
     

  

Danish University Colleges

Fra Udsat til Ansat - set fra et arbejdsgiverperspektiv

Madsen, Mikkel Bo; Nielsen, Ulla Søbjerg; Ehrenreich, Rikke; Jakobsen, Anne Mette
Habekost; Ørnbøll, Jonas Kirkegaard

Publication date:
2016

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Madsen, M. B., Nielsen, U. S., Ehrenreich, R., Jakobsen, A. M. H., & Ørnbøll, J. K. (2016). Fra Udsat til Ansat -
set fra et arbejdsgiverperspektiv. (1. udg.) Væksthusets Forskningscenter. http://vaeksthusets-
forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2016/09/FRA-UDSAT-TIL-ANSAT_300916.pdf

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/d316d2b3-b5a0-4a32-9397-3fdb94f8ef0e
http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2016/09/FRA-UDSAT-TIL-ANSAT_300916.pdf
http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2016/09/FRA-UDSAT-TIL-ANSAT_300916.pdf


FRA UDSAT  
TIL ANSAT
SET FRA ET  
ARBEJDS- 
GIVER- 
PERSPEKTIV
OKTOBER 2016



2 of 160 3 of 160

 

 

 

Fra Udsat til Ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv 

Væksthusets Forskningscenter 

1. udgave, 1. oplag 2016

Rapporten er udarbejdet af Metropol, Institut for Socialt Arbejde 

Forfattere:  

Mikkel Bo Madsen 

Ulla Søbjerg Nielsen 

Rikke Ehrenreich 

Anne Mette Habekost 

Jonas Kirkegaard Ørnbøl

Væksthusets Forskningscenter 

Sundholmsvej 34, 2. sal 

2300 København S



3 of 160

Forord

Denne rapport handler om tidligere udsatte kontanthjælpsmodtagere, der er ble-
vet ansat i varige job i ordinære virksomheder. Rapporten bygger på en interview
undersøgelse i 66 virksomheder, der er ramme for sådanne ansættelser.

Undersøgelsen er et delprojekt i Beskæftigelses Indikator Projektet (jobindikator.
dk) og finansieret i fællesskab mellem Væksthuset – Den Erhvervsdrivende Fond 
og Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt Arbejde.

Undersøgelsens interview er udført af en forskningsgruppe på Professionshøj-
skolen Metropol, Institut for Socialt Arbejde bestående af: Lektor Inger Nørreskov 
Jensen, lektor Torben Jerving, adjunkt Hamiyet Kaya, lektor Ulla Søbjerg Nielsen, 
adjunkt Jane Sehested, adjunkt Mass Staack, adjunkt Jonas Kirkegaard Ørnbøl og 
docent Mikkel Bo Madsen, der har været projektleder. Desuden har to forsknings-
medarbejdere fra socialrådgiveruddannelsen på VIA University College i Aarhus, 
henholdsvis Holstebro, deltaget: adjunkt Rikke Ehrenreich og adjunkt Anne Mette 
Habekost. Enkelte interview er udført af deltagere i den faglige følgegruppe.

Manuskriptet er udarbejdet af Rikke Ehrenreich, Anne Mette Habekost, Jonas 
Kirkegaard Ørnbøl, Ulla Søbjerg Nielsen og Mikkel Bo Madsen. De to sidste har 
struktureret og redigeret det samlede manuskript. 

I forbindelse med projektet har der været nedsat en faglig følgegruppe bestående 
af Charlotte Hansen, projekt og forskningschef, Leif Kongsgaard, udviklingschef, 
og Lea Egemose Grib, projektkonsulent (alle fra Væksthuset) og Søren Peter 
Olesen, lektor, AAU, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Følgegruppen har 
bidraget til den faglige tilrettelæggelse af undersøgelsen og har deltaget i og 
understøttet kollektive metode og analyseværksteder, der har været afholdt 
undervejs.

Lea Egemose Grib fra Væksthuset har desuden hjulpet med tilrettelæggelse 
og gennemførelse af en mindre spørgeskemaundersøgelse i undersøgelsens 
virksomheder.

Undersøgelsens perspektiver og overordnede resultater er præsenteret for og 
kommenteret af et panel bestående af seniorforsker Helle Holt, SFI; Tommy Wølk, 
sekretariatschef i Code of Care; Thore Dankert, senior consultant i Rambøll; docent 
Lena Eskelinen, KORA; ph.d.studerende Sofie Danneris, Aalborg Universitet/
Væksthuset og den faglige følgegruppe.
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KAPITEL 1 

Hovedresultater, perspektiver og diskussion

I denne undersøgelse har vi udvalgt 66 virksomheder, der alle har ansat mindst en 
person fra målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i et varigt job 
og interviewet virksomhedsrepræsentanter om, hvad der har været med til at få an-
sættelserne til at lykkes, og hvilke forhindringer, der har været. Vi har også fokuseret 
på, hvad virksomhederne oplever at få ud af at deltage i ansættelsesprocesserne.

Virksomhederne er udvalgt, så de repræsenterer forskellige brancher og 
virksomhedsstørrelser, ligesom de er fordelt geografisk mellem 28 kommuner i 
Jylland, på Sjælland og til dels på Fyn. I undersøgelsen indgår både private og 
offentlige virksomheder samt selvejende institutioner, men med en klar overvægt 
af private. Virksomhederne repræsenterer en bred variation af danske virksomhe-
der, men det er vigtigt at tænke på, at de er særligt udvalgt, når rækkevidden af 
undersøgelsens konklusioner vurderes. Ligeledes skal det understreges, at det er 
virksomhedernes perspektiver og fortællinger, der analyseres og danner grundlag 
for undersøgelsens iagttagelser og konklusioner.

Målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere består af personer med 
problemer ud over ledighed, der medfører, at man i beskæftigelsessystemet 
vurderer, at de ikke er parate til at varetage et ordinært job. Herudover er gruppen 
meget sammensat, og omfanget og karakteren af problemer varierer betragteligt. 
Gruppen har vist sig svær at hjælpe i beskæftigelsessystemet – forstået på den 
måde, at der ikke kan dokumenteres nogen direkte beskæftigelseseffekt af de 
indsatser, der gennemføres for gruppen (Rigsrevisionen, 2010; Skipper, 2010).

UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER
Potentialer i virksomhedsbaserede afprøvningsforløb for ikke-arbejdsmar-
kedsparate
Undersøgelsen indikerer, at der kan være ganske store potentialer i, at personer 
fra målgruppen får et støttet afprøvningsforløb i en virksomhed med henblik på 
eventuel ansættelse. Potentialerne viser sig for virksomhederne, for de personer, 
der kommer ind i virksomhederne, og for den offentlige beskæftigelsesindsats for 
personer med problemer ud over ledighed.

Undersøgelsen peger på, at virksomhederne også i denne målgruppe kan finde 
ressourcer og kompetencer, der giver grundlag for varige ansættelser i både 
ordinære job og fleksjob. 

Set fra borgerens perspektiv, indikerer undersøgelsen også positive potentialer. 
I undersøgelsen finder vi adskillige eksempler på, at personer, der tidligere har 
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haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, bliver hjulpet af at indgå i 
forpligtende samarbejdsrelationer i en ordinær virksomhed. I nogle tilfælde ser 
det ud som om, at det at indgå i den daglige praksis i en ordinær virksomhed så 
at sige kan fremkalde nogle mennesker på en helt anden måde, end de oplever i 
beskæftigelsessystemet. 

Potentialerne for virksomheder såvel som for personer med problemer ud over 
ledighed er løfterige, og peger på, at ordinære virksomheder kan komme til at 
spille en vigtig rolle i beskæftigelsesindsatsen for personer, det ellers har vist sig 
svært at hjælpe med at finde arbejde. For virksomhederne peger undersøgelsen 
på, at det kan være umagen værd at lede efter arbejdskraftressourcer blandt 
mennesker, der ellers ikke vurderes at være parate til at tage et job.

Det skal understreges, at undersøgelsen ikke giver grundlag for at vurdere, hvor 
store de skitserede potentialer er. Vi kan altså ikke sige noget om, hvor mange 
personer fra målgruppen, der kan komme i job via støttede afprøvningsforløb i 
ordinære virksomheder, eller hvor mange virksomheder, der kan finde relevant 
arbejdskraft i målgruppen. Det, vi til gengæld kan sige noget om, er, hvad der 
har medvirket til at få disse ansættelser til at lykkes, og hvem der har bidraget 
hvordan. Vi kan også belyse hvilke forhindringer, der kan være for ansættelse. 
Undersøgelsen belyser altså forudsætninger, for at det lykkes at ansætte personer 
fra målgruppen i varige job.

Hovedforudsætningen for, at virksomhederne i undersøgelsen har ansat tidligere 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i varige job, er langvarige forudgående 
afprøvnings og udviklingsforløb med offentlig støtte, en seanfase. I alle un-
dersøgelsens virksomheder er ansættelserne en kulmination på et sådan forløb. 
Gennem seanfasen afklares det helt konkret, om personen kan varetage et job 
tilfredsstillende, og om vedkommende kan passe ind i virksomhedens samar-
bejdsrelationer og sociale liv. Først herefter træffes beslutning om evt. ansættelse.

For virksomhederne betyder de forudgående afprøvningsforløb, at de støttede 
ansættelsesforløb i undersøgelsen adskiller sig fra markedsbaserede ansættelser. 
I de støttede ansættelsesforløb opnår virksomheden et tæt kendskab til borge-
rens kompetencer såvel som udfordringer. Man ved med andre ord, om personen 
passer til jobbet og passer ind i virksomheden, før man når til at ansætte. Det er 
sjældent tilfældet i markedsbaserede ansættelsesforløb. For op mod halvdelen af 
virksomhederne i undersøgelsen er denne fordel ved de støttede ansættelses-
forløb så stor, at de foretrækker at rekruttere på denne måde, fremfor at benytte 
gængs markedsbaseret rekruttering.
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RESULTATER FRA DE FORSKELLIGE FASER I DE UNDERSTØTTEDE 
ANSÆTTELSESFORLØB
I undersøgelsen opdeler vi de støttede ansættelsesforløb i en kontaktfase, en 
seanfase, en ansættelsesfase og en fastholdelsesfase, der hver behandles i 
undersøgelsens centrale kapitler. Resultater fra disse kapitler opsummeres i det 
følgende.

Kontaktfase
I kontaktfasen etableres den første kontakt mellem den aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtager og en virksomhed. Initiativet til kontakten tages ofte af 
system aktører (jobcenter eller anden aktør), der henvender sig til en virksomhed 
for at undersøge, om de kan aftale et prøveforløb for en borger. I undersøgelsen 
er det også ganske udbredt, at virksomheder henvender sig til systemaktører i en 
situation, hvor de har brug for arbejdskraft. Endelig ser vi i undersøgelsen enkelte 
eksempler på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere eller medlemmer af 
deres netværk selv har kontaktet virksomhederne, men her er inddragelse af 
systemaktører og de lovgivningsmæssige muligheder for støtte i processen en 
forudsætning for at mødet resulterer i et samarbejde. 

Kontakten mellem systemaktører og virksomheder er ofte institutionaliseret på 
forskellige måder. Mange virksomheder fortæller om, at de enten har eller fore-
trækker at have en fast kontaktperson i jobcenteret eller hos en anden aktør, som 
de har etableret et tillidsfuldt og rutinemæssigt forhold til. I større virksomheder 
er samarbejdet nogle gange udmøntet i et virksomhedscenter, hvor der er en 
fast aftale om et antal pladser i virksomheden, som jobcenteret kan råde over til 
afklaring og afprøvningsforløb og lignende. 

Bidrag fra de forskellige parter
I kontaktfasen bidrager virksomhederne ved at stille sig til rådighed for kontakten, 
ved at være villige til at give folk en chance og ved at tage ansvaret for at vurdere 
om den potentielle medarbejder kan tænkes at kunne komme til at ”passe ind”. I 
kontaktfasen er der mange virksomheder, der tillader sig en ret åben og intuitiv til-
gang til den potentielle medarbejder og dennes kompetencer. Baggrunden herfor 
synes at være, at virksomhederne ved, at de står foran et forløb, der kan afbrydes, 
og hvor beskæftigelsessystemet afholder de økonomiske udgifter eller en stor del 
af disse. Virksomhederne kan derfor se frem til en periode, hvor de over længere 
tid har mulighed for at udvikle de rette kompetencer hos den potentielle medarbej-
der, og for løbende at tage stilling til, om vedkommende er den rette til jobbet.

Den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager bidrager i denne fase ved i nogle 
tilfælde at være åben og især ærlig om sine udfordringer og i andre tilfælde ved 
at signalere, at tavlen er vasket ren, og at der er tale om en helt ny start. Opgaven 
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for den potentielle medarbejder er måske her at fornemme, hvilken tilgang den 
konkrete arbejdsgiver har. Derudover peger arbejdsgiverne ikke overraskende 
på, at kandidater, der ved den første kontakt signalerer interesse, nysgerrighed, 
motivation, parathed til at gøre en indsats og stabilitet, har de bedste chancer for, 
at der indgås en aftale om at gå videre til en seanperiode.

Systemaktørerne spiller gennemgående en væsentlig rolle i kontaktfasen og 
bidrager til, hvad virksomhederne opfatter som billig og effektiv rekruttering, 
kvalificeret screening og skabelse af relevant match mellem ledig og virksomhed 
– især med hensyn til kompetencer og kvalifikationer, der gør det sandsynligt at 
den potentielle medarbejder vil kunne ”passe til” virksomheden. Systemaktørerne 
bidrager i mange tilfælde til væsentligt at minimere virksomhedernes transakti-
onsomkostninger i forbindelse med rekruttering.

Hvorfor deltager virksomhederne i kontaktfasen?
Virksomhedernes begrundelser for at indgå i kontaktfasen og overhovedet at 
indvilge i at mødes med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan deles i 
to kategorier. 

Den første begrundelse knytter sig til økonomi og transaktionsomkostninger. 
Transaktionsomkostninger er de omkostninger, som er forbundet med at plan-
lægge, tilpasse og overvåge transaktioners gennemførelse på et marked. I dette 
tilfælde arbejdsmarkedet (Nygaard & Ravn, 2006, s. 129). Der er omkostninger 
forbundet med at søge information om hvilken arbejdskraft, der er til rådighed 
og at sprede information om, at man har ledige job, ligesom der er usikkerhed 
forbundet med den information, de ledige giver om sig selv. Det er en del af disse 
omkostninger og denne usikkerhed, beskæftigelsessystemet i praksis tilbyder at 
overtage, og som virksomhederne peger på som en årsag til, at de efterspørger 
arbejdskraft via jobcenter og anden aktør. En del virksomheder kan af forskellige 
årsager have vanskeligheder ved overhovedet at skaffe arbejdskraft eller ved 
at finde arbejdstagere, der er interesserede i arbejde af få timers varighed eller 
i arbejdsdagens ydertimer, ligesom mange informanter har peget på det store 
arbejde, de spares for via den screening, jobcentre og anden aktør foretager. Her 
har vi den ene type af begrundelser for at indgå i kontaktfasen.

Den anden type begrundelse knytter sig til muligheden for at omsætte arbejds-
pladsens værdisæt til praktisk handlen. Incitamentet spænder her fra en leders 
personlige ønske om at gøre en forskel for udsatte borgere over en mere bred 
virksomhedskulturel selvforståelse af at være rummelige til implementering af 
egentlige CSRpolitikker.  
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Se-an-fase
Seanfasen i de understøttede ansættelsesforløb, vi ser på i denne undersøgelse, 
forbereder og baner vej for en eventuel ansættelse af den person, der er i et 
prøveforløb i en virksomhed. Gennem en grundig og langvarig seanfase opnår 
virksomhed og borger et nært kendskab til hinanden, og virksomhederne får 
afklaret, om en person er i stand til at varetage relevante jobfunktioner (”passer til” 
jobbet) og om vedkommende kan indgå i relevante samarbejdsrelationer og andre 
sociale relationer i virksomheden (”passer ind”). Ud over at afklare, om en person 
passer til jobbet og passer ind i virksomheden, igangsætter virksomhederne også 
lærings og udviklingsprocesser, der kan medvirke til, at en person kommer til at 
passe ind.

Fra virksomhedernes perspektiv er de helt overordnede formål med seanfasen:

• At opnå en afklaring af match mellem kompetencer og jobkrav: Kan personen 
på en tilfredsstillende måde varetage de opgaver, der følger med jobbet? Eller 
kan hun komme til det?

• At opnå en afklaring af om personen passer ind i virksomheden: Kan personen 
på en tilfredsstillende måde indgå i virksomhedens sociale fællesskaber og 
samarbejdsrelationer? Eller kan hun komme til det?

Gennem disse afklaringer kan virksomhederne etablere et sikkert beslutnings-
grundlag forud for en eventuel ansættelse, og de støttede ansættelser i denne 
undersøgelse adskiller sig på den måde fra ordinære markedsbaserede ansættel-
ser. Når det handler om ansættelsesforløb med tidligere aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere, lægger virksomhederne særlig stor vægt på at kunne udbygge 
kendskab og informationsgrundlag forud for en evt. ansættelse. Personer med lang 
forudgående ledighed og forskellige andre problemer betragter virksomhederne 
i udgangspunktet med usikkerhed, og de finder typisk, at en ansættelse vil være 
chancebetonet. Seanfasen er med til at fjerne usikkerheden for virksomhederne. 
I forløbet er der ikke involveret store økonomiske risici, ligesom virksomhederne 
heller ikke forpligter sig til ansættelse ved at starte en seanfase op.

Grundlaget for at opnå en afklaring af kompetencematch og virksomhedsmatch 
skaber virksomhederne i seanfasen ved at igangsætte forskellige lærings og 
udviklingsprocesser:

I alle virksomheder ser vi faglig oplæring typisk i form af sidemandsoplæring. Især 
i større virksomheder er der også eksempler på, at sidemandsoplæring suppleres 
med mere standardiserede oplæringsforløb.
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Ud over faglige læreprocesser finder vi i undersøgelsens virksomheder udstrakt 
brug af normative læreprocesser eller opdragelse til arbejdsplads og arbejdsliv. 
Normative læreprocesser handler om at videregive arbejdspladsens normer om 
bl.a. arbejdstid og ansvar for opgaveløsning til den ansatte på prøve. Det kan 
også handle om normer for acceptabel fremtræden, hygiejne mv. I de normative 
læreprocesser udnytter virksomhederne i høj grad den kontekst af kollegialitet og 
forpligtende relationer, der er på en arbejdsplads, hvor et kollektiv af medarbejde-
re er gensidigt afhængige af hinandens indsats.

Samlet set bidrager især sidemandsoplæring og de mere socialiseringsrettede 
læreprocesser til at den ansatte på prøve gradvist optages i et praksisfællesskab.

For alle de udviklings og læreprocesser, vi finder, gælder det, at interviewperso-
nerne opfatter og fremhæver virksomheden som en helt særlig og privilegeret 
social kontekst for udvikling og læring. Især fremhæves virksomhedernes angive-
ligt forpligtende, autentiske og ærlige sociale relationer som vigtige ressourcer for 
igangsættelse af arbejdsmarkedsrettede udviklingsprocesser. Står fortællingerne 
fra undersøgelsens interview til troende, kan de indikere, at virksomheden som 
social kontekst i nogle sammenhænge kan rumme potentialer for arbejdsmar-
kedsintegration gennem normativ læring og værdiopdragelse, som det kan være 
svært at virkeliggøre i systemets kontekst.

På grundlag af denne undersøgelse er det desværre ikke muligt at vurdere, hvor 
stort potentiale, der kan være i at inddrage virksomhederne mere direkte i arbejdet 
med at integrere udsatte ledige på arbejdsmarkedet. Interviewmaterialet indikerer, 
at virksomhederne i en del tilfælde har succes med denne form for arbejde, men 
vi har ikke materiale til at vurdere, i hvilke tilfælde det slår fejl, og om der er særli-
ge tilfælde, der ikke er egnede til at placere i virksomhederne.

Bidrag til se-an-fasen
I seanfasen bidrager virksomhederne ikke mindst med at rammesætte og tilrette-
lægge lærings og udviklingsprocesser. Det kan betragtes som et overordnet bidrag, 
at virksomhederne stiller sig til rådighed for lære og udviklingsprocesser, ligesom 
virksomhedernes indsats i de enkelte lære og udviklingsprocesser må betragtes 
som konkrete bidrag: Faglige oplæringsforløb, social integration, optagelse i praksis-
fællesskaber, normativ læring og opdragelse til normer i arbejdsliv og virksomhed.

Virksomhederne yder også mere indirekte bidrag til seanfasen. Et indirekte 
bidrag består i en tålmodig og overbærende indstilling fra virksomhedernes side, 
der i en del tilfælde ser ud til at være en vigtig forudsætning for at få samarbejdet 
med nogen gange udfordrende og udfordrede personer fra målgruppen til at 
fungere. 
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Et andet indirekte bidrag består som nævnt i, at virksomhederne ser ud til at ud-
gøre en særlig social kontekst for at få arbejdsrelaterede lære og udviklingspro-
cesser til at fungere. Hverdagen i virksomheden med tillidsrelationer og gensidig 
afhængighed og forpligtelse ser efter virksomhedernes opfattelse ud til at udgøre 
en kontekst, der kan understøtte relevant oplæring og udvikling for personer, der 
har været væk fra arbejdsmarkedet længe, og som måske endda har forskellige 
problemer at slås med ud over ledighed.

Efter virksomhedernes opfattelse er det i seanfasen vigtigt, at de personer, der 
er i prøveforløb, bidrager med en bestemt indstilling til at deltage. Dels ved at 
møde til tiden, eller ved at fremvise øgende mødestabilitet; ved at være lærevillig; 
at være villig til at udføre de anviste opgaver, samt at kunne overvinde kriser 
og perioder med manglende motivation. De sociale og personlige egenskaber 
vægtes også. Mange virksomheder taler om, at det er vigtigt, at de fornemmer et 
udviklingspotentiale hos kandidaten, og at dette bl.a. vurderes ud fra oplevelsen af 
kandidatens trivsel og stabilitet.

Undersøgelsen tager afsæt i forløb, der er endt med en ansættelse i varige job, men 
virksomhederne omtaler også forløb, som de har afbrudt. Virksomhederne giver fle-
re forklaringer på afbrydelse af prøveforløb, men peger især på vedvarende proble-
mer med mødestabilitet, afvisende indstilling til arbejdsopgaver og vanskeligheder 
med at affinde sig med eller indordne sig under normer og værdier i virksomheden.

Efter virksomhedernes opfattelse er systemaktørernes rolle i seanfasen be-
grænset og deres bidrag er det derfor også. Dog peger nogle virksomheder på, at 
de har behov for, at systemet står parat, hvis der opstår problemer med en person 
i et prøveforløb. I mange tilfælde ser det ud til, at virksomheden og den person, 
der er i prøveforløb, selv løbende udvikler deres gensidige relation, sådan som der 
er behov for det. Men når det glipper, eller hvis der opstår vanskeligheder, kan der 
være brug for hurtig støtte fra systemet.

Hvorfor deltager virksomhederne?
Virksomhederne i undersøgelsen tilkendegiver på forskellige måder, at det er 
værdifuldt for dem at deltage i arbejdet med at integrere tidligere aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere. 

Virksomhed og borger opnår gennem seanfasen et nært kendskab til hinanden, og 
virksomhederne får afklaret, om en person er i stand til at varetage relevante jobfunk-
tioner (”passer til” jobbet) og om vedkommende kan indgå i relevante samarbejdsrela-
tioner og andre sociale relationer i virksomheden (”passer ind”). En seanfase giver på 
denne måde virksomheden et ansættelsesforløb med langt større gennemsigtighed 
og bedre information, end man kender fra markedsbaserede ansættelser.
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Når forløbene er langvarige og indeholder oplærings og udviklingsprocesser, 
giver det virksomhederne mulighed for – inden for en ramme, hvor det offentlige 
betaler hele udgiften eller dele af den:

• At afklare i daglig praksis, om en person på prøve passer til jobbet og passer 
ind i virksomheden.

• Gennem oplæring og udvikling at bidrage til, at en person på prøve kommer til 
at passe til og passe ind.

• Gennem oplæring at opbygge job og virksomhedsspecifikke kompetencer.

• At opbygge tillid og loyalitet.

• At etablere et sikkert informationsgrundlag forud for ansættelse

Derudover bidrager offentlige støtte og regelgrundlag til, at der:

• Ikke er nogen økonomisk risiko, mens seanfasen står på

• Ikke er nogen ansættelsesmæssig forpligtelse mens sean står på

De oplærings og indpasningsaktiviteter, som virksomhederne kan gennemføre 
i seanfasen, medfører, at en stor del af risikoen ved nyansættelse i forbindelse 
med de støttede ansættelsesforløb overtages af det offentlige.

En del virksomheder oplever også, at arbejdet med at oplære og integrere 
personer, der kommer fra situationer med forskellige udfordringer, medfører social 
værdi i virksomheden. Når andre medarbejdere løbende deltager i oplæringsak-
tiviteter, er det med til at løfte den faglige refleksion, ligesom opgaven i mange 
tilfælde kan være med til at styrke kollektiviteten mellem medarbejderne.

Endelig er der også virksomhedsrepræsentanter, der oplever en personlig tilfreds-
stillelse ved at bidrage til oplæring og udvikling af en medarbejder, der kommer 
fra en på forskellige måder udfordret baggrund.

Ansættelsesfase
De ansættelser, vi har fået beskrevet i undersøgelsen, er alle kulminationen på 
ofte langvarige forberedende forløb eller seanfaser, hvor virksomhed og borger 
har lært hinandens styrker og svagheder at kende, og hvor virksomheden til sidst 
har kunnet konstatere, om der er grundlag for en ansættelse.
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På helt kort form peger virksomhederne i undersøgelsen på, at der er følgende 
nødvendige forudsætninger for, at virksomhederne overvejer at ansætte en per-
son fra et afprøvnings og udviklingsforløb: 

• Personen skal passe til jobbet. Dvs. vedkommende skal kunne varetage de 
relevante jobfunktioner, sådan som de udføres i den konkrete kontekst i denne 
virksomhed.

• Personen skal passe ind i virksomheden. Dvs. vedkommende skal kunne indgå 
passende i de samarbejdsrelationer og andre sociale relationer med øvrige med-
arbejdere og kunder, der kendetegner virksomheden som et praksisfællesskab.

• Personen skal levere en arbejdsindsats, der i værdi svarer til eller overstiger 
den løn, virksomheden skal betale i en varig ansættelse.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, er det ikke sandsynligt, at en virksomhed 
vil ansætte en person i en varig stilling. Hvis disse betingelser er opfyldt, er der 
omvendt grundlag for at overveje en ansættelse. Men oveni skal der i givet fald 
også være en jobåbning i form af en ledig stilling, en mulighed for at udvide med-
arbejderstaben eller en mulighed for at skabe et nyt job. 

Det skal understreges, at det at passe til et job og at passe ind i en virksomhed 
skal forstås endog meget konkret og kontekstspecifikt. Det handler ikke bare om 
at have de rette faglige kompetencer, men om at kunne udfolde disse i de ar-
bejdssammenhænge og situationer, der kendetegner arbejdets indhold og rytme 
i denne virksomhed og i samarbejde med øvrige medarbejdere og andre, man har 
kontakt med i arbejdssituationer. Det er denne helt kontekstnære tilpasning, som 
seanfasen medvirker til at opbygge forud for en evt. ansættelse i de støttede 
ansættelsesforløb. I markedsbaserede ansættelser finder den kontekstnære 
tilpasning sted efter ansættelsen.

Figur 1.1 og 1.2 illustrerer strukturen i hhv. det markedsbaserede og det støttede 
ansættelsesforløb.

Figur 1.1 Markedsbaseret ansættelsesforløb

Figur 1.2 Støttet ansættelsesforløb

Kontakt Sehinandenan 
(betalt tilpasning)

Ansættelse

Kontakt Ansættelse Tilpasning
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Ansættelsesbeslutning
De betingelser for ansættelse, vi peger på her, indikerer selvfølgelig, at der er ra-
tionalitet og omtanke i virksomhedernes beslutning om ansættelse. Men det skal 
understreges, at virksomhedernes fortællinger i høj grad afslører, at beslutningen 
om ansættelse ikke er lineær og rationel i gængs forstand. Ofte er beslutningen 
præget af tilfældigheder på den måde, at de forskellige betingelser for ansæt-
telse så at sige skal ”falde på plads”. Hvis en person, der gennem en længere 
periode er blevet oplært og inddraget i et praksisfællesskab i en virksomhed, er til 
stede, når der opstår et behov for at ansætte, så kan personen blive svaret på det 
problem, der opstår. Men det kan godt være præget af tilfældighed, at anlednin-
gen til ansættelse materialiserer sig.

I undersøgelsen har vi set, at en langvarig og veltilrettelagt seanfase kan med-
virke til at afdække og ikke mindst udvikle eller opbygge faglighed, kendskab og 
tillid mellem virksomhed og ansat på prøve, og dermed et grundlag for at overveje 
en ansættelse. De lære og udviklingsprocesser, seanfasen rummer, tjener bl.a. 
dette formål. Seanfasen kan også – nogle gange bare ved at være langvarig – 
tjene det formål at øge muligheden for, at en anledning til at ansætte kan opstå. 
Hvis borgeren har gennemgået relevante lære og udviklingsprocesser og er helt 
eller delvis optaget i virksomhedens praksisfællesskaber, så kan en fortsat sean
fase være en ”venteposition” til en jobåbning.

I undersøgelsen ser vi desuden flere eksempler på virksomheder, der åbner for 
deres netværk og baner vej for ansættelse andre steder, når de ikke selv kan finde 
en jobmulighed. Forudsætningen for en sådan indsats fra virksomhedernes side 
ser ud til at være, dels at virksomhederne mener, at der er tale om en person, som 
har relevante kompetencer og som leverer godt arbejde, dels at der er opbygget 
en nær og tillidsfuld relation mellem virksomheden og den prøveansatte. Hvis der 
er det, ser vi eksempler på, at virksomhederne kan være parate til at gå ganske 
langt for at hjælpe med at finde en anden ansættelsesmulighed.

Fastholdelse
Ud fra undersøgelsens interview har vi kun i begrænset omfang fået bekræftet 
vores forventning om, at de støttede ansættelser ville give behov for en fasthol-
delsesfase med opbygning af særlige hensyn og ordninger på arbejdspladsen. I 
praksis ser det ud til, at de foranstaltninger, der måske skal til for at understøtte en 
fastholdelse i jobbet, ikke etableres efter ansættelsen, men allerede udvikles og 
aftales i seanfasen forud for ansættelsen.

De hjælpemidler, som måske er nødvendige pga. en medarbejders fysiske be-
grænsninger, kommer allerede på plads i seanfasen, ligesom løsninger på andre 
forhold, som kan udgøre en barriere for arbejdsmarkedsdeltagelse, er fundet. For 
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virksomheden kan der være behov for, at de opretholder de formelle og uformelle 
ordninger, der etableres gennem seanfasen.

Enkelte virksomheder i undersøgelsen efterspørger en mulighed for at vende 
tilbage til en kontaktperson i jobcenter eller anden aktør efter at en ansættelse har 
fundet sted, hvis der opstår forskellige problemer.

ANSÆTTELSESFORLØB MED VÆRDI FOR VIRKSOMHEDERNE
I undersøgelsen har vi forsøgt at belyse, hvordan virksomhederne fortæller om 
skabelse af værdi i forbindelse med de støttede ansættelsesforløb, vi har talt med 
dem om. Vi har peget på, at virksomhederne dels taler om økonomisk værdiska-
belse, dels om social værdiskabelse. Det er vigtigt at pointere, at de to former for 
værdiskabelse ofte er forbundet med og påvirker hinanden, og at virksomhederne 
ofte refererer til de to former for værdiskabelse i de samme fortællinger. Det er 
sjældent sådan, at en virksomhed kun fortæller om enten økonomisk eller social 
værdiskabelse. Der er altså først og fremmest tale om en analytisk skelnen. Vi har 
forsøgt illustrere, hvad vi mener, når vi peger på, at økonomisk og social værdi-
skabelse ofte optræder side om side i interviewmaterialet. I figur 1.3 skitserer vi to 
værdisystemer, der så at sige findes side om side med hinanden i enhver virksom-
hed. Det økonomiske og det sociale. De to systemer har hver deres logik, og når 
virksomheder fortæller om værdifulde hændelser, forløb, samspil eller lignende, 
så kan fortællingerne referere både til venstre (økonomisk værdiskabelse) og til 
højre (social værdiskabelse) på en og samme tid. 

Figur 1.3 Fortællinger om økonomisk og social værdiskabelse i undersøgelsens virksomhedsinterview

Økonomisk værdiskabelse

Bidrag til værdi 
i produktion
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udvikling og læring

Bidrag til omdømme  
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Bidrag til reduktion af  
transaktionsomkostninger

Bidrag til individuel  
udvikling og læring

Social værdiskabelse
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Perspektiver
Virksomhederne i undersøgelsen tilkendegiver, at de på mange måder får noget 
værdifuldt ud af at ansætte mennesker, der på forskellige måder kommer fra 
udsatte positioner. De får ansat personer, der både bidrager til virksomhedens 
produktion og sociale liv. Virksomheder, som har ansat udsatte kontanthjælpsmod-
tagere, lægger, som vi har set, vægt på både de økonomiske og de sociale former 
for værdi, som resulterer af ansættelserne og af de støttede ansættelsesforløb. 

Der er derfor gode muligheder for, at især systemaktører kan komme i dialog med 
virksomhederne på flere måder end via rummelighedsdiskursen. I virksomheder 
med en formuleret rummelighedspolitik vil man i kontakten med virksomhederne 
kunne supplere med argumenter, der knytter sig til den værdi, et forløb med 
en konkret udsat kontanthjælpsmodtager kan skabe. I andre tilfælde, hvor en 
virksomhed ikke i udgangspunktet ser sig selv som en del af, eller relevant for, 
opgaven med at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet, vil argumenter, 
der knytter sig til værdiskabelse af enten økonomisk eller social art måske være 
en bedre start på en frugtbar dialog end appeller til virksomhedens beslutningsta-
geres ”gode hjerter”.  

DISKUSSION: ARBEJDSMARKEDSPARATHED SOM KONTEKSTAFHÆNGIG 
PROCES OG RELATION?
Hvad er afgørende for, at virksomheder nogen gange ansætter tidligere udsatte 
kontanthjælpsmodtagere i et rigtigt job? Det er et af de helt centrale spørgsmål, 
der har været afsættet for denne undersøgelse. Er det noget særligt, som de 
pågældende mennesker kan? Er det bestemte kvaliteter, de har? Bestemte måder 
de opfører sig på? For sig selv og især sammen med andre i den virksomhed, de 
har fået arbejde i? Eller spurgt på en anden måde: Skal der noget særligt til, for at 
en virksomhed vurderer, at en person er arbejdsmarkedsparat i en sådan grad, at 
de er parate til at ansætte vedkommende? Som en del af Beskæftigelses Indikator 
Projektet har disse spørgsmål været centrale i vores undersøgelse og i vores 
interview med virksomhederne. Vi har været optaget af, hvordan virksomhederne 
ser på arbejdsmarkedsparathed i den situation, hvor de ansætter en person, der 
per definition tidligere har været ikkearbejdsmarkedsparat. 

Når man stiller spørgsmål om arbejdsmarkedsparathed på denne måde, altså 
når man spørger, hvad der skal til hos en person, som har haft en svag tilknytning 
til arbejdsmarkedet, for at en virksomhed vælger at ansætte vedkommende, så 
synes der at ligge en forudsætning om, at der er en bestemt standard eller et 
bestemt niveau på forskellige parametre, der skal opfyldes, før en person kommer 
i betragtning til et job. En sådan forudsætning kender man fra klassisk økonomisk 
arbejdsmarkedsteori. I klassisk økonomisk arbejdsmarkedsteori efterspørger virk-
somheder arbejdskraft med de specifikke kompetencer og kvalifikationer, der er 
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behov for, for at løse virksomhedens opgaver. Virksomhederne ansætter kun, når 
de har en rationel forventning om, at udgifterne forbundet med ansættelse (mere 
end) opvejes af fortjenesten ved den produktion, en ansættelse muliggør. Denne 
grundlæggende økonomiske rationalitet må forventes at rammesætte ansættel-
ser i virksomheder, der fungerer på markedsvilkår eller markedslignende vilkår, 
som også de fleste offentlige virksomheder gør i dag. Også når det handler om 
ansættelse af tidligere udsatte kontanthjælpsmodtagere. Og inden for den ramme 
giver det også mening at operere med et begreb som arbejdsmarkedsparathed – 
forstået som de egenskaber, kompetencer og kvalifikationer, en person skal være 
i besiddelse af for at kunne løfte arbejdsopgaver i virksomheden og være sine 
penge værd. Ingen virksomhed vil i længden kunne overleve at ansætte perso-
nale, hvis løn ikke kan betales af den produktion, de udfører. Hvad den klassiske 
økonomiske arbejdsmarkedsteori ofte er blevet kritiseret for, er, at den er blind for 
de processer og sociale relationer, gennem hvilke virksomheder og potentielle 
ansatte kan opbygge den information og tillid, som er nødvendig for at indtræde 
i forpligtende transaktioner med hinanden (Streeck, 2005, s. 255). I de statistisk 
baserede økonomiske teorier er der ikke fokus på processerne og relationerne 
omkring ansættelse, men gjort antagelser om, hvilke informationer, der må være 
tilvejebragt i ansættelsesøjeblikket.

I denne undersøgelse har vi i høj grad rettet opmærksomheden mod de processer 
og relationer, der i fortællingerne fra undersøgelsens interview foregår i sean
fasen, forud for ansættelsen. Og vi har set, at relationen mellem virksomhed og 
potentiel ny medarbejder i høj grad kan udvikle sig gennem forløbet – både sådan 
forstået, at borgeren gennemgår en udvikling og opbygger ressourcer og kom-
petencer, men også sådan at virksomheden gennemgår en udvikling og i nogle 
tilfælde endda helt ændrer opfattelse af, hvad det er for en arbejdskraft, der er 
brug for og hvilke udfordringer, der kan håndteres. Virksomhedernes opfattelse af 
arbejdsmarkedsparathed – forstået som hvad de lægger vægt på hos en potentiel 
ny medarbejder i forhold til at ansætte vedkommende – bestemmes altså løbende 
i det konkrete samspil mellem dem, og kan derfor udvikle sig gennem forløbet 
med denne person. Gennem de forberedende forløb, der går forud for ansættelse, 
kan målet flytte sig. I virksomhedernes perspektiv afspejler det sig bl.a. ved, at man 
tillader sig at være relativt åben og intuitiv i det første møde i kontaktfasen med en 
kandidat til et støttet afprøvningsforløb. På dette tidspunkt behøver virksomheden 
ikke at interessere sig for, om personen har de helt rette kompetencer på plads. De 
kan ofte læres. I stedet er man mere interesseret i, om personen virker motiveret 
og interesseret, eller om ”kemien” er på plads. På selve ansættelsestidspunktet er 
det til gengæld afgørende at vide, om personen kan varetage de jobfunktioner, der 
er brug for, og om vedkommende kan indgå i løsning af virksomhedens opgaver 
og i virksomhedens samarbejdsrelationer og sociale liv. Og på dette tidspunkt 
handler det ikke om overordnede kompetencer og kvalifikationer, men om helt 



20 of 160 21 of 160

konkret at kunne varetage jobfunktioner, sådan som de udfolder sig i denne virk-
somhed og i samarbejde med disse medarbejdere, kunder mv.

Relationen mellem virksomhed og potentiel ny medarbejder udvikler  
sig gennem forløbet. Borgeren gennemgår en udvikling og opbygger  

ressourcer og kompetencer, men også virksomheden gennemgår  
en udvikling og ændrer i nogle tilfælde opfattelse af, hvad det er for en 
arbejdskraft, der er brug for, og hvilke udfordringer, der kan håndteres.  

Virksomhedernes opfattelse af arbejdsmarkedsparathed – forstået som  
hvad de lægger vægt på hos en potentiel ny medarbejder i forhold til at 

ansætte vedkommende – bestemmes altså løbende i det konkrete samspil 
mellem dem og kan derfor udvikle sig gennem forløbet med denne person.

Hvis disse beskrivelser er holdbare, giver det stof til eftertanke i forhold til et 
begreb som at være arbejdsmarkedsparat. Måske er arbejdsmarkedsparathed 
ikke en egenskab eller sum af egenskaber, man skal tilegne sig for at være parat 
til arbejdsmarkedet. Måske er det heller ikke et veldefineret mål, man kan udvikle 
sig hen imod. Måske bliver arbejdsmarkedsparathed til i den konkrete relation, der 
udfolder sig mellem en person og en virksomhed, mens de ser hinanden an og 
lærer hinanden at kende. De støttede ansættelsesforløb, vi ser på i denne under-
søgelse, understøtter, at virksomheder og prøveansatte opbygger en helt konkret 
arbejdsmarkedsparathed, før en varig ansættelse finder sted. 

Hvis vi tager denne konkrete opfattelse af arbejdsmarkedsparathed alvorligt, 
giver det anledning til at spørge, om arbejdsmarkedsparathed uden videre kan 
overføres fra en kontekst (fx en virksomhed) til en anden. Mange af de fortællinger, 
som vi har lyttet til i forbindelse med denne undersøgelse, peger på, at udvikling 
af særlige relationer mellem personer og/eller kollektiver har været afgørende 
for, at processen har ført frem til ansættelse. Vi ser også, at det er et meget 
kontekstbestemt match mellem arbejdsopgaver og den tidligere kontanthjælps-
modtagers konkrete kompetencer og kvalifikationer og personlige egenskaber, 
der er afgørende for varig ansættelse. Begge disse forhold kan betyde, at det kan 
være vanskeligt at overføre arbejdsmarkedsparathed fra en kontekst til en anden. 
Nogle kompetencer vil være bundet til bestemte relationer og bestemte steder og 
funktioner og vil formentlig helt eller delvist skulle genlæres i en ny jobkontekst.

Hvis det er tilfældet, skal man måske tænke på at udvikle arbejdsmarkedsrettede 
indsatser, der kan facilitere de lære og udviklingsprocesser, hvor konkret arbejds-
markedsparathed bliver til. Ligesom man skal styrke fokus på i udgangspunktet 
at etablere et så godt match som muligt mellem den potentielle medarbejder og 
arbejdsopgavens karakter og virksomhedens kultur.
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Denne konkrete forståelse af arbejdsmarkedsparathed vil tilsige en mindre vægt 
på forestillingen om muligheden for styrkelse af en form for generel arbejds-
markedsparathed gennem støttede forløb i en eller flere på hinanden følgende 
virksomheder uden mulighed for senere ansættelse og større fokus på forløb i 
virksomheder, hvor perspektivet fra starten er en fastansættelse i pågældende 
virksomhed. 
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KAPITEL 2

Indledning

Denne undersøgelse tager sit udgangspunkt i virksomheder, der har ansat tidlige-
re aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i varige job. Med ”varige job”, forstår vi 
enten job på ordinære vilkår eller fleksjob på mindst 15 timer om ugen. Der er i alle 
tilfælde tale om ansættelser uden aftalt tidsbegrænsning.

Undersøgelsens formål er at opnå viden om, hvad der er afgørende for, at virk-
somheder ansætter tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, samt hvad 
der er afgørende for, at disse personer forbliver i job. Undersøgelsen belyser på 
denne måde arbejdsmarkedsparathed set fra arbejdsgiveres synspunkt.

I Danmark var der i 2015 i alt 108.878 modtagere af kontanthjælp, heraf var 79.496 
vurderet som aktivitetsparate1. ”Aktivitetsparat” er den aktuelle myndighedskate-
gorisering, der benyttes til at betegne personer, der har så omfattende problemer 
ud over ledighed, at de ikke vurderes at kunne påbegynde et almindeligt arbejde. 
Fra forskning ved vi, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ramt af 
sociale, psykiske og helbredsmæssige problemer hyppigere end befolkningen i 
almindelighed, og også at mange med sådanne problemer har svært ved at finde 
fodfæste på arbejdsmarkedet (B. Jensen, 2014). 

De senere år, har der været udbredte politiske ønsker om i højere grad at inddrage 
virksomhederne i de beskæftigelsesrettede indsatser, også for socialt udsatte. De 
politiske ønsker finder bl.a. opbakning i Carsten Kochudvalgets anden rapport, 
der belyser og diskuterer beskæftigelsesrettede indsatser for personer langt fra 
arbejdsmarkedet (Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses-
indsats, 2015). 

Af disse grunde er det særligt interessant at se på virksomheder, der har ansat 
tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i varige job, og undersøge, 
hvordan disse ansættelser kom i stand, og hvad virksomhederne betragter som 
afgørende forudsætninger for at ansætte. 

I undersøgelsen har vi i 66 virksomheder interviewet virksomhedsrepræsentanter, 
der har været involveret i ansættelser af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 
og vi har bedt dem om at fortælle, hvordan ansættelserne er forløbet, hvad der 
var afgørende for, at virksomhederne valgte at ansætte de pågældende personer, 
hvilke forhold der har været med til at få ansættelsen til at lykkes, hvilke eventuelle 
udfordringer, der har været i ansættelsesforløbet, og hvad virksomhederne har 
haft ud af at indgå i et samarbejde om at inkludere aktivitetsparate kontanthjælps-
modtagere på en arbejdsplads.

1 Tallene er fra Jobindsats.dk og refererer til fuldtidspersoner gennem hele 2015.
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Undersøgelsen indgår som et delprojekt i Beskæftigelses Indikator Projektet 
(jobindikator.dk). Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) har som overordnet 
formål at skabe ny viden og fagligt fokus på beskæftigelsesindsatsen for ikkear-
bejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Danmark. Ikke mindst bidrager 
det samlede projekt med en øget forståelse af indikatorer for arbejdsmarkedspa-
rathed. Denne undersøgelse bidrager med viden om, hvad virksomhederne læg-
ger vægt på, når de ansætter personer fra målgruppen, altså virksomhedernes 
perspektiv på, hvad det vil sige at være arbejdsmarkedsparat.

Det skal derfor understreges, at vi i denne undersøgelse tager afsæt i virksom-
hedernes fortællinger og perspektiver. Det gør vi, fordi undersøgelsesmaterialet 
består af interview med virksomheder om deres erfaringer med at ansætte aktivi-
tetsparate kontanthjælpsmodtagere i ordinære job eller fleksjob. Når vi behandler 
bidrag fra borgere og systemaktører, er det altså bidrag, som de opfattes set fra 

virksomhedernes perspektiv. Det skal derfor nævnes, at denne undersøgelse ledsa-
ges af en parallelundersøgelse, der belyser samme emne, men ud fra interview 
med tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er blevet ansat i vari-
ge job. Parallelundersøgelsen, der udføres af Rambøll Management, gennemføres 
ligeledes for Væksthuset som et delprojekt i Beskæftigelses Indikator Projektet.

FASER I UNDERSTØTTEDE OG MARKEDSBASEREDE ANSÆTTELSESFORLØB
I undersøgelsen er det blevet klart, at de ansættelser, virksomhederne har foreta-
get, helt gennemgående er kulminationen på ofte langvarige forudgående forløb, 
som i hvert enkelt tilfælde har forberedt og banet vej for en varig ansættelse. 
Disse forudgående forløb er på forskellige måder understøttet af jobcenter og/
eller anden aktør ved hjælp af de redskaber, der stilles til rådighed i lovgivningen. 
De ansættelser, undersøgelsen tager udgangspunkt i, er altså ikke rent markeds-
baserede ansættelser, men i høj grad understøttede ansættelsesforløb.

For at forstå hvad der kan være afgørende for, at virksomhederne ender med at 
ansætte og fastholde de pågældende borgere, mener vi, det er nødvendigt at se 
den endelige ansættelse i sammenhæng med det samlede forløb, den er en del 
af. For at beskrive de samlede ansættelsesforløb opererer vi i rapporten med en 
kronologisk fasestruktur, der opdeler ansættelsesforløbet i følgende faser:

En kontaktfase, hvor virksomhed og borger møder hinanden, ofte med beskæfti-
gelsessystemets mellemkomst.

En se-an-fase, hvor parterne ser hinanden an, lærer hinanden at kende og måske 
flytter sig i forhold til hinanden. 

En ansættelsesfase, hvor ansættelsen finder sted.
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En fastholdelsesfase, efter ansættelsen er faldet på plads.

Figur 2.1 Faseopdeling af det samlede understøttede ansættelsesforløb

Vi omtaler i rapporten summen af de fire faser som det samlede ansættelsesfor-
løb. I interviewene fremstår virksomheder og borgere som de mest fremtrædende 
aktører, men også systemets aktører (jobcentre og anden aktør2) spiller væsentlige 
roller i ansættelsesforløbets forskellige faser.

De understøttede ansættelsesforløb, som undersøgelsen tager udgangspunkt 
i, adskiller sig på flere forskellige måder fra ordinære markedsbaserede an-
sættelsesforløb. I markedsbaserede ansættelsesforløb vurderes match mellem 
virksomhedens behov og kandidaten forud for ansættelsen via redskaber som 
jobansøgning, jobsamtale, referencer mv. De gensidige tilpasninger og lærepro-
cesser, som der er behov for i forbindelse med enhver ansættelse, henvises i 
markedsbaserede ansættelser til fasen efter ansættelsen (Rogstad & Sterri, 2015). 
I understøttede ansættelsesforløb, som vi ser i denne undersøgelse, finder lære-
processer og gensidige tilpasninger sted før ansættelsen, nemlig i det vi kalder 
seanfasen, og erfaringerne fra denne fase danner grundlag for beslutning om en 
evt. ansættelse. På denne måde vurderes arbejdsmarkedsparathed på forskellige 
tidspunkter og på grundlag af meget forskellige typer af information i markedsba-
serede og understøttede ansættelsesforløb.

Igennem rapportens kapitler udfolder vi forskelle og ligheder mellem markeds-
baserede og understøttede ansættelsesforløb, og skellet mellem disse typer af 
ansættelsesforløb benyttes som et strukturerende greb gennem rapporten.

RAPPORTENS STRUKTUR OG LÆSEVEJLEDNING
Kapitel 1 indeholder et resumé af undersøgelsens hovedkonklusioner. Kapitel 2 
er undersøgelsens indledning, formål og baggrund. I kapitel 3 gives en kortfattet 
oversigt over eksisterende dansk forskning på området og en redegørelse for 
undersøgelsens metode og. I kapitel 4 præsenterer vi de virksomheder, der indgår 
i undersøgelsen og de personer, der er blevet ansat i virksomhederne. Derefter 
følger rapportens fremstilling i kapitlerne 57 faserne i understøttede ansættelses-
forløb: 

Kapitel 5 belyser kontaktfasen i det samlede ansættelsesforløb og besvarer 
følgende spørgsmål:

2 Private firmaer, som købes af kommunerne til at udføre opgaver og træffe afgørelse m.v. efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, lov om sygedagpenge og §§ 46, 47, stk. 1 og 2, og 50 i lov om aktiv socialpolitik.

Kontakt Sehinandenan Ansættelse Fastholdelse
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1. Hvilke formål har den første kontakt mellem aktivitetsparat kontanthjælpsmod-
tager og virksomhed?

2. Hvordan bliver kontakten etableret?

3. Hvordan bidrager de forskellige involverede parter til den første kontakt og til 
mødet mellem aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager og virksomhed? 

4. Hvad er virksomhedens incitamenter og begrundelser for at deltage?

Kapitel 6 belyser seanfasen i det samlede ansættelsesforløb og besvarer 
følgende spørgsmål:

1. Hvad er seanperiodens formål?

2. Hvordan arbejder virksomhed og borger med at afprøve og udvikle kompeten-
cer med relevans for job/arbejdsopgaver?

3. Hvordan arbejder virksomhed og borger med det at passe ind i virksomheden? 
(Kultur og fællesskab).

4. Hvad er de involverede parters særlige bidrag til seanperioden?

5. Hvorfor bidrager virksomhederne – hvilken værdi får de ud af det?

6. Hvad vægter virksomhederne hos borgerne i denne fase?

Kapitel 7 belyser ansættelsesfasen og fastholdelsesfasen i det samlede ansættel-
sesforløb og besvarer følgende spørgsmål:

1. Hvad lægger virksomheden vægt på, når de vælger at ansætte i et varigt job?

2. Hvilke omstændigheder er afgørende for, om en ansættelse finder sted?

3. Hvordan balancerer virksomheden værdiskabelse med omkostninger og 
eventuelle udfordringer i forhold til ansættelse?

4. Hvordan bidrager de forskellige involverede parter til ansættelsen?

5. Hvad er afgørende for, at virksomheden fastholder en ansættelse?

6. Hvordan bidrager de forskellige involverede parter til at ansættelsen fastholdes?
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I fasekapitlerne fremdrager vi altså de roller og bidrag, som hhv. virksomheder, 
borgere og systemaktører (jobcenter og anden aktør) spiller i de forskellige faser 
af ansættelsesprocessen. Derudover belyser vi særligt, hvad virksomhederne 
fremhæver som afgørende for, at forløbet skrider frem mod en varig ansættelse. 
Og endelig lægger vi vægt på at fremdrage, hvad virksomhederne får ud af at gå 
ind i arbejdet med at ansætte tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 
og hvordan de selv begrunder, hvorfor de går ind i arbejdet. Det sidste område 
kan også beskrives som et fokus på, hvordan ansættelsesforløbene medfører 
værdiskabelse for virksomhederne.

I kapitel 8 opsummerer vi, hvordan de undersøgte ansættelsesforløb skaber værdi 
for virksomhederne og hvilke former for værdi, det er, der skabes. Selvom vi i 
fasekapitlerne fremdrager virksomhedernes iagttagelser af, hvad de oplever at få 
ud af arbejdet med de forskellige faser i ansættelsesforløbet, og hvordan de selv 
begrunder, hvorfor de går ind i arbejdet, så vælger vi også at fokusere på værdi-
skabelse i ansættelsesforløbet som et selvstændigt tema på tværs af faserne.

Ved både at fokusere på parternes roller og bidrag i de forskellige faser af 
ansættelsesforløbet og på værdiskabelse i virksomhederne gennem de samlede 
ansættelsesforløb håber vi, at undersøgelsen kan bidrage til en øget forståelse af, 
hvad der undervejs i et samarbejdsforløb mellem virksomhed, borger og beskæf-
tigelsessystem kan lede i retning af en varig ansættelse.

I appendiks findes en kort sammenfatning af det juridiske grundlag for støttede 
afprøvnings, udviklings og ansættelsesforløb.

I bilag findes den anvendte interviewguide samt det spørgeskema, der er udsendt 
til undersøgelsens virksomheder.
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KAPITEL 3

Baggrund og metode

EKSISTERENDE FORSKNING PÅ OMRÅDET
Der er gennem årene lavet meget forskning og udredning på kontanthjælpsom-
rådet i Danmark. Forskningen på dette område har først og fremmest interesseret 
sig for de ledige. Der findes en lang række undersøgelser vedrørende de lediges 
karakteristika og motivation (fx Bach & Boll, 2003; Graversen, 2011; Henriksen, 
2010; Madsen, Filges, Hohnen, Jensen & Petersen, 2007; Müller, Hansen, Hussain, 
Larsen & Ejrnæs, 2015; Rosdahl & Petersen, 2006). Derudover findes der en række 
undersøgelser af de lediges møde med beskæftigelsessystemet (Eskelinen & 
Olesen, 2010; Järvinen, Larsen & Mortensen, 2004; Slotsholm, 2014), undersøgel-
ser af hvordan beskæftigelsessystemet fungerer (F. Larsen, 2009; Weibel & Mad-
sen, 2012) samt undersøgelser af effekten af indsatsen for forskellige målgrupper 
(Graversen, 2012; T. P. Jensen & Andersen, 2012; Skipper, 2010). Der findes også 
en række litteraturoversigter, der sammenfatter forskningen på området med for-
skellige vinker (Beskæftigelses Indikator Projektet & Væksthuset, 2012; Eskelinen, 
2006; Graversen, 2012; Jensen, 2014).

I forhold til undersøgelser, der har fokus på de ledige, eller udbudssiden, er der 
til sammenligning relativt få undersøgelser, der belyser virksomhedernes rolle i 
forbindelse med ansættelse af kontanthjælpsmodtagere. Det litteraturreview, der 
er udarbejdet i forbindelse med opstarten af Beskæftigelses Indikator Projektet, 
omtaler dog enkelte, især relativt ældre titler, med fokus på efterspørgselssiden, 
altså arbejdsgivernes holdninger og adfærd (Csonka, 1995; Rosdahl, 1986). I en 
senere netpublikation påpeger Rosdahl (2009) også overvægt af forskningsmæs-
sig interesse for udbudssiden, men fremhæver enkelte undtagelser fra SFIs egen 
nyere forskning. Dels forskning i virksomheders rekruttering (Filges, 2008) og dels 
SFIs årbøger om virksomhedernes sociale engagement (fx Holt et al., 2013, Jacob-
sen et.al., 2015 ) som eksempler på forskningsmæssig interesse for efterspørg-
selssiden. Et andet eksempel på forskning, der belyser virksomhedernes rolle i 
arbejdsmarkedsintegration af kontanthjælpsmodtagere, er Christian Albrekt Larsen 
og Jacob J. Pedersens bog Ledighedsparadokset (2009), der beskæftiger sig 
med virksomhedernes rekrutteringsmønstre og deres opfattelse af ”restgruppen”. 
Både SFI's årbøger og Larsen og Pedersens undersøgelse bygger på surveys og 
kan sige noget generelt om, hvordan arbejdsgivere forholder sig til rekruttering 
i almindelighed og til rekruttering af udsatte ledige i særdeleshed. Endelig har 
konsulenthuset Damvad (2015) gennemført en undersøgelse af, hvilke drivkræfter 
og barrierer borgere, virksomheder og jobcentre oplever i forhold til at øge brugen 
af virksomhedsrettede indsatser for ikkearbejdsmarkedsparate. Damvads under-
søgelse bygger bl.a. på registerdata, virksomhedssurvey og interview.
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I en dansk sammenhæng er der ifølge Thomas Bredgaard i de sidste to årtier sket 
en udvikling fra virksomhedernes sociale ansvar til virksomhedernes samfundsan-
svar (Corporate Social Responsibility eller CSR), der dækker over en fundamental 
transformation af den offentlige politik: Fra socialpolitik til erhvervspolitik. Fra 
arbejdskraftansvar til samfundsansvar. Og fra en national til en international forstå-
else af socialt ansvar (Bredgaard, 2014). Men, siger Bredgaard, SFIs målinger viser, 
at det, han kalder virksomhedernes arbejdskraftansvar, ikke er blevet fortrængt af 
det brede internationale samfundsansvar.  

SFI”s årbøger beskriver via spørgeskemaundersøgelser skiftevis virksomhedernes 
og lønmodtagernes oplevelser af og holdninger til virksomheders sociale enga-
gement og arbejdspladsernes rummelighed. Årbogen fra 2013 beskriver virksom-
hedernes konkrete indsatser og holdninger til virksomheders sociale engagement. 
Målingen viser bl.a. (Holt et al., 2013, s. 26): 

• At godt en tredjedel af virksomhederne har mindst én person ansat med  
offentligt tilskud, og at to tredjedele af disse personer er ansat i et fleksjob. 
Denne andel ser ud til at være konstant. 

• At der er en positiv sammenhæng mellem, om virksomheden har oplevet en 
kontakt fra jobcenter, og om de har en person ansat med offentlig støtte.

• At virksomheder – især de små – finder det vanskeligt både økonomisk og 
praktisk at påtage sig et socialt engagement. 

• At mellem en fjerdedel og en tredjedel af virksomhederne er skeptiske over for 
ansættelse af personer med psykiske lidelser. 

• At virksomhederne er positive over for at ansætte personer med nedsat  
arbejdsevne i få timer 

• At det er store virksomheder med moderne organisations og ledelsesformer 
og med en generel CSRpolitik, der udviser det største sociale engagement. 

Larsen og Pedersens undersøgelse tager udgangspunkt i en undren over, at der 
i årene med højkonjunktur inden finanskrisen alligevel var et antal langtidsledige, 
som ikke fandt arbejde. Den samtidige tilstedeværelse af ubesatte stillinger og 
ledige job rejser nemlig, ifølge forfatterne, det fundamentale spørgsmål om, hvor-
ledes arbejdsgivere egentlig finder og vælger arbejdere, og hvorledes arbejdere 
egentlig finder og vælger arbejde (Larsen & Pedersen, 2009, s. 12). Undersøgelsen 
viser, at virksomhederne har meget negative forventninger til gruppen af langtids-
ledige, også når der sammenlignes med andre grupper af udsatte ledige, nemlig 
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ledige over 50 år og ledige med etnisk minoritetsbaggrund. Det gælder i forhold 
til faglige kvalifikationer, omstillingsparathed og især til arbejdsmotivation hvor 81 
% af virksomhederne angiver, at de ser et væsentligt usikkerhedsmoment hos de 
langtidsledige (Larsen & Pedersen, 2009, s. 70). Undersøgelsen peger desuden 
på betydningen af arbejdsrelaterede netværk for gruppen af langtidsledige, der 
overgår til beskæftigelse. 

Damvads undersøgelse peger på en udbredt velvilje blandt virksomheder i for-
hold til at samarbejde med jobcentrene om ikkearbejdsmarkedsparate borgere. I 
en virksomhedssurvey finder man således, at 4 ud af 10 adspurgte virksomheder 
har haft en ikkearbejdsmarkedsparat borger i aktivering inden for de seneste to 
år (Damvad, 2015, s. 10). Undersøgelsen peger også på, at virksomhederne har 
flere forskellige motiver til at deltage i indsatsen for ikkearbejdsmarkedsparate 
borgere, herunder at aktiveringsforløb kan fungere som rekrutteringskanal for 
virksomhederne (Damvad, 2015, s. 11).

Opsamling 
I forskning og udredning om arbejdsmarkedsintegration af kontanthjælpsmodta-
gere har der ikke været så meget fokus på efterspørgselssiden, altså på virksom-
hedernes rolle. Der har gennemgående været meget mere fokus på udbudssiden, 
dvs. på motivation, barrierer mv. blandt kontanthjælpsmodtagere. 

Vi ved fra forskningen, at der i gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der i dag be-
tegnes som aktivitetsparate, er en relativt set stor udbredelse af sociale, psykiske 
og helbredsmæssige problemer. Denne viden kan på den ene side give anledning 
til generelle negative forventninger til gruppen blandt arbejdsgivere (statistisk 
diskrimination3) og på den anden give anledning til at forvente, at en del i gruppen 
vil have svært ved umiddelbart at indtræde i job på ordinære vilkår.

Hvad angår virksomhedernes deltagelse i de beskæftigelsesrettede indsatser for 
ikkearbejdsmarkedsparate borgere er forskningsresultaterne sammensatte. På 
den ene side peger nogle undersøgelser på skepsis blandt arbejdsgivere over 
for langtidsledige generelt og over for udvalgte grupper i særdeleshed, herunder 
særligt personer med psykiske lidelser. På den anden side må det fremhæves, 
at en del virksomheder rent faktisk deltager i samarbejde med jobcentre og 
andre aktører, og at de stiller sig til rådighed for beskæftigelsesrettede forløb og 
indsatser.

Alt i alt er der relativt begrænset viden om virksomhedernes rolle og deres 
bevæggrunde for dels at deltage i indsatsen, dels at ansætte tidligere aktivitets-
parate i varige job. I undersøgelsen her bidrager vi til forståelse af især virksomhe-
dernes perspektiv og deres rolle i dette arbejde.

3 Som når forsikringsselskaber hæver forsikringsprisen for alle unge mandlige bilister, fordi det statistisk er dokumente-
rer, at unge mænd hyppigere er involveret i ulykker end andre grupper.
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UNDERSØGELSENS METODE
Vi beskriver i dette afsnit, hvordan vi har udvalgt virksomheder til deltagelse i 
interview, hvordan vi har gennemført interviewundersøgelsen og hvordan vi har 
tilrettelagt og udført analysen af materialet.

Udvælgelse af virksomheder, kriterier
66 virksomheder har deltaget i undersøgelsen. For at belyse vores problemstilling 
har vi gennemført interview med ledelsesrepræsentanter (ansvarlige for ansættel-
ser) fra disse virksomheder. Virksomhederne er udvalgt ud fra en række kriterier: 

• Virksomheden har ansat (mindst) en tidligere aktivitetsparat kontanthjælps-
modtager i et fast job.

• Ansættelsen skal være varig, dvs. uden specificeret tidsbegrænsning. 

• Borgeren har som minimum fastholdt jobbet i tre måneder. 

Ansættelsen kan godt være med offentligt tilskud, som fx fleksjob og/eller med 
understøttende funktioner og/eller med særlige vilkår, men der kan ikke være tale 
om midlertidige ordninger som fx løntilskud. Hvis der er tale om et fleksjob, skal 
borgeren, som minimum, være ansat 15 timer ugentligt. De nye såkaldte minifleks-
job medtages altså ikke som varig ansættelse.

Vi medtager både private og offentlige virksomheder samt selvejende institutioner 
i undersøgelsen, men ikke virksomheder med et egentligt socialøkonomisk sigte4. 
Socialøkonomiske virksomheder er på mange måder interessante, men adskiller 
sig væsentligt fra ordinære virksomheder, ikke mindst når det handler om ansæt-
telse af personer fra forskellige udsatte grupper. I undersøgelsen her er der fokus 
på de ordinære virksomheder. En mere udførlig præsentation af virksomhederne i 
undersøgelsen følger i kapitel 4.

Kontakt med virksomheder
Der findes ikke en tilgængelig liste over virksomheder, der har ansat tidligere 
udsatte kontanthjælpsmodtagere. I undersøgelsen her har ambitionen været at 
opnå interview med mere end 60 relevante virksomheder. Vi er primært kommet 
i kontakt med informanterne til undersøgelsen via de forbindelser, som jobcentre 
og anden aktør har til relevante virksomheder. Fra jobcentre og anden aktør har vi 
modtaget kontaktinformationer på virksomheder, som efter de foreliggende op-
lysninger skulle have ansat mindst en person fra målgruppen. Vi har så kontaktet 
virksomhederne telefonisk med henblik på at indgå aftale om interview. Godt halv-
delen af virksomhederne i undersøgelsen er blevet kontaktet gennem kontaktop-
lysninger fra jobcentre, der enten indgår i Beskæftigelses Indikator Projektet, eller 

4 En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og ind-
tjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål (Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, 2013).
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som er formidlet af medarbejdere og ledere i Væksthuset. Vi har derudover skaffet 
kontaktoplysninger til relevante virksomheder gennem forbindelser til jobcentre 
og anden aktør blandt projektmedarbejdere fra Institut for Socialt Arbejde på 
Metropol. Kontakterne fra BIP har resulteret i 38 gennemførte interview, mens 
kontakterne fra Metropol har resulteret i 24 gennemførte interview. Samlet set har 
vi henvendt os til godt 120 virksomheder for at opnå aftale om disse 62 interview. 
En del af de virksomheder, vi henvendte os til, angav ikke at have ansat nogen i 
målgruppen og var derfor ikke relevante for undersøgelsen. En del virksomheder 
afslog at deltage, primært på grund af travlhed. Vi har ikke en præcis opgørelse 
af begrundelserne for ikke at deltage, men vi skønner, at ca. halvdelen skyldtes 
manglende relevans, og ca. halvdelen skyldtes afslag om deltagelse.

Endelig har vi via mail rettet kontakt til en stor del af de virksomheder, der er 
tilknyttet CABI’s netværk for virksomheder med fokus på socialt ansvar. Vi ud-
sendte i alt flere hundrede henvendelser til virksomhederne i dette netværk. Disse 
henvendelser har resulteret i 5 tilbagemeldinger og i alt 4 gennemførte interview.

Kontakten til virksomheder gennem netværk i jobcentre og hos anden aktør øger 
sandsynligheden for, at de virksomheder, der deltager i undersøgelsen, har et 
aktivt samarbejde med det offentlige beskæftigelsessystem. Hvis der i populatio-
nen af virksomheder i Danmark er en mængde, der ansætter udsatte ledige uden 
forudgående kontakt til beskæftigelsessystemet, så er der risiko for, at vi ikke får 
fat i dem via de kontaktformer, vi har benyttet. Der kan på den måde være typer 
af erfaringer, som vi ikke i tilstrækkeligt omfang opfanger i denne undersøgelse. 
Vi har imidlertid ikke nogen grund til at formode, at der er nogen stor gruppe af 
virksomheder, der ansætter udsatte ledige uden først at have været i kontakt 
med beskæftigelsessystemet. Desuden indikerer flere undersøgelser, at der er 
en positiv sammenhæng mellem virksomhedernes kontakt til jobcenter og anden 
aktør og deres deltagelse i beskæftigelsesrettede indsatser for ikkearbejdsmar-
kedsparate borgere (Damvad, 2015; Holt et al., 2013).

Interview
I undersøgelsen har vi interviewet repræsentanter fra virksomhederne, typisk 
ledelsesrepræsentanter, men i hvert fald repræsentanter med ansvar for den 
ansættelse, interviewet har taget afsæt i. Interviewene er gennemført som 
besøgsinterview i virksomhederne, og vi har benyttet en semistruktureret intervie-
wguide (se bilag 1).  Interviewguiden havde fire temaer. Det første tema vedrørte 
ansættelsen af den tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager i virksomhe-
den, ansættelsesforløb, match, rammer og vilkår samt overvejelser i forbindelse 
med ansættelsen.  Det andet tema fokuserede på den udsatte som medarbejder 
i virksomheden og vedkommendes opgaver, kompetencer og ansvar. Det tredje 
tema handlede om hvorvidt virksomheden har gjort noget særligt for at understøt-
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te ansættelsen. Det sidste tema handlede om at sammenligne denne ansættelse 
med evt. andre ansættelser af lignende art.

Ud over enkelte interview, der er gennemført af deltagere i den faglige følgegrup-
pe fra Beskæftigelses Indikator Projektet (se forordet), er interviewene udført af 
projektmedarbejdere på hhv. Institut for Socialt Arbejde, Metropol og på socialråd-
giveruddannelsen på VIA i Aarhus. Projektmedarbejderne er primært ansat som 
undervisere (adjunkter og lektorer) på socialrådgiveruddannelserne og har stor 
praksiserfaring. For at understøtte kvaliteten i gennemførelsen af interviewene 
er der i projektet gennemført metodeseminarer ved hver ny projektfase. Meto-
deseminarerne er gennemført med støtte fra den faglige følgegruppe og med 
både interne og eksterne oplægsholdere og undervisere. Interviewene er blevet 
optaget digitalt, udskrevet i fuld længde, og lagt ind i en database i NVivo 10 med 
henblik på systematisk kodning og analyse. I rapporten her er interviewpersoner, 
virksomheder og ansatte anonymiseret. Dels ved at ændre person og stednavne, 
dels ved at sløre referencer, der kan afsløre informanternes identitet.

Virksomhederne i undersøgelsen blev også givet et mindre spørgeskema med 
henblik på at indfange faktuelle oplysninger om virksomhedsstørrelse, ejerforhold 
mv. (se bilag 2). Svarprocenten for spørgeskemaet var relativt lav (44 pct.), idet 
skemaet er besvaret af 29 virksomheder. For de resterende 37 virksomheder har 
undersøgelsens interviewere udfyldt de dele af spørgeskemaet, hvor der foreligger 
relevante oplysninger, dels i memo’er for de enkelte interviewudskrifter fra de 
pågældende virksomheder, dels på grundlag af iagttagelser i virksomhederne samt 
fra åbne kilder fx virksomhedernes hjemmesider. Vores vurdering er, at de faktuelle 
oplysninger om virksomhederne, der er samlet på denne måde, er holdbare, men 
det skal understreges, at kun dele af oplysningerne er baseret på virksomhedernes 
egne besvarelser i spørgeskemaet. De dele af spørgeskemaet, hvor vi ikke selv har 
været i stand til at supplere med besvarelser, har vi valgt ikke at inddrage i analysen.

Analyse 
Vi har haft en overvejende induktiv (i modsætning til teoridrevet) tilgang til 
interviewmaterialet. Som forberedelse til analysearbejdet blev dele af materialet 
gennemlyttet og gennemlæst og gjort til genstand for en kollektiv diskussion 
blandt undersøgelsens interviewere og den faglige følgegruppe med henblik 
på at identificere fremtrædende temaer i materialet. Vi udarbejdede en foreløbig 
rapportstruktur og tilrettelagde en første deskriptiv kodning i NVivo 10, der kunne 
understøtte denne struktur. Den første kodning af materialet markerede intervie-
wpassager i forhold til følgende temaer:

• Kronologiske faser i ansættelsesforløbene (jf. figur 2.1, ovenfor)
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• Beretninger om værdiskabelse i ansættelsesforløbet

• Beretninger om positive og negative bidrag til ansættelsesforløbet fra de 
involverede aktører

Den første kodning ligger til grund for en opdeling af undersøgelsesmaterialet 
med relevans for rapportens forskellige kapitler, og analyserne er derefter fortsat 
på grundlag af mere eksplorative kodninger målrettet de enkelte kapitler. Parallelt 
med kodningen er der for hvert interview udarbejdet memo’er med oplysninger 
og iagttagelser fra interviewene, bl.a. faktuelle oplysninger om virksomheden, den 
ansatte og dennes baggrund samt noter om særligt bemærkelsesværdige forhold 
i interviewet, særlige citater mv. 

Arbejdet med de enkelte kapitler er foregået med udgangspunkt i tematiseringer, 
der er udarbejdet på grundlag af den mere eksplorative anden kodning i det 
relevante delmateriale. Vi har dermed kombineret en struktureret, deskriptiv før-
stekodning med en eksplorativ og analyserende anden kodning (jf. Saldaña, 2009).

I analyse og skrivearbejdet er det tilstræbt, dels at udvikle tematiseringer, dels at 
inddrage relevant teori i det omfang, det har virket vedkommende og nødvendigt. 
Tilgangen er inspireret af moderne Grounded Theory (Charmaz, 2006; Clarke, 
2003; Glaser & Strauss, 1967).

Nogle af baggrundsoplysningerne fra de udfyldte spørgeskemaer og fra de 
memo’er, der er udarbejdet til de enkelte interviewudskrifter, er lagt ind i NVivo 
som klassifikationer (node classifications), hvilket muliggør yderligere sorteringer 
og sammenligninger i materialet. De baggrundsoplysninger, der er lagt ind er: 

• Virksomhedsstørrelse (antal ansatte på arbejdssted: <9, 1049, 5099, >100)

• Sektor (privat, offentlig, selvejende organisation)

• Arbejdets karakter (om den ansatte i virksomheden løser manuelt arbejde, 
manuelt arbejde med kundekontakt, detailhandel/butik, pleje og pædagogisk 
arbejde, administrativt arbejde)

Bemærk at disse oplysninger dels er baseret på virksomhedernes egne oplysnin-
ger i spørgeskema, dels på interviewernes udfyldninger af skemaer på grundlag 
af interviewudskrifter og iagttagelser i virksomhederne – og endelig på de udar-
bejdede memo’er.
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KAPITEL 4 

Virksomhederne i undersøgelsen og dem, de har ansat

I dette kapitel gør vi kort rede for hvilke virksomheder, der indgår i undersøgelsen, 
og hvilke personer, det er, de har ansat. 

For virksomhedernes vedkommende er grundlaget for redegørelsen dels de 
spørgeskemaer, der er udfyldt for hver af virksomhederne, dels de memo’er, der 
er udarbejdet på baggrund af undersøgelsens interview. Som det er nævnt i me-
todeafsnittet i foregående kapitel, er det udsendte spørgeskema til dels udfyldt 
af undersøgelsens interviewere på grundlag af interviewudskrifter, memoer og 
åbne kilder. Vi mener, at de faktuelle baggrundsoplysninger om virksomhederne, 
der er frembragt på denne måde, er valide, men det skal bemærkes, at kun 29 af 
de 66 besvarelser (44 pct.) stammer fra virksomhedernes egne besvarelser af de 
udsendte spørgeskemaer.

For de personer, der er blevet ansat, er oplysningerne baseret på undersøgelsens 
interview. Der er altså tale om virksomhedernes opfattelse af de personer, de har 
ansat.

HVILKE VIRKSOMHEDER ER MED I UNDERSØGELSEN? 
Vi har bestræbt os på at finde respondenter, der repræsenterer et varieret billede 
af virksomheder på karakteristika som geografisk beliggenhed, størrelse, type 
af aktivitet og ejerforhold. I det følgende gengiver vi sammensætningen af vores 
virksomhedsudvalg (sample) ud fra geografisk placering, størrelse, ejerforhold mv. 
Vi belyser også medarbejdernes sammensætning mht. køn og uddannelsesniveau 
samt oplysninger om rekruttering og social profil.

Hvor mange ansatte er der i undersøgelsens virksomheder? Fordelingen af ansat-
te på det enkelte arbejdssted fremgår af figur 4.1. 
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Figur 4.1 Undersøgelsens virksomheder fordelt efter antal ansatte på arbejdsstedet

N = 66, Nv = 29. N angiver her og i det følgende det samlede antal af virksomheder, der indgår i beregningen, mens Nv 

angiver antal besvarelser fra virksomhederne selv.

Som det fremgår af figur 4.1 er virksomhederne i undersøgelsen overvejende små 
og mellemstore virksomheder. Det er mere end to tredjedele af virksomhederne i 
undersøgelsen, der har færre end 50 ansatte og ca. halvdelen af virksomhederne 
har færre end 20 ansatte. I tilrettelæggelsen af undersøgelsen har det været 
aftalt, at meget store virksomheder skulle nedprioriteres. En del meget store virk-
somheder arbejder meget bevidst og strategisk med en social profil og adskiller 
sig på den måde fra flertallet af små og mellemstore danske virksomheder. Vi har 
valgt at fokusere på de perspektiver, der gør sig gældende i disse virksomheder. 

I undersøgelsen har vi som nævnt bestræbt os på at medtage virksomheder med 
varierende geografisk placering. I det følgende gengiver vi først fordelingen af 
virksomheder mellem landsdele (figur 4.2), derefter præsenterer vi virksomheder-
nes fordeling i det kommunale landskab (figur 4.3).

Figur 4.2 Undersøgelsens virksomheder fordelt på landsdele

N = 66, Nv = 29
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49 ansatte 11%
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> 100 ansatte 17%
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Lige over halvdelen af undersøgelsens virksomheder er placeret på Sjælland, 
mens den anden halvdel er placeret i Jylland og på Fyn. Fyn er dog meget svagt 
repræsenteret. Vi vurderer ikke, at et har nogen betydning for validiteten af under-
søgelsens resultater.

De undersøgte virksomheder er hjemmehørende i 28 forskellige kommuner. Figur 4.3  
illustrerer, hvordan undersøgelsens virksomheder er fordelt mellem de 28 kommuner.

Figur 4.3 Antal virksomheder pr. kommune

I undersøgelsen er der 13 kommuner, hvor vi har gennemført interview med 1 en-
kelt virksomhed. I 5 kommuner har vi interviewet 2 virksomheder, og i 6 kommuner 
har vi interviewet 3 virksomheder. I 2 kommuner har vi interviewet 5 virksomheder, 
og i to kommuner hhv. 6 og 9 virksomheder. Selv om enkelte store kommuner så-
ledes fylder en del i undersøgelsen, repræsenterer interviewene i undersøgelsen 
en stor variation af kommuner.

Vi har ønsket at medtage virksomheder med varierende ejerforhold i undersø-
gelsen, om end helst med overvægt af private virksomheder. Som det fremgår af 
figur 4.4, er det lykkedes at opnå en sådan sammensætning af virksomheder.

Figur 4.4 Virksomheder fordelt efter ejerforhold

 

N = 66, Nv = 29
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Andre kendetegn ved virksomhederne i undersøgelsen
Ud over virksomhedsstørrelse, geografisk placering og ejerforhold har vi spurgt 
virksomhederne om sammensætningen af deres medarbejdere mht. køn og ud-
dannelse, ligesom vi har spurgt om deres relationer til systemaktører fra jobcenter 
og anden aktør. De besvarelser, vi har fra undersøgelsens spørgeskema er her 
begrænsede, og vi vælger derfor ikke at gengive figurer og procentberegninger. 
Til gengæld rummer de kvalitative interview samt interviewernes iagttagelser 
tilstrækkeligt med relevante informationer til, at vi vil tillade os at opsummere 
følgende samlede profil af undersøgelsens 66 virksomheder:

• Undersøgelsen omfatter flest små og mellemstore virksomheder (mere end 
to tredjedele med færre end 50 ansatte, omkring halvdelen med færre end 20 
ansatte).

• Virksomhederne er jævnt fordelt mellem Sjælland og Jylland samt enkelte på 
Fyn. De 66 virksomheder er fordelt på i alt 28 kommuner.

• Der er flest private virksomheder (mere end to tredjedele).

• Der er i undersøgelsen flest virksomheder med en medarbejdersammensæt-
ning med overvægt af ufaglærte og faglærte.

• Der er flere virksomheder med overvægt af mandlige ansatte, end virksomhe-
der med overvægt af kvindelige ansatte.

• Mange virksomheder (godt halvdelen) benytter jobcentre og andre aktører til 
rekruttering.

• Alle virksomhederne i undersøgelsen har samarbejdet med jobcenter eller 
andre aktører i beskæftigelsessystemet om at ansætte udsatte ledige.

• De fleste (omkring 3 ud af 4) har efter eget udsagn gjort en særlig indsats for at 
ansætte personer, der tidligere har haft svært ved at få tilknytning til arbejds-
markedet.
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HVEM ER DET, VIRKSOMHEDERNE HAR ANSAT?
Virksomhederne i denne undersøgelse er blevet bedt om at deltage i undersø-
gelsen, fordi de har ansat en eller flere personer fra gruppen af ikkearbejdsmar-
kedsparate kontanthjælpsmodtagere (aktivitetsparate) i varige job. Personer fra 
denne gruppe har ofte svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, bl.a. på 
grund af udbredte problemer og udbredt mangel på arbejdsmarkedserfaring og 
efterspurgte kvalifikationer.

I en litteraturoversigt fra Rockwoolfondens forskningsenhed sammenfattes nogle af 
de ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtageres problemer på følgende 
måde (i citatet omtales de ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 
som matchgrupperne 4 og 5, hvilket tidligere var de anvendte visitationskategorier):

Ingen af matchgrupperne 4 og 5 havde mere end fire års erhvervserfaring 
i gennemsnit på trods af en gennemsnitsalder på ca. 40 år. Syv ud af ti ik-
kearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere havde kun folkeskolen 
som højeste fuldførte uddannelse. Hver femte i gruppe 4 og hver fjerde i 
gruppe 5 havde en ikkevestlig baggrund...

Tre ud af ti og hver fjerde i henholdsvis gruppe 5 og 4 var på antidepressi-
va. I matchgruppe 5 havde 15 og 16 pct. det foregående år indløst recept 
på henholdsvis antipsykotisk og angstdæmpende medicin. To tredjedel af 
ydelsesmodtagerne i gruppe 5 havde været på en skadestue i løbet af det 
seneste år, og knap hver tiende i begge grupper havde fået konstateret en 
alkoholrelateret lidelse. (Jensen, 2014, s. 21)

Selvom gruppen på mange måder er sammensat og forskelligartet, tydeliggør op-
summeringen, at udbredelsen af problemer, sårbarheder og udsathed i gruppen 
er forholdsvis stor. 

Denne rapport bærer titlen Fra Udsat til Ansat, og vi bruger gennem rapporten 
bl.a. betegnelserne ”tidligere udsatte ledige” eller ”tidligere udsatte kontant-
hjælpsmodtagere” om de personer, der er blevet ansat i undersøgelsens virk-
somheder. Det skal understreges, at det ikke er alle ikkearbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere, der vil opfatte sig selv som udsatte. I gennem rapporten 
vil vi også præsentere personer, som vi har svært ved at betragte som udsatte. Vi 
bestræber os på at tydeliggøre det i fremstillingen, når der er grund til at vise di-
stance til udsattebetegnelsen. Når vi alligevel vælger generelt at benytte denne 
sprogbrug, er det dels på grund af kendskabet til den udbredte problemtæthed 
i gruppen, dels fordi der i undersøgelsens interviewmateriale i vid udstrækning 
synes at være dækning for at tale om forskellige former for udsathed blandt de 
personer, der er blevet ansat i virksomhederne.
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En gennemgang af interviewmaterialet viser, at de nu ansatte personer, som 
interviewene omhandler, enten er eller har været ramt af forskellige typer af 
problemer, der er med til at forklare, at de har haft svært ved at opnå en stabil 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er tale om problemer af forskellige typer og 
herunder følgende:

Fysiske problemer (nedslidning, funktionsnedsættelse/handicap, andre fysiske 
begrænsninger, smerter).

• Psykiske problemer (både egentlige diagnoser som borderline, angst og 
depression – og mere løst beskrevne problemer som stress og sammenbrud, 
indadvendthed, kognitive begrænsninger).

• Sociale problemer (misbrug, hjemløshed, småkriminalitet, langvarig ledighed).

De fleste af de nu ansatte forbindes i interviewene med flere af disse problemer, 
også på tværs af kategorierne, men med store variationer i omfanget og alvorlig-
heden af problemerne. Nogle af de ansatte beskrives, så det fremstår som ganske 
alvorlige udfordringer, de har, mens andre beskrives, så problemerne ikke fremstår 
så overvældende eller som nærmest ikke eksisterende.

I en del interview er informanten (virksomhedsrepræsentanten) faktisk ikke i stand 
til at være tydelig omkring hvilke problemer og udfordringer, den nu ansatte 
person har eller har haft. I nogle tilfælde virker det som om problemerne enten 
er forsvundet eller trådt i baggrunden på en sådan måde, at det ikke er noget 
man (længere) forholder sig til. Spørgsmålet er, om problemerne i disse tilfælde 
er noget, man nogensinde har diskuteret åbent. En del informanter lægger faktisk 
vægt på, at de ikke ønsker at vide noget om eventuelle problemer, da de er bange 
for, at viden herom vil forhindre dem i at kunne se på den potentielt ansatte med 
friske øjne. I de fleste interview fremgår det dog tydeligt, hvilke problemer, det er, 
den nu ansatte enten har eller har haft. 

Under alle omstændigheder har virksomhederne altså ansat tidligere udsatte 
kontanthjælpsmodtagere i varige job, og det er derfor interessant at finde ud af, 
hvad der har medvirket til at få disse ansættelser til at blive etableret.

I de næste kapitler ser vi på, hvordan de forskellige faser i ansættelserne har 
udspillet sig. Vi skal først se på kontaktfasen.
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KAPITEL 5

Kontaktfasen

INDLEDNING  HVAD ER FORMÅLET MED KONTAKTEN?
Kontaktfasen er den fase, hvor det første møde mellem en arbejdsgiver og en ak-
tivitetsparat kontanthjælpsmodtager finder sted. Formålet er at finde ud af, om der 
skal etableres et samarbejde. Der er mange lighedspunkter med en almindelig 
ansættelsessamtale, men også afgørende forskelle. 

I økonomisk lærebogsteori fremstilles arbejdsmarkedet ofte som et hvilket som 
helst andet marked. Varen er arbejdskraft, sælgeren er individet, køberen er ar-
bejdsgiveren og prisen er lønnen. Udbud og efterspørgsel fluktuerer (på kort sigt) 
indtil markedet ”clearer” og dermed kommer i ligevægt. I virkeligheden er arbejds-
markedet præget af fundamentale informationsproblemer. Især i den sociologiske 
litteratur findes der flere bidrag, der interesserer sig for dette informationsunder-
skud (fx Granovetter 1974, Spence 1973). Manglen på information har også været 
en vigtig komponent i hele teoridannelsen omkring transaktionsomkostninger, dvs. 
omkostninger ved at handle på markedet (fx Nygaard 2006, Larsen og Pedersen 
2009 p. 19). Som Larsen og Pedersen (2009) påpeger, er det ikke ligegyldigt om 
man får den ene eller den anden medarbejder. I de fleste tilfælde er prisen på 
den udbudte arbejdskraft slet ikke tilstrækkelig information for arbejdsgiveren. 
Arbejdsgiveren er typisk interesseret i at vide noget om arbejderens kvalifikationer, 
motivation, loyalitet etc. Og arbejdsgiveren vil vide noget om, hvordan ansøgeren 
vil fungere sammen med arbejdspladsens øvrige medarbejdere, ledelse, kunder 
og andre samarbejdspartnere. 

Rogstad og Sterri (2015) taler om at ”passe til”, altså om ansøgeren har kompeten-
cer, som passer til virksomhedens behov – kan ansøgeren mestre jobbet? Og at 
”passe ind” dvs. om ansøgeren har værdier, der harmonerer med de bærende ide-
aler i virksomheden og mestrer de mere uformelle aspekter af arbejdsforholdet 
(Rogstad og Sterri 2015 p.15, p.27). 

En arbejdsgiver, der ønsker at ansætte på markedsvilkår, vil i udgangspunktet 
have et udækket behov for arbejdskraft. Arbejdsgiveren vil derfor, via annoncering, 
spredning af information i netværk m.v. gøre markedet opmærksom på, at der er et 
behov for arbejdskraft. Der vil for det meste være tale om et valg mellem mange 
ansøgere.  For at skaffe sig så megen information som muligt om de potentielle 
medarbejdere vil virksomhederne i den situation benytte sig af formelle kilder 
som ansøgninger, CV, eksamensbeviser og ansættelsessamtaler samt af mere 
uformelle og personlige kilder som henvendelse til referencepersoner og informa-
tionsindhentning via netværk. På baggrund af den forestilling om fremtiden, denne 
informationsindsamling giver anledning til, finder en evt. ansættelse sted. Hvis ar-
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bejdsgiveren vælger at skille sig af med en medarbejder, som viser sig ikke at passe 
til eller passe ind i virksomheden, mistes den investering, der er gået til oplæring 
og tilpasning. Selv om der er høj fleksibilitet på det danske arbejdsmarked, kan det 
altså være forbundet med omkostninger at skille sig af med en medarbejder.

I den type ansættelser, vi beskæftiger os med i nærværende rapport, er situa-
tionen ganske anderledes. Der er i de fleste tilfælde ikke tale om, at de berørte 
virksomheder efterspørger arbejdskraft, men om at arbejdskraften tilbyder sig 
selv eller tilbydes virksomheden med beskæftigelsessystemets mellemkomst. 
Arbejdsgiveren forventes ikke at ansætte med det samme, men tilbydes en 
seanperiode helt eller delvist finansieret af beskæftigelsessystemet. Der er altså 
tale om det, vi har kaldt understøttede ansættelsesforløb. Vores materiale viser, 
at arbejdsgiverne i denne situation er optagede af det samme som arbejdsgivere, 
der ansætter på markedsvilkår, nemlig om den aktivitetsparate kontanthjælps-
modtager ”passer til” og ”passer ind”, men at de i langt mindre grad efterspørger 
information af den mere formelle karakter, som ses ved almindelige ansættelser. 
De forlader sig, når de skal træffe beslutning om et samarbejde, i højere grad på 
deres intuition og ”mavefornemmelse” og på et eventuelt etableret tillidsforhold til 
repræsentanter for jobcentret eller anden aktør. I kapitlet om kontaktfasen belyser 
vi følgende spørgsmål:

1. Hvilke formål har den første kontakt mellem aktivitetsparat kontanthjælpsmod-
tager og virksomhed?

2. Hvordan bliver kontakten etableret?

3. Hvordan bidrager de forskellige involverede parter til den første kontakt og til 
mødet mellem aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager og virksomhed? 

4. Hvad er virksomhedens incitamenter og begrundelser for at deltage?

ETABLERING AF KONTAKT
Vi kan identificere fire ”modeller” for hvordan kontakten etableres. 

1. I de fleste tilfælde er der, som nævnt, tale om, at jobcenter eller anden aktør 
tager initiativet og foretager det, som går under navnet ”omvendt formidling” 
jobcenter eller anden aktør henvender sig til virksomhederne på vegne af en 
aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager med det formål at etablere et samar-
bejde (IMC Interaktivt MedieCenter, 2011). 

2. I andre tilfælde henvender virksomheden sig til jobcenter eller anden aktør 
med et behov for arbejdskraft. 
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3. Vi kan desuden identificere en del forløb, som er etableret som et resultat af 
et løbende samarbejde mellem virksomheder og systemaktører evt. i regi af 
virksomhedscentre på arbejdspladserne5. 

4. Sluttelig ser vi eksempler på, at borgeren selv eller personer i borgerens 
netværk tager initiativ til den første kontakt.

5. I undersøgelsens udvalg af virksomheder formidles kontakten mellem borger 
og virksomhed altså oftest af aktører fra jobcenter eller anden aktør. En ejer af 
et lille autolakererfirma fortæller, hvordan jobcenteret kontakter ham og om, at 
han i udgangspunktet er negativ:

I: “Hvordan har I fået kontakt med ham? Er det en, der var ansat her på 
virksomheden før, eller er det en, jobcentret har?”

R: “Det er en, jobcentret har, hvor de spurgte ad - jeg tror de ringede herud 
og spurgte, om vi var interesseret i sådan en. Og så gik vi og snakkede lidt 
om det, og jeg sagde egentlig nej.” 

I: “Nå, okay. Så hvorfor sagde du nej?”

R: “Jamen jeg tænkte... Jeg kunne forestille mig, at det var dem, man kunne 
have noget bøvl med, og så derfor tænkte jeg… men Peter [kollega] syntes 
vi skulle prøve, og så prøvede vi det.”

Det fremgår af citatet, at informanten alligevel lader sig overtale, da en kollega 
presser, bl.a. fordi, fortæller han, at den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager 
oprindeligt er uddannet inden for autolakererfaget. De små og mellemstore 
virksomheder fortæller i mange tilfælde lignende historier om, hvordan de i 
udgangspunktet i det første møde med jobcenter eller anden aktør er skeptiske, 
men om hvordan de over tid ændrer holdning. Mange informanter har på tids-
punktet for interviewet et meget tillidsfuldt forhold til deres samarbejdspartnere i 
beskæftigelsessystemet, som de omtaler i særdeles positive vendinger. En leder i 
en mindre rengøringsvirksomhed fortæller: 

“Og han startede med at komme herud i praktik i en tre måneders periode, 
fra nogle der hedder [Navn på anden aktør], som vi synes er en god sam-
arbejdspartner, vi har i dag…”

Senere i interviewet spørger intervieweren: 

I: “Og hvordan med dit samarbejde med [Navn på anden aktør]?”

5 Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Målet med 
aftalen er at få ledige med fx ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejds-
markedet. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret.
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R: “Jamen det er fint. Det synes jeg faktisk, altså synes de er utrolig rare, jeg 
synes jeg kan mærke, at de brænder for deres borgere, det er faktisk det, 
jeg godt kan lide ved [Navn på anden aktør].”

Offentlige virksomheder har ofte en fast kontakt i jobcenteret. De tillægger den 
personlige relation stor betydning og flere informanter mener, at den person, de 
har kontakt med, udfører arbejdet med det, de opfatter som højere kvalitet end 
andre medarbejdere i jobcenteret. En køkkenleder siger det på denne måde:

R: “[Jeg har altid] brugt bestemte kontakter, det er noget med tillid. Det er 
bestemte kontakter på jobcentret, jeg bruger. Hele tiden…”

I: “Nå, så, [navn] hedder han, ja. Hvordan præsenterede han så den her 
medarbejder for dig?”

R: “Jamen, han var ude med hende, og så får hun, altså han er jo sådan 
en... altså han arbejder anderledes, end de andre gør. Han giver blandt 
andet en masse måneder i prøvetid på deres normale ydelse, hvad de så 
end får, og der kan vi når som helst skille os af med dem. Han arbejder 
meget mere løst, hvilket er en stor fordel for os, at arbejde sammen med 
ham. Det vil sige, han siger: Fungerer det ikke… så holder vi op med det 
samme. Der er ikke noget formelt. Hvis du arbejder sammen med nogle 
af de andre, så er det meget formelt og du kan ikke bare... og du kan ikke 
bare... og vi må ikke, altså afskedige folk.”

Det er af væsentlig betydning for denne informant, at hun ikke, som ved en 
ordinær ansættelse, ”hænger på” en medarbejder, som ikke fungerer. Hun kan til 
hver en tid skille sig af med vedkommende, og det er forudsætningen for, at hun 
indgår en aftale om samarbejde med jobcenteret om at starte en proces med en 
aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager. 

Større virksomheder, der evt. har virksomhedscentre, har almindeligvis også 
direkte kontakt til et eller flere jobcentre. De har i de fleste tilfælde en fast kontakt-
person, der har sin gang på virksomhederne med jævne mellemrum. En leder fra 
et virksomhedscenter fortæller:

“Vi har jo en kontaktperson fra jobcentret, der er her i huset hver 14. dag. 
Hvor vi gennemgår samtlige praktikanter vi har, og snakker med dem om: 
Hvor vidt er vi så nået nu? Det er virksomhedskonsulenten, det vil sige, at 
vi har, øh, jobcentret de har... vi må have tolv praktikanter, i forhold til for-
holdskravene, skal jo passe, altså vi må jo have så og så mange i forhold 
til antal. Og de er sådan set, booket ud hele tiden.”
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Virksomhedscenterkonstruktionen har her så at sige institutionaliseret kontaktfa-
sen. De har stillet et antal pladser til rådighed for målgruppen som jobcenterets 
virksomhedskonsulent sørger for løbende at fylde op.

I enkelte tilfælde er kontakten initieret af den ledige selv eller den lediges netværk 
og jobcenteret involveres først i anden omgang. Her er der tale om, at ledige, 
eller medlemmer af den lediges netværk, har viden om jobåbninger eller har 
personlige kontakter i eller kendskab til en branche, som kunne være relevant 
for den ledige. En leder fra en virksomhed i transportsektoren fortæller om en 
medarbejder, som havde været alvorligt ramt af en kræftsygdom og som længe 
havde været uden for arbejdsmarkedet:

“[Han er] i det her sygdomsforløb, og er, skal vi sige, meget, meget svag, 
på det her tidspunkt. Og så bliver vi øh spurgt. Den pågældende kontakter 
os faktisk i sin søgen, direkte… Fordi vi kender den pågældende. Vi ved, 
hvem han er… Fordi han har været inden for erhvervet, øh, fra den her 
branche, gennem mange, mange år… Det, der så sker, er, at øh, den 
pågældende kommer ud, hertil, i en prøveperiode. Og nu er der altså gået 
så lang tid, så jeg kan næsten ikke huske, hvordan det foregik (griner) men 
han sidder herude i en prøveperiode, hvor øh vi jo får fuldt tilskud til ham, 
hvor han bare sidder, og kigger. Og så kommer vi over i en tilskudsordning, 
øh, igennem det her forløb, som jo ender i noget mentor…”

Vi kan altså se, at i undersøgelsens virksomheder er langt de fleste kontakter 
skabt og vedligeholdt af systemaktører, og at i de få tilfælde, hvor det er den 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager selv eller dennes netværk, der skaber 
kontakten, så inddrages jobcenteret meget hurtigt.

Den første kontakt tager typisk form af en samtale mellem en eller flere repræsen-
tanter for virksomheden og ”kandidaten”, som oftest sammen med en repræsentant 
for jobcenter eller anden aktør. I enkelte tilfælde tager virksomheden en samtale 
med systemrepræsentanten først, ligesom nogle virksomheder foretrækker at tale 
med ”kandidaten” alene eller vælger den ene eller den anden løsning – alt efter hvad 
”kandidaten” foretrækker. Formålet med det samarbejde, som samtalen skal bidrage 
til at etablere, er forskelligt i forskellige virksomheder. I virksomheder med virksom-
hedscentre er der almindeligvis tale om afklaring og tilvænning til arbejdsmarkedet, 
og kun i særlige tilfælde ender processen med et ordinært job i virksomheden. Ellers 
viser der sig i materialet stor spredning i forhold til formål. I den ene ende af spektret 
finder vi virksomheder, der lægger meget vægt på absolut ikke at stille folk i udsigt, 
at samarbejdet kan ende med et ordinært job, mens andre omvendt giver udtryk 
for, at de ikke kunne drømme om at indgå i denne type forløb, med mindre der er et 
perspektiv om, at det skal ende med ordinært arbejde i den anden ende.
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Figur 5.1 Skal der være et jobperspektiv for at lave et forløb?

Vil aldrig stille  
job i udsigt

Vil altid insistere på  
reel mulighed for job

AKTØRERNES BIDRAG I KONTAKTFASEN
I det følgende ser vi på de forskellige aktørers bidrag til kontaktfasen. Vi ser først 
på bidrag fra jobcenter og anden aktør, dvs. fra systemaktørerne.

Bidrag fra systemaktører
I vores interview med virksomhederne ser det ud, som om systemaktørerne spiller 
den største rolle i kontaktfasen. Det er i hvert fald i denne fase, virksomhederne 
lægger mest vægt på og måske er mest opmærksomme på den indsats, system
aktørerne leverer.

Billig og effektiv rekruttering
I undersøgelsen er der en ganske stor gruppe af virksomheder, der anvender 
jobcenteret eller anden aktør som en væsentlig, eller som eneste kanal, til 
rekruttering af medarbejdere. Dette fremgår af de kvalitative interview, ligesom 
det understøttes af det spørgeskema, der er udfyldt af og for undersøgelsens 
virksomheder, og som omtales i kapitel 3. De virksomheder i undersøgelsen, der 
rekrutterer gennem jobcenter og anden aktør er især virksomheder med mange 
ufaglærte job fx inden for offentlig service, detailhandel, rengøring og anden 
service, samt industriproduktion. Virksomhederne peger på flere årsager til, at de 
i stort omfang, eller som eneste rekrutteringsmetode, forlader sig på et eller flere 
jobcentre og jobcentrenes samarbejdspartnere anden aktør.

I nogle brancher er baggrunden for at benytte jobcenter og anden aktør som 
rekrutteringskanal, at der er problemer med at skaffe arbejdskraft. Mange virk-
somheder inden for detailhandel og service peger på problemer med at skaffe 
arbejdskraft via normale kanaler som årsag til, at de i stort omfang vælger at satse 
på den ressource, der udgøres af personer med andre problemer end ledighed, 
kombineret, med de redskaber lovgivningen stiller til rådighed. I en international 
restaurantkæde har man et tæt samarbejde med tre jobcentre, som man henven-
der sig til når højsæsonen står for døren:

“As I told you we are in very close contact with the Job Center. Sometimes 
I’m calling them by myself if I have a trouble of finding new employees. 
Then I will call the Job Center and say that we’re just starting hiring process 
for the summer and I need three full-time employees. “If you have a new 
one that you think that I could meet, then please send me the [person]”.”
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En informant fra transportbranchen fortæller, at der i branchen er mange med 
”meget lange ancienniteter” som han udtrykker det. Et stort antal ansatte er ved at 
gå på pension, men generationsskiftet er vanskeliggjort af, at der ikke kan findes 
nye medarbejdere, fortæller informanten og fortsætter: 

“Øh, det er et kæmpe problem for hele branchen som sådan. Og det, man 
diskuterer rigtig meget - hvordan gør man det her? Men når man har 
nogle folk, øh, hvis man har nogle folk derude, som man gerne vil skubbe 
på fra kommunens side, så skal man ikke være bleg for den økonomiske 
støtte, den virksomhed skal have, for at kunne få de her folk skubbet ud i 
systemet, og så holde fast ved dem, og så skal man nok fra, øh, systemets 
side også sige, at det er noget, der kræver mere end to måneder…, eller 
hvor lang tid man nu giver snoren ude…, fordi man får ikke nogen til at 
skrive under på, i hvert fald i vores branche, på en fastansættelse efter en 
eller to måneder. Altså, det kræver en lang proces.”

Udbuddet af chauffører kan ikke møde efterspørgslen, og informanten mener, at 
beskæftigelsessystemet både skal og kan bidrage til at løse det problem. Denne 
praksis stemmer overens med fund fra SFI, som peger på, at beskæftigelsessy-
stemet udfylder en allokeringsfunktion i de tilfælde, hvor markedsmekanismen er 
utilstrækkelig (Rosdahl, 2009).

Et andet eksempel, der handler om billig og effektiv rekruttering, finder vi i en 
afdeling af et supermarked. Her rekrutteres personale til ydertidspunkter af dagen, 
hvor der er spidsbelastninger i den daglige produktion. I dette tilfælde varer, som 
skal køres ud i butikken og sættes på plads. Det er i disse begrænsede timer om 
dagen, hvor der er behov for ekstra bemanding. Det er uhyre vanskeligt at rekrut-
tere medarbejdere til den type job ad almindelige kanaler. Jobcenteret hjælper 
supermarkedet med effektivt at rekruttere medarbejdere med interesse for få 
timers ansættelse, fx folk der er visiteret til et fleksjob.

R: “Det er kun det, de kommer ind for at lave, ikke? Der kan man gå ind 
og finde de steder i et supermarked, hvor det giver mening. Både for 
virksomheden at gøre det, men også for borgeren at have det, ikke også? 
Altså, men du kan ikke finde en anden, du kunne have givet det i stedet for. 
Fordi der er ikke timer nok i. Og det er jo tit på samme tid, man har brug 
for dem.”

I: “Ja. Jeg kan godt se fidusen ved det. Også at I faktisk har brug for dem, 
der kan arbejde kort tid.”

R: “Ja! På nogle givne tidspunkter. Ikke også?”
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I: “Ja. Og derfor kan det være en... en god løsning for jer.”

R: “Ja!”

Jobcenteret eller anden aktør foretager screening
Nogle virksomheder i undersøgelsen peger på, at de får mange flere ansøgninger, 
end de har ressourcer til at gennemgå, vurdere og svare på, hvis de slår ledige job 
op gennem almindelige rekrutteringskanaler. Hvis de samtidig har en fornemmel-
se af, at de medarbejdere, de kan få via jobcenter og anden aktør, hverken er min-
dre kvalificerede eller kompetente end dem, der henvender sig efter annoncering 
eller uopfordret, kan de vælge at lade ”systemet” screene for egnede kandidater 
til ledige job. En informant fra en rengøringsvirksomhed fortæller:

“Og det er faktisk ikke fordi vi ikke vil have en almindelig ansat i stedet for, 
øh, men nogle gange så er det bare fuldstændig umuligt, og vi har faktisk 
prøvet at få en almindelig ansat, som der så var endnu mere galt, end 
dem, vi fik fra (navn på anden aktør). Og det er irriterende, fordi dem, vi 
får fra (navn på anden aktør), har nogle gange et problem, hvor de siger: 
Jamen vi har sådan og sådan. Benet virker ikke, armen virker ikke. Hvis du 
hiver en udefra, så siger de ”alt virker!” Og så går de i gang, og så er der 
ikke noget, der virker.”

I disse tilfælde foregår første del af afdækningen af borgerens kvalifikationer og 
kompetencer altså uden for virksomhedens domæne. I denne rengøringsvirksom-
hed, som opererer i en kontekst, hvor medarbejdere skal sikkerhedsgodkendes og 
have bestemte kurser for at blive ansat, finder man desuden tre måneders praktik 
nyttig, fordi disse ting kan komme på plads i praktiktiden, samtidig med at man ser 
kollegaen an. Jobnet er ikke et alternativ fordi:

“Jeg prøvede engang at sætte en ansøgning i Jobnet, og det gør jeg aldrig 
mere. Fordi at der skrev jeg, at man skulle være venlig og skrive til os i 
stedet for at ringe til os, fordi nogle gange arbejder vi om natten, og så 
kunne vi ikke (tage telefonen) om dagen og sådan nogle ting. Og der tror 
jeg at jeg fik 600 ansøgninger. Det er rigtig meget i overkanten. Så det gør 
jeg ikke mere.”

At bruge jobcenter eller anden aktør til at sortere i ansøgningerne outsourcer så 
at sige opgaven, som varetages omkostningsfrit for virksomheden. Virksomheden 
rekrutterer nu som flere andre i undersøgelsen udelukkende ledige med proble-
mer ud over ledighed, som de finder gennem jobcentre og anden aktør.
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Match i forhold til at ”passe til”
Det er interessant, at virksomhedsrepræsentanterne ikke er enige om, hvorvidt det 
er vigtigt at få beskrevet kandidatens barrierer af systemaktøren, ved den første 
kontakt. Det ser desuden ikke ud til, at der er bestemt mønster, der kan forklare 
disse forskelle. 

Figur 5.2 Ønsker virksomhederne at kende borgerens baggrund?
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baggrund

Vil vide mest  
muligt om borgerens 

baggrund

Virksomhederne giver generelt udtryk for, at de enten har tillid til at systemak-
tørerne henvender sig på vegne af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 
der har en relevant faglig baggrund, eller regner med, at det i den efterfølgende 
seanperiode vil være muligt at bringe borgeren i stand til at varetage arbejdet.

Et gennemgående tema for virksomhederne om systemaktørernes organisering 
er dog alligevel ønsket om, at jobkonsulenterne kender til virksomhedens arbejde 
for bedre at kunne matche de rette kandidater til den enkelte virksomhed. En 
virksomhedsleder forklarer, hvad han mener, når han siger at en systemaktør tager 
hensyn til, at kandidaten har en relevant baggrund:

“Jamen han kender jo os som virksomhed ved at have kommet her som 
leverandør af de her. Så derfor så kender han ånden her i huset, han ved 
hvad vores holdning er til flexjob, han ved vi har flexjobbere i forvejen, 
han ved, hvad vi laver, og de opgaver, som den her borger nu har, passer 
meget godt med den baggrund, vedkommende har.”

Flere overvejer, om det kunne være mere hensigtsmæssigt, at jobkonsulenterne 
ikke havde fordelt deres sager efter en cpr. nr.fordeling, men i stedet ud fra en 
branchefordeling, eller sådan at de dækkede et bestemt antal virksomheder. 
Nogle virksomhedsledere siger dog modsat, at de finder dette helt unødvendigt, 
da de mener, det vigtigste er, at jobkonsulenterne kender til borgerens styrker og 
begrænsninger.

En anden arbejdsgiver er meget ambivalent i forhold til systemaktørernes delta-
gelse i processen og fortæller:

R: “Og nogle gange så er det en fordel, at der er en flexjob-konsulent med, 
og andre gange så tror jeg også, det er en ulempe (I: Ja) Og det kan være 
måske folk nogen gange holder lidt skjult, hvordan tingene kan være, 
reelt, i forhold til, hvordan de måske har det på et arbejdsmarked, ikke? 
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Jeg ved det ikke, men det kunne jeg godt nogle gange have mistanke til, 
at der har været”

I: “Hvordan, kan du prøve...?”

R: “Jamen nogle gange så kan folk måske godt beskrive, at de har det 
værre end de egentlig har.”

I: “Og det tænker du, hvis at de er mere tilbøjelige til, hvis flexjobkonsulen-
ten er her?”

R: Hvis flexjob er her, øh, konsulenten er her, så kan de godt nogle gange 
sige, at de har det lidt mere skidt, end de måske reelt har.

De virksomheder, der alligevel foretrækker at høre om borgerens barrierer inden 
forløbet, begrunder det med, at virksomheden så bedre kan tage de nødvendige 
hensyn og dermed understøtte et godt forløb. Én arbejdsgiver fortæller, at han 
gerne vil tale med jobkonsulenten alene først for at høre om de særlige forhold – 
fx om kandidaten har problemer med små rum, mange mennesker eller stress. An-
dre foretrækker at tale direkte med borgeren om det, fremfor med systemaktøren. 

Figur 5.3 Ønsker virksomheden at tale med jobkonsulent eller borger først?

Ønsker at tale  
med jobkonsulenten  

først

Ønsker at tale  
med borgeren  

først

Det kan således i nogle tilfælde være afgørende, at forhold vedrørende arbejdets 
karakter og rytme tænkes ind i processen allerede i kontaktfasen. Som en tømrer-
mester siger, er det vigtigt, at systemaktøren fx ved:

“... at en autist og en tømrervirksomhed, der kører service, det er jo to 
modpoler som udgangspunkt.”

Denne tømrermester er faktisk indstillet på at gøre en særlig indsats og etablerer 
et tilpasset forløb uden direkte kundekontakt til medarbejderen, da han bliver 
opmærksom på, at han lider af autisme, men han kunne have ønsket sig denne 
information allerede i kontaktfasen.

Tilgængeligheden af systemaktøren og evnen til at formidle relevante kandidater 
er altså et generelt ønske fra virksomhedernes side. Mange er, som nævnt, tilfred-
se med samarbejdet; enkelte undrer sig over, at de ikke får flere henvendelser; 
de, der har en fast konsulent, er meget tilfredse med det, og nogle frustreres 
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over skiftende jobkonsulenter. Et eksempel på en tilfreds virksomhedsleder er en 
offentlig arbejdsgiver, der udtaler:

“Jeg ringer bare til X [systemaktør] eller skriver til X: Så X, nu skal jeg bruge 
fem mand... af de sædvanlige. Woops, så kommer der bare x antal, og 
jeg kan begynde at sortere i dem og få ringet rundt med det samme. Det, 
det er – det er den enkle, lige, direkte kommandovej. Det er det, der gør, 
at det fungerer så super godt. Så du er aldrig i tvivl om, at der bliver taget 
hånd om dine ting eller noget som helst. Det kører så bare. Jamen, det er 
virkelig et fantastisk samarbejde.”

Jobcentrene bidrager også i kontaktfasen ved at formidle og anvende viden om, 
hvilke muligheder lovgivningen åbner for, fx i form af at undersøge, hvilke hjælpe-
midler, der er brug for, og at sørge for, at de bliver stillet til rådighed:

“…og så er de inde over med i hvert fald den ene af dem her, vi har nu, som 
netop er nede på kontorområdet. Hun skal have nogle hjælpemidler, og 
det er jobcentret, der er ansvarlig for det, at få de rette hjælpemidler ud, 
og der ved jeg, der kommer en fysioterapeut, der kommer og laver en 
vurdering på hende også. Så nogle gange har jobcentret et meget tæt 
samarbejde…”

Der er her tale om en borger, der starter i praktik i en administrativ funktion på et 
plejehjem, og hvor hjælpemidler er en forudsætning for samarbejdet. Jobcenteret 
er her også medvirkende til at gøre det muligt for den potentielle medarbejder at 
”passe til” arbejdet. Spørgsmålet om match i forhold til, hvorvidt medarbejderen 
kan ”passe ind”, er i lang mindre grad noget som informanterne forventer, at syste-
maktørerne bidrager med i kontaktfasen. 

Det overvejende indtryk fra denne undersøgelse er i det hele taget, at virksom-
hederne ikke er særlig optagede af systemaktørerne i deres fortællinger om 
ansættelsesforløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Vi mener, det kan 
tilskrives, at virksomhedernes primære fokus er på deres egen ”virksomhedsver-
den”, og den kandidat, der nu er blevet en del af deres virkelighed. Desuden kan 
det måske skyldes, at undersøgelsen primært har haft sit fokus på fortællingerne 
om de gode ansættelsesforløb. Her har virksomhederne øjensynlig primært 
tilskrevet sig selv og kandidaterne æren for, at forløbene endte med ordinært job 
eller fleksjob.

Virksomhedens bidrag i kontaktfasen
Det første og særdeles væsentlige bidrag, virksomhederne yder i kontaktfasen, er 
i det hele taget at stille sig til rådighed for en samtale om et evt. samarbejde. 
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I interviewene kan vi i kontaktfasen identificere to gennemgående fortællinger, om 
hvad virksomhederne selv opfatter, de bidrager med:

• At give folk en chance

• At have en åben og intuitiv søgen efter værdier hos borgeren

De to fortællinger repræsenterer forskellige tilgange, som virksomhederne har til 
at tage udsatte borgere i praktik el. lign. på deres virksomhed, og deres bidrag, når 
de møder borgeren, og forløbet aftales.

At give folk en chance
I nogle virksomheder kan vi se, at der hersker en grundholdning om, at man vil 
”give folk en chance”. Det kan fx være en personlig begrundet holdning, der byg-
ger på virksomhedsrepræsentantens egne erfaringer med at have fået en chance 
tidligere i livet, og som gør, at de nu oplever en form for forpligtelse eller et ønske 
om at hjælpe andre i en lignende situation.

En ejer af en mindre butik fortæller:

“Fordi… Det er sådan en personlig ting for mig. Fordi at jeg selv er vokset 
op i sådan nogle sociale, hvad skal man sige, steder – på Vestegnen. Og 
fik selv chancen på et tidspunkt. Hvor at… Der var så ikke nogen, der hjalp 
mig til det, men jeg blev sendt ud, og så var der en bestyrer, og hun syntes, 
at jeg skulle have en chance. Og det gav hun mig så og så… Det er det, jeg 
lever af i dag. Og så har jeg bare sådan en… Jeg føler sådan lidt, at det er 
min forpligtigelse som borger og som arbejdsgiver ligesom at give folk 
chancen. Ligesom jeg selv fik chancen.”

Og fortsætter senere i interviewet…

“Måske et eller andet sted ubevidst eller sådan noget, har jeg sådan tænkt 
at... At han lignede mig, da jeg var ung. Og så på den måde tænkt: Jamen, 
så vil jeg give ham chancen. Det skal jeg ikke kunne sige. At der et eller 
andet sted måske har ligget…”

Ved den type personligt begrundede motivation kan der ofte spores en vis grad 
af oplevet ”lighed” mellem virksomhedsrepræsentantens personlige erfaring og 
kandidatens aktuelle situation. En håndværksmester giver en anden version af den 
personligt begrundede motivation: 

“Jamen det, der overbeviser mig, det er snakken og at se om han er foku-



57 of 160

seret og virker interesseret i det og klar. Øh og… så er det selvfølgelig også 
at høre hans historie, altså hvorfor er han ikke i arbejde, altså jeg synes, 
der er en god grund … og det er sgu synd for drengen, så jeg synes, det 
skal… øh jeg synes han burde have en chance.” 

Den personligt begrundede motivation for at ville give en chance handler altså 
andre gange om, hvad der sker i det første møde; at virksomhedsrepræsentanten 
på en måde bliver bevæget og får sympati med kandidaten.

På den anden side giver andre virksomheder udtryk for, at der på arbejdspladsen 
som sådan er en holdning om at ville ”give en chance”. En leder i en entreprenør-
virksomhed fortæller:

“Man kan sige, vi har ikke nogen bestemt politik på området. Og det er 
heller ikke noget, vi sådan bryster os af normalt. Men det er jo. Det er 
jo sådan set både af lyst og af nød. Vi har den holdning, at: Vi vil gerne 
hjælpe dem. Som... hvad skal man sige. Vi vil gerne give folk en chance for 
at komme i gang igen.”

Mange, især mindre virksomheder, fortæller om, at de har en holdning om at 
give ledige en chance, men at denne indstilling ikke er nedskrevet i en decideret 
CSRstrategi eller rummelighedspolitik  det er ikke en formel politik. Det er mere 
”ånden” i virksomheden, der er at: Her giver vi folk en chance. Virksomhedernes 
begrundelser for denne tilgang er ofte, at de vil give kandidaten chancen for 
at komme i gang igen og ”klare sig selv”. Der er altså også her en værdibaseret 
tilgang, som bl.a. handler om at hjælpe kandidaten til autonomi og selvbestem-
melse over eget liv, om at blive en ligeværdig medborger og i stand til at bidrage 
til samfundet. 

Nogle virksomheders bidrag i kontaktfasen er altså især et mindset, som kan 
forstås inden for ”rummelighedsdiskursen”. Der er i det hele taget en åbenhed 
for at gå ind i kontakten, fordi man grundlæggende har den indstilling, at alle skal 
”have en chance”, og at kandidaten og virksomhedens repræsentant overhovedet 
mødes er naturligvis den første nødvendige forudsætning for, at en proces fra 
udsat til ansat kan sættes i gang.

Åben og intuitiv tilgang til borger
Mange af vores informanter peger på, at de tidligt i kontaktfasen møder borgeren 
med noget, der kan beskrives som en intuitiv og fornemmende tilgang til, om ved-
kommende vil kunne komme til at passe ind i en seanperiode i virksomheden 
 både fagligt, men især socialt. En hel del virksomheder bruger ordet ”kemi” om 
denne intuitive fornemmelse af en positiv relation og fortæller, at det er væsentligt 
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i deres første møde med kandidaten, at ”kemien er der”. Flere af virksomhederne 
har svært ved at definere, hvad ”kemi” er. Ofte forklares det som en fornemmelse 
eller et førstehåndsindtryk: 

“Jeg kunne mærke, kemien var der. Til at starte med. Det var mig, der 
pressede lidt på med at få ham ind, for jeg syntes, at... jeg synes også 
det, det gør også noget for en selv, at man ligesom... hjælper nogle andre 
mennesker.”

Rogstad og Sterri (2014, p.8) peger på, at arbejdsgivere i almindelige markedsba-
serede ansættelsessituationer ofte anser sig selv for rigtig gode menneskekende-
re. Denne tendens er også fremtrædende i dette materiale, som følgende relativt 
typiske udsagn viser:

“De [anden aktør] kom ud og kiggede, og der fandt de ud af, at vi kunne 
godt tænke os at etablere et, øh, et praktikforløb. Og det var så med ham 
Johnny derinde. Og ham faldt vi jo pladask for med det samme, ikke?”

Og senere:

“Han har bare sådan en… menneskeligt tiltalende, hvor man sagde, at han 
virkede som en guttermand du ved, ikke? Og det var så det, og så tænkte 
vi, nå men det prøver vi. Og det har vi været super glade for siden.”

Man kan sige, at det, man kunne kalde ”mavefornemmelse”, spiller en stor rolle, 
og at arbejdsgiverne i denne undersøgelse, parallelt med hvad Rogstad og Sterri 
finder, mener at kunne identificere, hvordan en person faktisk er, uden at det er 
klart, hvad de bygger denne vurderingsevne på (2014, p.8)

Intuition, kemi og fælles værdier 
Når en større produktionsvirksomhed uddyber, hvad ”kemi” kan være på deres 
arbejdsplads, træder der alligevel nogle mere konkrete bud frem på, hvad det er, 
virksomheden søger hos kandidaterne, og som giver anledning til den intuitive 
oplevelse af, at der er tale om et godt match:

I: “Når nu du siger, at kemien var fin, hvad lægger du så vægt på der?”

R: “Jamen, at man er… hvad skal man sige... at man er engageret, man viser 
interesse for det, vi laver, at man synes det er spændende, at man kan være 
stabil, virke stabil… ordentlig, plejer vores direktør at sige, på mange områder. 
Man skal være ordentlig, og det lægger vi sådan… vi er en virksomhed med 
en høj anciennitet, de mennesker der er her, de er ordentlige mennesker.”
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I: “Ja, hvad ligger der inde i ordentlighed?”

R: “Jamen der er sådan nogle gammeldags dyder, tror jeg, omkring at 
være engageret og pligtopfyldende og ansvarlig, tage ansvar for det, man 
laver, og også vise en vis stolthed for det, vi gør… men når det så er sagt, 
så er vi også en rummelig virksomhed, som kan tage… som sætter pris på 
folks forskellighed. Og i det konkrete tilfælde, jamen der havde vi ikke øh… 
der synes vi, at kemien var fin, de værdier, som vedkommende ligesom 
udstrålede, jamen de passede fint med os, så vi aftale et praktikforløb.”

Citatet repræsenterer den tilgang, en række af virksomhederne har, nemlig at 
det er afgørende, at virksomhedsrepræsentanten i mødet med kandidaten får en 
fornemmelse af, om der er en overvejende overensstemmelse mellem virksom-
hedens og kandidatens værdisæt. Dette bliver afgørende for, hvem virksomheden 
så at sige inviterer ind i ”familien”. I en mindre murervirksomhed fortæller lederen 
om en ung mand, som har været småkriminel og har fortalt jobcenteret, at han har 
en angstneurose:

“Altså, vi talte åbent om det (I: Ja). Altså igen... en spade for en spade. Øh, 
hvad Kristian var ude i og så videre. Og så skulle jeg ligesom gøre op med 
mig selv om, om jeg ville være barnepige rent ud sagt … Øh, men der var 
et eller andet med ham, altså han, øh, er meget høflig. Ham vil vi da godt 
prøve. Og jeg tog så også, vi har en koordinator i murerafdelingen, ham 
tog jeg lige en snak med, øh, for at høre ham, om det ligesom var en, vi 
kunne være bekendt at sende ud til kunder og så videre, ikke, og så blev 
vi enige om, at det, det, det kunne vi godt. Altså i dag er det jo meget 
moderne med tatoveringer. Altså hvis det er en, som havde tatoveringer 
midt i ansigtet, øh, så havde jeg meldt fra…”

Virksomheden har erfaring med at ”rette op” på utilpassede unge og vurderer på 
baggrund af samtalen og den unge mands høflighed, at han med tatoveringer og 
det hele kan bringes til at passe ind i virksomhedens værdisæt:

“Altså han, han er en af dem, der kan reddes endnu - vel at mærke hvis 
han får, øh, et gevaldigt spark bagi.” 

Hvis det ikke i kontaktfasen lykkes at afveje overensstemmelse af værdisæt rigtigt, 
kan det give anledning til afbrydelse af samarbejdet i seanfasen. En chef i detail-
branchen fortæller:

“Vi har også haft nogle praktikker, som har været op ad bakke. Hvor de 
ikke gad og hvor det ikke passede og hvor det, ja og der var nogen, hvor 
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de skulle i hvert fald ikke arbejde sammen med pigerne, fordi det gør man 
ikke, hvor de kom fra. Altså sådan nogle udfordringer der… og der må jeg i 
den grad, der er det personalet først.”

I eksemplet vurderes kandidatens holdning og værdier om ikke at ville samarbejde 
med kvinder af religiøse eller kulturelle årsager, at være i modstrid med chefens 
og måske også virksomhedens værdier om fx. ligestilling, ordentlighed og respekt 
for hinanden som mennesker. Misforholdet mellem værdierne fører til et bevidst 
fravalg af kandidaten fra virksomhedens side. Fravælger virksomheden kandidaten 
begrundet i ”ingen kemi”, kan det være udtryk for en relevant vurdering af, at en 
positiv relation begrundet i fælles værdier vil styrke et praktikforløb, og at der ved 
mangel på samme vil være en større risiko for fiasko. 

Virksomhedernes bidrag består altså i at udvælge den ”rette” kandidat ud fra 
intuitive værdi og ”kemi”mæssige kriterier og på den måde styrke mulighederne 
for et positivt forløb.

Kandidatens bidrag i kontaktfasen
Virksomhedernes fortællinger om kandidatens bidrag indeholder to hovedfortæl-
linger, som knytter sig tæt til fortællingerne om virksomhedernes eget bidrag, og 
som kan spidsformuleres på denne måde. Kandidaten skal:

• Være indstillet på en ny start.

• Gøre sig fortjent til at få en chance.

At være åben om fortiden eller at viske tavlen ren
Virksomhederne deler sig generelt set i to lejre med hensyn til hvad, de lægger 
vægt på, kandidaten bidrager med i kontaktfasen, i relation til deres fortid. 

Figur5.4 Hvordan skal borgeren forholde sig til fortiden?
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Nogle virksomheder fremhæver, at det er vigtigt, at kandidaten er ”åben og ærlig” 
omkring sin fortid og aktuelle udfordringer af både personlig, social og faglig art. 
Virksomhederne ser ud til at tillægge ærligheden om disse forhold betydning for 
troværdighed og graden af tillid. Samtidig giver kandidatens åbenhed og ærlighed 
virksomheden et billede af evt. skånehensyn, og hvad der skal arbejdes med i 
forløbet. Fx fortæller en offentlig leder inden for teknik og miljø:
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“Han havde ingen relevante kompetencer umiddelbart... andet end at jeg 
godt kunne lide ham efter samtalen. Og det kunne jeg, fordi han var åbent 
ærlig om sine problemer, og han var åbent ærlig om sine udfordringer... 
hvad det var, der… Han vidste... de problemer, han havde med misbrug, 
som ikke han var helt ude af endnu, og han vidste også, at de udfordringer 
han havde i forhold til, at jeg er nok træt om morgenen. Jeg øh... har nogle 
dårlige vaner, jeg har nogle dårlige venner, stadigvæk lidt øh puha, ikk”. 
Jeg kunne godt lide ham, fordi han var åben og ærlig.”

En leder i en større produktionsvirksomhed kommer med et tilsvarende udsagn:

“Det, der er vigtigt, det er jo at få at vide, hvad problemet det er. Ikke? Hvad 
man skal tage hensyn til. Og det er jo vigtigt at, øh, man også finder ud af, 
om der skal bruges nogle hjælpemidler, for at personen kan udføre det 
job, vi har hernede. Og det er også vigtigt at få forklaret personen lidt om, 
hvad det egentlig går ud på.”

Andre virksomheder er i første omgang ikke interesseret i kandidatens fortid. De 
vil gerne give kandidaten en ny chance og muligheden for ”at viske tavlen ren”. 
Vi ser her en markant forskel på denne type af understøttede ansættelser og an-
sættelser på almindelige markedsvilkår. I en markedsbaseret ansættelsessituation 
vil arbejdsgiveren være interesseret i at få så megen information som muligt med 
henblik på at træffe den mest informerede beslutning om ansættelse. I tilfældet 
med understøttede ansættelser er arbejdsgiveren nogle gange villig til at ”viske 
tavlen ren” og starte på en frisk. Fx fortæller en butiksejer:

“Det er ikke vigtigt for mig at vide, hvad der ligger i deres fortid – det er jo 
ikke interessant. Altså… Hvis de er indstillet på at gøre en forskel og lige-
som komme i gang, jamen så synes jeg, at man skal lade fortiden være og 
så sige: ”Så tager vi den herfra”.”

Og fortsætter senere:

“Ja, men det er ligesom om, at de sådan lægger op til, at nu skal jeg have 
hele denne her lange rørende historie og… Men det er jeg ikke interesseret i. 
For det giver mig jo forudfattet mening om personen.”

Forudsætningen for, at det er muligt for arbejdsgiveren at gå ind i samarbejdet 
med denne holdning, er ansættelsesforløbets næste fase, nemlig en seanfase, 
finansieret af beskæftigelsessystemet. Virksomheden kan omkostningsfrit eller 
billigt se, om den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager tager den chance, 
vedkommende har fået tilbudt. Kandidaternes bidrag i kontaktfasen er her at 
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signalere, at de er indstillet på at gribe chancen og lægge fortiden bag sig, er 
interesserede i virksomheden og opgaven og motiverede for at komme i gang.

En leder i en produktionsvirksomhed sammenfatter meget godt, hvad det er for 
signaler, virksomhederne ser efter ved den første kontakt:

I: “Har du gode råd i forhold til personer, som gerne vil have sådan en mere 
stabil relation til arbejdsmarkedet?”

R: “Ja, tag chancen. Nu har du fået den. Så skal du fandme også tage den. 
Det er ligesom at komme på, komme i Superligaen, ik” også. Så nytter det 
ikke noget, man holder op med at træne og går ned på pubben. Nej. Nu 
er du kommet på job. Så er det det, der skal gælde. Så drop de der øh... 
ting i dit liv, som gør, at, at det ikke kan fungere. Lad være med at drikke 
på hverdagene, hvis du har et alkoholproblem, eller hvis du - dine kam-
merater, de er ledige og så videre. Det nytter ikke noget. Du skal være frisk 
dagen efter. Sæt dig det mål, at du vil det her... og så vær åben omkring de 
problemer, du har, og håb på, at din virksomhed kan hjælpe dig. For der 
er en grund til, at de har taget dig ind. Det er jo, fordi de gerne vil hjælpe 
dig. Men tag chancen. Det er det - det er det, det drejer sig om, og så gå 
helhjertet ind i det.”

I kontaktfasen er kandidaternes bidrag set fra virksomhedernes synspunkt altså, at 
de skal være villige til at gøre en indsats og til at indgå i en læreproces, der foregår 
over en længere periode, helt eller delvist på offentlig forsørgelse. Villigheden 
vurderes af virksomhederne ud fra, hvad kandidaterne i de første kontakter kom-
mer med af udsagn om interesse, nysgerrighed, motivation, parathed til at gøre en 
indsats og stabilitet. 

At skabe fornemmelsen af gode kemi
Ovenfor har informanterne peget på en del af de karakteristika ved den potentielle 
medarbejder, de lægger vægt på. Der nævnes egenskaber som: Engageret, vise 
interesse, se virksomheden som spændende, virke stabil. Andre virksomheder 
supplerer med egenskaber som humor, motivation, lærevillighed, realisme om sig 
selv, åbenhed og ærlighed. Overordnet set ser det ud til, at virksomhederne, der 
har fokus på kemi og værdi, i kontaktfasen prøver at få en fornemmelse af kandi-
datens personlige egenskaber og sociale kompetencer til at indgå i fællesskabet 
på virksomheden. 

En chef i en offentlig forvaltning forklarer, hvad han lægger vægt på ved kandida-
terne:
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R: “… så tager vi en snak med dem, og det, der er afgørende for, om vi vil 
have dem, det er egentlig ikke så meget, hvad de har på CV’et, det er, om 
der er en connection, om vi gensidigt, det vil sige, kan vi se den person her, 
men kan den person også se os i det team, vi er…

I: “… er der nogle specielle prøvevilkår, eller, altså, siger I til vedkommende 
“det er de her ting, vi lægger vægt på”?”

R: “Vi lægger sindssygt meget vægt på det, der hedder din sociale 
adfærd, din personlighed, din måde og tilgang til at arbejde sammen 
med kollegaer, fleksibilitet… hvordan du retorisk, men også hvordan du 
adfærdsmæssigt er.

De sociale og personlige egenskaber vægtes generelt højt. Det, at kandidaten ”har 
noget på CV'et” – altså er fagligt eller erfaringsmæssigt kvalificeret – ser ud til at 
være af mindre betydning for, om forløbet etableres. Andre virksomheder giver des-
uden udtryk for, at kandidaten godt kan have en del personlige, sociale eller faglig 
udfordringer, men at disse bliver mindre afgørende set i forhold til betydningen af 
gensidig ”kemi” og værdier. Her ses igen en parallel til fundende i Rogstad og Sterris 
undersøgelse (2014 p.9), som viser, at arbejdsgivernes opfattelse af arbejdsmiljø og 
kultur i virksomheden sætter en standard, som arbejdssøgende vurderes op imod. 
At den udsatte ledige møder en virksomhed, hvis værdier er i overensstemmelse 
med hendes egne og er i stand til at give udtryk for det eller signalere det på en 
elle anden måde, kan altså være et positivt bidrag i kontaktfasen.

VIRKSOMHEDENS INCITAMENTER OG BEGRUNDELSER FOR AT DELTAGE
Virksomhedernes begrundelser for at indgå i kontaktfasen og overhovedet at indvilge 
i at mødes med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan deles i to kategorier. 

Den første begrundelse knytter sig til de såkaldte transaktionsomkostninger. 
Transaktionsomkostninger er de omkostninger, som er forbundet med at plan-
lægge, tilpasse og overvåge transaktioners gennemførelse på et marked. I dette 
tilfælde arbejdsmarkedet (Nygaard & Ravn, 2006, s. 129). Der er omkostninger for-
bundet med at søge information om hvilken arbejdskraft, der er til rådighed og at 
sprede information om, at man har ledige job, ligesom der er usikkerhed forbundet 
med den information, de ledige giver om sig selv. Det er en del af disse omkost-
ninger og denne usikkerhed, beskæftigelsessystemet i praksis tilbyder at overtage, 
og som virksomhederne peger på som en årsag til, at de efterspørger arbejdskraft 
via jobcenter og anden aktør. Vi har ovenfor set hvordan en del virksomheder af 
forskellige årsager kan have vanskeligheder ved overhovedet at skaffe arbejdskraft 
eller ved at finde arbejdstagere, der er interesserede i arbejde af få timers varighed 
eller i arbejdsdagens ydertimer, ligesom mange informanter har peget på det store 
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arbejde, de spares for via den screening, jobcentre og anden aktør foretager. Her 
har vi den ene type af begrundelser for at indgå i kontaktfasen.

Den anden type begrundelser knytter sig til muligheden for at omsætte arbejds-
pladsens værdisæt til praktisk handlen. Incitamentet spænder her, som vi har set 
fra en leders personlige ønske om at gøre en forskel, for udsatte borgere over en 
mere bred virksomhedskulturel selvforståelse af at være rummelige til implemen-
tering af egentlige CSRpolitikker.  

OPSAMLING
Formålet med den første kontakt er oftest systemaktørers ønske om at etablere 
et samarbejde med en virksomhed om en proces, der kan føre til ansættelse 
af en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager. Denne kontakt er i en del større 
virksomheder institutionaliseret i form af virksomhedscentre. I andre tilfælde tager 
virksomheder initiativet til kontakten oftest med det formål at minimere deres 
transaktionsomkostninger. I enkelte tilfælde tager de aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere eller medlemmer af deres netværk kontakt til virksomhederne, 
men her er inddragelse af systemaktører og de lovgivningsmæssige muligheder 
for støtte i processen en forudsætning for, at mødet resulterer i et samarbejde. 

System aktørerne spiller altså en væsentlig rolle i kontaktfasen og bidrager til, 
hvad virksomhederne opfatter som billig og effektiv rekruttering, kvalificeret 
screening og skabelse af relevant match mellem ledig og virksomhed især med 
hensyn til kompetencer og kvalifikationer, der gør det sandsynligt, at den poten-
tielle medarbejder vil kunne ”passe til” virksomheden.  

Virksomhederne bidrager ved at stille sig til rådighed for kontakten, at være villige 
til at give folk en chance og ved at tage ansvaret for at vurdere, om den potentielle 
medarbejder kan tænkes at kunne komme til at ”passe ind”. I kontaktfasen er 
der mange virksomheder, der tillader sig en ret åben og intuitiv tilgang til den 
potentielle medarbejder og dennes kompetencer. Baggrunden herfor synes at 
være, at virksomhederne ved, at de står foran et forløb, der kan afbrydes, og hvor 
beskæftigelsessystemet afholder de økonomiske udgifter eller en stor del heraf.

Den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager bidrager i denne fase ved i nogle 
tilfælde at være åben og især ærlig om sine udfordringer og i andre tilfælde ved 
at signalere, at tavlen er vasket ren, og at der er tale om en helt ny start. Opgaven 
for den potentielle medarbejder er måske her at fornemme, hvilken tilgang den 
konkrete arbejdsgiver har. Derudover peger arbejdsgiverne ikke overraskende 
på, at kandidater, der ved den første kontakt signalerer interesse, nysgerrighed, 
motivation, parathed til at gøre en indsats og stabilitet, har de bedste chancer for, 
at der indgås an aftale om at gå videre til en seanperiode.
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KAPITEL 6

Seanfasen  
– Afklare og skabe muligheder for ansættelse

INDLEDNING
I de ansættelsesforløb, vi har fået beskrevet i undersøgelsen, har der forud for 
ansættelsen været et forberedende forløb af en betragtelig varighed. Det er disse 
forberedende forløb, som vi i undersøgelsen kalder for seanfasen. 

I interviewene fremstår seanfasen på mange måder som den mest afgørende 
del af det samlede ansættelsesforløb. Det er her, grundlaget for en evt. ansættel-
se udvikles og afprøves.

Seanfasens længde kan variere. I undersøgelsen er det mest almindeligt, at virk-
somhederne beskriver en seanfase på 1 til 2 år, men der er også mange, der beskri-
ver seanfaser på 6 måneder til et år. Enkelte virksomheder omtaler korte seanfa-
ser på ned til 3 måneder, eller meget lange på op til 3 år. Seanfasen er understøttet 
af det offentlige beskæftigelsessystem, dels med ordninger som virksomhedspraktik 
eller løntilskud, der fjerner eller sænker de økonomiske udgifter for virksomhederne 
i seanfasen, dels med andre former for bidrag som mentorordninger eller hjælp fra 
virksomhedskonsulenter, der på anden måde understøtter forløbet.

I seanfasen lærer virksomhed og borger hinanden at kende, de udvikler rela-
tioner til hinanden, og de afprøver, om der er basis for en varig ansættelse. Med 
terminologien fra Rogstad og Sterri (2015) kan man sige, at seanfasen bruges til 
at afklare om en person ”passer til” jobbet og ”passer ind” i virksomheden, men 
fasen bruges også til at igangsætte lærings og udviklingsaktiviteter, der kan 
bidrage til, at personen kommer til at ”passe til” og ”passe ind”. Seanfasen med-
virker på denne måde til opbygning af et bedre informationsgrundlag, end man 
kender fra ordinære markedsbaserede ansættelser, når beslutningen om eventuel 
ansættelse skal træffes. Gennem de lærings og udviklingsprocesser, der udspiller 
sig i seanfasen, opnår virksomheden et ret indgående kendskab til borgerens 
kompetencer og udfordringer af såvel faglig som personlig og social karakter. Man 
ved med andre ord, om personen passer til jobbet og passer ind i virksomheden, 
før man når til at ansætte. Det er sjældent tilfældet i markedsbaserede ansæt-
telsesforløb, hvor det er en udfordring for virksomhed såvel som jobkandidat, at 
skaffe relevante og fyldestgørende informationer om den anden part (C. A. Larsen 
& Pedersen, 2009, kapitel 2). 

De lærings og udviklingsprocesser, der udspiller sig i seanfasen, kan i høj grad 
betragtes som det, Wenger beskriver som en gradvis optagelse i et praksisfæl-
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lesskab (Wenger, 1998). Et praksisfællesskab er kendetegnet ved, at en gruppe 
af mennesker i en gensidig proces er engagerede i en fælles opgave, som de 
løser med et delt repertoire af redskaber og forståelser (Wenger, 1998, s. 73). 
Optagelsen i praksisfællesskabet indebærer derfor bl.a. gensidige læreprocesser 
og forhandling af, hvad opgaverne går ud på, og hvordan de skal løses. 

I de støttede ansættelsesforløb i denne undersøgelse foregår de lærings og 
udviklingsprocesser, der kan lede til optagelse i virksomhedernes praksisfælles-
skaber, i seanfasen, forud for en evt. ansættelse, mens de i ordinære markeds-
baserede ansættelsesforløb foregår efter ansættelsen. 

I kapitlet belyser vi, hvilke formål virksomhederne har med seanfasen, og hvor-
dan man i virksomhederne arbejder hen imod disse formål.

Set fra virksomhedernes perspektiv er det en vigtig baggrund for seanfasen, 
at den foregår inden for rammer, der mindsker de økonomiske omkostninger og 
risici. Seanfasen giver virksomhederne mulighed for at indlede en afprøvende 
og udviklende relation med en person, uden at virksomheden har økonomiske 
udgifter, og uden at den forpligter sig på langt sigt. 

Igennem kapitlet vil vi belyse følgende spørgsmål:

• Hvad er seanperiodens formål?

• Hvordan arbejder virksomhed og borger med at afprøve og udvikle kompeten-
cer med relevans for job/arbejdsopgaver?

• Hvordan arbejder virksomhed og borger med det at passe ind i virksomheden? 
(Virksomhedskultur og socialt fællesskab).

• Hvad er de involverede parters særlige bidrag til seanperioden?

• Hvorfor bidrager virksomheden – hvilken værdi får de ud af det?

SEANFASENS OVERORDNEDE FORMÅL
Opbygning af kendskab og tillid mellem virksomhed og borger
Som vi allerede har været inde på i kapitel 5 om kontaktfasen, er det kende-
tegnende for ordinære markedsbaserede ansættelser, at både virksomhed og 
jobkandidat mangler væsentlige informationer om modparten, når de indgår 
forpligtende aftale om ansættelse (C. A. Larsen & Pedersen, 2009, kapitel 2). For 
virksomheden er det vigtigt, men svært at vide, om kandidaten for alvor er moti-
veret og engageret, om vedkommende vil arbejde stabilt, og om de kvalifikationer 
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og kompetencer, hun har, kan udfoldes inden for de særlige arbejdsopgaver 
og samarbejdsrelationer, der gør sig gældende i netop denne virksomhed. For 
jobkandidaten er det omvendt vigtigt, men svært at vide, om arbejdsforholdene i 
virksomheden er gode, om hun kan komme til at udnytte og udvikle sine kompe-
tencer, og om hun kan komme til at indgå i meningsfulde samarbejdsrelationer. 
Hver især har parterne interesse i at fremstå så positivt som muligt i den andens 
øjne, og måske endda at tilbageholde relevante informationer eller tvivl for mod-
parten (C. A. Larsen & Pedersen, 2009, s. 22; Rogstad & Sterri, 2014, s. 15). 

Som vi også belyste i kapitel 5, er virksomhed og jobkandidat i markedsbaserede 
ansættelser henvist til at benytte forskellige redskaber til at skaffe relevante infor-
mationer om modparten og til at vurdere, om der kan blive et godt match mellem 
ansøgeren på den ene side og job og virksomhed på den anden side. Virksomhe-
den kan tage imod skriftlige eller mundtlige ansøgninger, få belyst erfaringer med 
et cv, de kan indkalde til samtaler, tage referencer fra tidligere arbejdsgivere og 
trække på evt. kendskab til jobkandidater fra personer, der allerede er ansat i virk-
somheden. Når det gælder ansættelser af særlig karakter, er det ikke ualmindeligt 
at benytte konsulenter, der gennemfører forskellige former for intensive samtaler 
og målrettede tests, der skal belyse, om en jobkandidat er et godt match for virk-
somheden. Omvendt kan jobkandidaten bl.a. forhøre sig om virksomheden i net-
værk og søge oplysninger på nettet, ligesom en jobsamtale også for kandidaten er 
et vigtigt redskab til at finde ud af, om jobbet og virksomheden er interessant. Alle 
disse redskaber har til formål at mindske den usikkerhed, der nødvendigvis må 
omgærde det helt centrale spørgsmål ved an ansættelse: Kan hun varetage de 
opgaver, der skal løses i virksomheden? I den sociologiske forskning om rekrutte-
ringsprocesser taler man om match mellem job og ansøger (Granovetter, 1995; C. 
A. Larsen & Pedersen, 2009).

I markedsbaserede ansættelser vil usikkerheden om match mellem job og 
kandidat – på trods af alle anstrengelser – først blive endeligt afklaret, efter 
at ansættelsen er trådt i kraft. Det er først, når jobkandidaten i en periode har 
prøvet kræfter med de konkrete opgaver inden for denne virksomheds specifikke 
rammer og samarbejdsrelationer, at det bliver klart, om motivation, engagement 
og kompetencer er til stede. Det er også først efter ansættelsen, det kan afgøres, 
om en person kommer til at passe ind i virksomhedens kultur, sociale fællesskaber 
og samarbejdsrelationer. Matchet mellem jobkrav og ansøgers kompetencer 
såvel som det positive samspil mellem ansat og virksomhed er afgørende for en 
succesfuld rekruttering. En succesfuld rekruttering forstås i denne sammenhæng 
som en fuld optagelse i virksomhedens praksisfællesskab. 

Som vi har været inde på, er der på dette område en afgørende forskel mellem 
ordinære markedsbaserede ansættelsesforløb og de støttede ansættelsesforløb, 

6 I rekrutteringsforskningen taler man også om ”PersonJob fit” og ”PersonOrganization fit” (Horverak, Bye, Sandal & 
Pallesen, 2011; Sekiguchi, 2004).
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vi møder i denne undersøgelse. I de støttede ansættelsesforløb giver seanfasen 
mulighed for at afklare jobmatch og virksomhedsmatch6 før beslutningen om en 
evt. ansættelse træffes. I undersøgelsen fremtræder denne afklaring som et helt 
afgørende formål med seanfasen. En virksomhedsleder i en produktionsvirk-
somhed fortæller i det følgende om, hvad det er, han ser som formålet med et 
praktikforløb for en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, der siden er blevet 
ansat. Praktikforløbet er en del af seanfasen for den person, der er blevet ansat i 
virksomheden. Lederen fortæller om formålet med praktikforløbet:

R: “Jamen, det er til at få fundet ud af, om der er noget at arbejde på. Om 
det er en person, der vil det her, og om vi vil vedkommende. Om han vil 
passe ind sammen med kollegaerne – altså sådan en generel vurdering 
af personen, ikk' også, og hans færdigheder og personlige, menneskelige 
kompetencer og sådan noget.” 

I: “Og så ansætter I ham. Hvad lægger I vægt på, på det tidspunkt?”

R: “Jamen, det var jo, at han fungerede fint i teamet... og han faldt til. Der 
var ikke, hvad skal man sige, der var ingen problemer omkring det over-
hovedet. Han mødte til tiden […] Han arbejder rigtigt godt med tingene, og 
han virker tilfreds, så det var helt klart, at han skulle ansættes. Der var ikke 
nogen tvivl. Det skulle gå den vej.” 

Passagen fungerer som en opsummering af nogle af de helt gennemgående 
erfaringer med praktik og seanperiode, som vi har mødt i virksomhederne i 
undersøgelsen. I løbet af en seanfase med et praktikforløb eller lignende kan 
virksomheden igennem længere daglig praksis konstatere, om den pågældende 
person er motiveret, møder stabilt, kan varetage arbejdsopgaverne eller er i stand 
til at lære det, og om vedkommende passer ind i virksomhedens sociale liv og 
samarbejdsrelationer med de øvrige medarbejdere. I passagen her bliver det også 
tydeligt, at når tvivlen om disse spørgsmål er ryddet til side, så er der banet vej for 
en ansættelse. ”Der var ikke nogen tvivl. Det skulle gå den vej.” Den sikkerhed, der 
etableres i seanperioden, medfører, at virksomheden forud for ansættelsen ved, 
at den person, der ansættes, både kan varetage jobbet og kan indgå i virksomhe-
dens sociale liv og samarbejdsrelationer – m.a.o. at han både passer til og passer 
ind, dvs. at han kan indtræde i virksomhedens praksisfællesskaber.

Særlige behov for kendskab og sikkerhed ved ansættelse af aktivitetsparate 
Virksomhederne i denne undersøgelse har ansat personer, der ofte har haft rela-
tivt omfattende problemer ud over ledighed. De fleste virksomheder fremhæver, 
at de betragter det, at tage personer med forskellige problemer ind på arbejds-
pladsen, som noget særligt i forhold til at ansætte ordinært. Mange påpeger, at de 
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er mere usikre, når det handler om en kandidat med problemer og lang ledighed.  
I en mindre transportvirksomhed, fortæller en leder om denne usikkerhed:

“Når de kommer derudefra, så ved vi jo, at der er et eller andet problem 
med dem, siden de ikke har et fast arbejde. Nogle af dem er jo bare 
uheldige, kan man sige, men dem der går længere tid arbejdsløse, der er 
en grund til, at de har været arbejdsløse i lang tid. Jamen altså, hvis det så 
bare kører, og det fungerer fint, jamen så er der ikke noget at udsætte, og 
så kan vi ligeså godt beholde dem, fordi så har vi brugt energi på at lære 
dem op med forskellige kunder og ting og sager, og så beholder vi dem. 
Det plejer altid at fungere godt.”

Netop usikkerheden over for hvilken betydning, de forskellige problemer kan have 
for en persons muligheder for at udfylde et job og for at passe ind på arbejds-
pladsen, rejser særlige behov i forbindelse med en ansættelse. Lederen i denne 
virksomhed, der flere gange har haft gode erfaringer med at ansætte tidligere ak-
tivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter en forudgående seanperiode med 
praktik og løntilskud, gør opmærksom på, at hvis han får henvendelser fra personer 
med langvarig arbejdsløshed, så beder han dem om at henvende sig til kommunen 
først, og komme igen med en aftale om praktik eller løntilskud. Han fortæller:

“Mange gange kommer de herind og banker på: ”Jeg har været arbejdsløs 
i så og så lang tid og vil egentlig gerne”. Så siger vi til dem: ”Det kan vi godt, 
men så vil vi godt have en praktikperiode først”. Så skriver de sammen med 
kommunen først og får lov til det, netop fordi så kan vi lige se folk an jo.”

Netop fordi virksomhederne ser ansættelse af personer med problemer ud over 
ledighed som særligt chancebetonet, lægger de vægt på, at der er mulighed for 
en seanperiode, hvor personens kompetencer og udfordringer kan vurderes 
helt konkret i forhold til de arbejdsopgaver og samarbejdssituationer, der er i 
virksomheden. Mange informanter anfører, at det er en stor fordel for dem at have 
seanperioden som en mulighed, og at det gør, at de ”tør tage flere chancer”.

I en virksomhed inden for elektronikfremstilling har de ansat en midaldrende mand 
med uddannelse og erhvervserfaring som elektriker. Hans erfaring er ikke inden for 
produktion, men er alligevel på en måde relevant, til gengæld er hans knæ ned-
slidte, og han har været væk fra arbejdsmarkedet længe, da han med jobcenterets 
mellemkomst begynder i denne virksomhed. Lederen fra virksomheden fortæller:

“Han skulle ligesom lige i et afklaringsforløb, hvor man så kunne indstille 
ham til, om han var egnet til et flexjob eller ej. Det praktikforløb, det lavede 
vi her, og der fik vi så også mulighed for at se ham an. Omkostningsfrit kan 
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man sige. Og det bekræftede os jo bare i, at han kunne fint passe hos os, 
og vi havde opgaver til ham, så det ville vi gerne tilbyde. Han har en rele-
vant baggrund i forhold til det, og også en relevant faglig baggrund. Han 
har lavet noget helt andet, men egentlig opgaver som passer fint til os.” 

“Han har været elektriker, og vi er en elektronikvirksomhed, men det er jo 
ikke elektrikerarbejde. Det, den pågældende så har problemer med, det er 
sådan fysiske ting, omkring knæ blandt andet, og vi har jo ikke hårdt bela-
stende arbejde hos os. Vi har overvejende små opgaver omkring montage, 
så der kunne vi udvise de skånehensyn, der skulle til, som man ikke kunne 
vise ham som elektriker.” 

Virksomhedslederen fremhæver, at det afklarende praktikforløb, som de sætter 
i gang for den tidligere elektriker, er omkostningsfrit for virksomheden. I prak-
tikforløbet er det offentlige midler, der betaler lønnen, og virksomheden er ikke 
forpligtet til at ansætte, hvis det viser sig ikke at være interessant for dem. De har 
på den måde mulighed for frit at afprøve, om personens kompetencer er relevante 
i forhold til arbejdsopgaverne, og om de udfordringer, han har, kan håndteres i det 
daglige. Seanperioden hjælper i dette tilfælde med at konstatere, at personens 
kompetencer rækker fint til arbejdet, og de usikkerheder, der kunne være i forhold 
til vedkommendes skånehensyn og langvarige arbejdsløshed, viser sig ikke at 
være alvorlige. Tværtimod konstaterer virksomhedslederen, at de har skaffet sig 
en god medarbejder til et fleksjob.

Som det fremhæves i de karakteristiske passager, vi har citeret her, betragter 
virksomhederne følgende elementer som de helt overordnede formål med 
seanperioden:

• At opnå en afklaring af match mellem kompetencer og jobkrav: Kan personen 
på en tilfredsstillende måde varetage de opgaver, der følger med jobbet?

• At opnå en afklaring af, om personen passer ind i virksomheden: Kan personen 
på en tilfredsstillende måde indgå i virksomhedens sociale fællesskaber og 
samarbejdsrelationer?

Gennem disse afklaringer kan virksomhederne etablere et sikkert beslutnings-
grundlag forud for en eventuel ansættelse, og de støttede ansættelser i denne un-
dersøgelser adskiller sig på den måde fra ordinære markedsbaserede ansættelser.

Udvikling af kompetencer og sociale relationer
Igennem undersøgelsens interview er det blevet tydeligt, at seanfasen ikke 
bare handler om at konstatere, om en person kan passe til jobbet og passe ind i 
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virksomheden. Seanperioderne er som nævnt typisk lange, og virksomhedernes 
tilgang er i meget høj grad at bidrage aktivt til, at personen kommer til at passe til 
jobbet og til at passe ind i virksomheden. Det sker ved, at virksomhederne igang-
sætter lærings og udviklingsaktiviteter, der er med til at rykke den person, der 
inviteres ind i virksomheden sådan, at vedkommende kommer til at passe til og 
passe ind. I nogle tilfælde sker der også det, at virksomheden i processen rykker 
sig, og på den måde bliver i stand til at rumme en person, de i udgangspunktet 
ikke ville have ansat. 

Se-an perioden handler ikke bare om at konstatere, om en person kan passe 
til jobbet og passe ind i virksomheden. Mange virksomheder går aktivt ind i et 

arbejde, der handler om, at personen kommer til at passe til og passe ind.

I de følgende afsnit belyser vi, hvilke lærings og udviklingsaktiviteter, virksomhe-
derne benytter, hvordan de arbejder med dem og hvad de får ud af det.

I fremstillingen opdeler vi lærings og udviklingsaktiviteter, alt efter om de primært 
bidrager til, at en person skal komme til at ”passe til” et job, eller om de skal bidra-
ge til, at personen kommer til at ”passe ind” i virksomheden. Lærings og udvik-
lingsprocesser, der sigter efter at få person og job til at passe til hinanden, handler 
om faglig oplæring og andre former for læring og udvikling, der er orienteret mod 
arbejdets indhold og funktion. Lærings og udviklingsprocesser, der sigter efter at 
få en person til at passe ind i en virksomheds sociale liv og samarbejdsrelationer, 
handler om optagelse og deltagelse i sociale sammenhænge i virksomheden.

Det skal understreges, at denne opdeling mellem fagligtjobrelateret tilpasning og 
optagelse i virksomhedens sociale liv er en analytisk opdeling. Faglig læring og 
social læring foregår i praksis sideløbende med hinanden og er i realiteten begge 
en del af det at blive optaget i et praksisfællesskab, idet deltagelse i et praksisfæl-
lesskab både handler om de opgaver, fællesskabet løser, og om det engagerede 
fællesskab mellem deltagerne. Selv om vi i fremstillingen i de følgende afsnit først 
behandler faglig oplæring og lærings og udviklingsprocesser, der sigter mod 
løsning af jobrelaterede opgaver, og derefter behandler de mere fællesskabsori-
enterede lærings og udviklingsprocesser, vil det være tydeligt, at disse elementer 
i praksis hænger sammen med hinanden.

FAGLIG OPLÆRING 
Alle virksomheder i undersøgelsen opererer med faglig oplæring i seanfasen, 
og mange betoner, at der i forbindelse med enhver nyansættelse er behov for 
faglig oplæring. På den baggrund er der virksomheder, der til en vis grad nedtoner 
forskellene mellem markedsbaserede ansættelser og støttede ansættelsesforløb. 
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I en virksomhed, der arbejder med affald og genanvendelse, fortæller lederen, der 
også har været mentor for en yngre mand, der nu er fastansat:

“Der er ikke nogen, der kan starte på den her plads, uden at de skal vide, 
hvor tingene står, og hvordan gør vi tingene. Øhm, så det har bare været 
en naturlig del af hans oplæring. Det har også været, ja, det kunne ligeså 
godt være en anden pladsmand, i det her tilfælde var det så bare mig, 
som mentor. Grunden til mentor, det er mere for at kunne håndtere, hvis 
der skulle være en episode omkring et eller andet, ikke, så man kan hjæl-
pe vedkommende. Ellers så, fra dag 1 af har han været en kollega ligesom 
alle andre...

Jeg tror, det er vigtigt, at man skal passe på med at sige, at de ikke er 
ligesom alle andre, fordi de ér ligesom alle andre. De har en eller anden 
baggrund, og det skal man selvfølgelig tage højde for. Øhm, og så skal 
man lade være med at sætte dem i en situation, som man ved på forhånd, 
ikke er gavnlig for dem.”

Som det understreges her, har alle nyansatte – uanset fortid og baggrund – brug 
for at vide, ”hvor tingene står, og hvordan vi gør tingene”. Alle har brug for at blive 
sat ind i, hvad arbejdet går ud på. Lederen vil i passagen gerne nedtone de for-
skelle, der kan være, mellem personer, der afprøves i støttede ansættelsesforløb, 
og personer, der ansættes ordinært, når det handler om den faglige oplæring. 
På dette punkt er han på linje med mange af de informanter, der repræsenterer 
virksomheder med overvægt af relativt enkelt ufaglært arbejde. Mange af disse 
virksomheder understreger, at faglige kompetencer kan trænes og udvikles. Ikke 
mindst når der er tid til et grundigt oplæringsforløb i seanperioden. Selvom 
lederen i genanvendelsesvirksomheden i denne sammenhæng nedtoner forskel-
lene mellem personer, der tages ind i støttede ansættelsesforløb, og personer, der 
ansættes ordinært, er det værd at bemærke, at der er en mentorfunktion tilknyttet: 
”For at kunne håndtere, hvis der skulle være en episode omkring et eller andet..., 
så man kan hjælpe...”, som han siger. På den måde får han understreget, at han er 
opmærksom på, at der kan opstå behov for særlig støtte.

Modsætningen i, på den ene side at nedtone forskelle mellem ordinære ansæt-
telser og støttede afprøvningsforløb, og på den anden side at understrege brugen 
af mentorstøtte, genfindes henover de forskellige virksomheders tilgang til faglig 
oplæring. I enkelte virksomheder finder vi eksempler på, at tilgangen til faglig 
oplæring i seanfasen følger en standardiseret model, der anvendes for alle 
ansatte i virksomheden. Men langt den mest udbredte tilgang til faglig oplæring 
i seanperioden er baseret på individuelt tilrettelagte forløb og sidemandsop-
læring  og ofte med forskellige former for støtte knyttet til. Derudover arbejder 
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de fleste virksomheder med normative læreprocesser og social integration i 
seanperioden. Men først skal vi se på forskellige tilgange til faglig oplæring.

Standardiserede oplæringsforløb i enkelte virksomheder
I enkelte af virksomhederne er tilgangen til faglig oplæring i seanperioden rela-
tivt standardiseret. Man har et indslusningsforløb eller et organiseret oplæringsfor-
løb, som alle nyansatte kommer igennem, og det er samme forløb, der benyttes 
for personer i støttede afprøvningsforløb. 

I en større produktionsvirksomhed, der har gentagne erfaringer med at afprøve 
personer i støttede forløb og ansætte dem bagefter, ledes samtalen ind på oplæ-
ring:

I: “Så den oplæring som personerne de får, det er den samme, som alle 
mulige andre, eller hvad?”

R: “Ja, der er nogle rutiner, så der er ikke noget anderledes der. Det kan 
da godt være, jeg kan få noget støtte til noget oplæring, men ved du 
hvad… nej, det er der ikke fokus på hos os. Det er om tingene egentlig kan 
fungere.”  

Virksomheden udfører teknisk avanceret produktion og lægger stor vægt på, at 
alle de timelønnede, der er ufaglærte, får en ganske omfattende og specialiseret 
oplæring på arbejdspladsen. Disse organiserede, faglige oplæringsforløb anven-
des også som faglig oplæring for personer i støttede ansættelser. Denne tilgang til 
faglig oplæring sætter rammer for, hvilke personer og hvilke typer af udfordringer, 
virksomheden kan håndtere i seanforløb med henblik på mulig ansættelse. 
Man kan godt håndtere problemer, begrænsninger og hjælpemidler, men de skal 
kunne forenes med deltagelse i den organiserede oplæring.

Faglig oplæring som sidemandsoplæring er mest udbredt
Selv om vi i undersøgelsen finder enkelte virksomheder, der fortæller om faglig 
oplæring som organiserede og til dels standardiserede forløb for alle, så er 
det langt mere udbredt, at virksomhederne tilrettelægger faglig oplæring i 
seanfasen som individuelt tilrettelagte forløb og sidemandsoplæring. Vi finder 
denne tilgang i virksomheder, hvor de opfatter seanfasen som grundlaget 
for at introducere eller genintroducere personer, der har været længe væk fra 
arbejdsmarkedet, for arbejdsopgaver, rutiner og rytmer i arbejdslivet. Vi finder 
den også i virksomheder, hvor de lægger vægt på, at relevante arbejdsrelaterede 
kompetencer defineres i den helt konkrete kontekst i netop denne virksomhed 
med netop disse medarbejdere  og måske kunder eller andre eksterne relationer. 
I begge tilfælde er der tale om, at den sidemandsoplæring, der sættes i gang, 
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både omfatter snævert faglige kompetencer og mere socialt funderede og kon-
tekstafhængige kompetencer.Indføring i sted og funktioner

Mange virksomheder fortæller om, hvordan de i seanperioden bidrager til et 
godt forløb ved fra starten af at tænke på, hvordan kandidatens arbejde introduce-
res og tilrettelægges. 

Flere virksomheder fortæller om, hvordan de sikrer, at kandidaten helt lavpraktisk 
har de rette praktiske oplysninger. Der kan fx være tale om, at ”her har vi ikke 
kantine. Tag en madpakke med”, eller at vedkommende skal stå på et bestemt ga-
dehjørne den følgende morgen på et bestemt klokkeslæt for at blive samlet op af 
kolleger, så de sammen kan køre til en arbejdsopgave. Der er her tale om en form 
for understøttelse af, at kandidaten fra starten kan finde sin plads i virksomheden, 
både med det formål at medarbejderen forstår, hvordan dagligdagen fungerer og 
samtidig gives mulighed for at løse arbejdsopgaverne.

Mange taler om vigtigheden af at give opgaver, der er tilpasset kandidatens 
øjeblikkelige formåen, og have en plan for, hvordan bredden og dybden i arbejds-
opgaverne udvides med tiden. En virksomhedsleder siger:

R: “Man modtager den der borger, og så kommer de til at være sammen 
med nogle af de andre medarbejdere, der fortæller dem om de opgaver, 
der er, og vi prøver forskellige opgaver af. Han har prøvet at være med, 
der hvor vi pakker opgaverne, og siddet og nusset med det, og så være på 
vores lager. Og øh, og vi har også pakket sådan en masse salgsdisplay ud 
til butikker, som han har været med til at pakke en masse af.“

I: “Så når han først er startet, så kommer han rundt i nogle forskellige 
afdelinger og prøver forskellige funktioner?”

R: “Ja.”

Passagen giver et godt eksempel på, hvordan man i seanperioden får afklaret, 
hvor i firmaet den potentielle medarbejder kan bidrage her og nu, og udviklet de 
kompetencer, der skal til, for at vedkommende kan deltage mere bredt i virksom-
hedens opgaver og funktioner. 

I passagen herover handler den faglige oplæring om træning i at udføre bestemte 
operationer som det at pakke salgsdisplay til butikker, men oplæring kan også 
handle om mere relationelle funktioner, der måske i højere grad kræver personens 
vurdering, stillingtagen og dømmekraft. En virksomhedsejer fra en lille fotoforret-
ning fortæller i det følgende om, hvordan en person i praktikforløb i forretningen 
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gennemgår faglige læreprocesser i en tæt sidemandsoplæring eller mesterlære. 
Læg mærke til, at virksomhedsejeren til at begynde med næsten afviser, at der 
er sat nogen læreprocesser (fx i form af introduktionsforløb) i gang. Intervieweren 
spørger til introduktionsforløb:

I: “Nu er du jo en lille virksomhed, så derfor… Har der været noget introduk-
tionsforløb, eller?”

R: “Nej, fordi han har jo stået klos op og ned ad mig. Hele tiden. Så jeg har 
jo hele tiden været der til ligesom at holde ham i hånden, hvis der var et 
eller andet, ikke?”

I: “Jo. Så det er nærmest sådan mesterlære?”

R: “Ja. Så hver gang der har været noget… Altså, når folk kom ind i starten, 
så trådte jeg bare lidt væk, og så lyttede jeg bare med, og så, hvis jeg 
kunne høre, at der var et eller andet, der var ved at gå galt, så trådte jeg 
bare stille og roligt ind, og uden på den måde at, hvad kan man sige, såre 
ham eller gøre et eller andet, så bare ligesom helt naturligt: ”Hov, du skal 
lige prøve at se det her” og så…” (I: “Ja.”)

R: “På den måde, ikke? Og så har han været meget god til bare lige at stå 
og lytte med i forhold til, hvad det er, jeg gør, og hvad det er, jeg siger. (I: 
Ja.) Og så kan jeg se, at så gør han det næste gang.” (I: “Ja.”)

R: “Så han er meget hurtig til at opfange det.”

I beskrivelsen af oplæringen lægger forretningsindehaveren vægt på, at den 
udviklings og forandringsproces, der er foregået, primært handler om en prak-
tiskfaglig oplæring til det at betjene i en lille forretning. Hvordan tager man imod 
kunder? Hvordan henvender man sig til og taler med dem? Skal de vejledes? Have 
faglige råd? Hvordan understøtter man, at kunden tager en beslutning og fore-
tager et køb? Hvordan arbejder man for, at de vender tilbage til forretningen en 
anden gang? Alt sammen noget der kræver elevens aktive vurdering og handling i 
en konkret situation med forskellige kunder i forretningen.

I den lille fotoforretning opfattes disse spørgsmål som faglige spørgsmål, der læ-
res ved at praktisere kundebetjening og ved at stå ved siden af en, der i forvejen 
kender og mestrer forretningens praksis. 

I tilfældet med fotoforretningen skal det fremhæves, at forretningsindehaveren 
efter egne udsagn arbejder ud fra det princip, at han ønsker at vide så lidt som 
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muligt fra jobcenteret om praktikanters baggrund og problemer. Han giver udtryk 
for, at han gerne vil møde en praktikant ”som et menneske”. Det er derfor vanske-
ligt at sige præcis, om der har været andre udfordringer, der eventuelt er blevet 
overvundet og har muliggjort en fastansættelse i forretningen. Men i interviewet 
er det oplæringen i en faglig praksis som kundebetjener og sælger, der bliver lagt 
vægt på.

Inddragelse af medarbejdere med sans for oplæring
Fotoforretningen er en helt lille virksomhed, og ejeren lægger tingene til rette, 
som han nu selv vil og er i stand til. En del virksomheder fortæller om, hvordan 
de inddrager øvrige medarbejdere i arbejdet med oplæring i seanperioden. 
De sørger fx for, at kandidaten ikke arbejder alene, men står sammen med andre 
kollegaer om opgaverne. Nogle arbejdspladser er meget bevidste om, hvem de 
sætter kandidaten sammen med. Der sker en bevidst matchning, sådan at kandi-
daten føler sig tryg. Der tales både om, at kandidaten matches med medarbejdere 
ud fra om de er samme ”type”, ligesom der tales om, at kandidaten i begyndelsen 
sættes til at arbejde sammen med en af de mere tålmodige medarbejdere, for så 
senere at skulle arbejde sammen med én af de ”skrappe”.  En håndværksmester 
fortæller:

R: “Jeg har også nogen, som man starter med at komme ud sammen med. 
Jamen, der er jo en hård tone i en håndværksvirksomhed, det er jo ikke 
alle, der kan tåle jargonen, og hvis man er lidt sårbar og har fået nogle 
klask i nakken, så skal man også lige passe på, at de ikke kommer med 
bisserne først.”

I: “Så hvad kendetegner de medarbejdere, som han kommer ud med først, 
hvad kan de?”

R: “Jamen, de kan jo, som udgangspunkt, så er de tålmodige, de kan udvise 
overbærenhed, og de er gode til at lære fra sig. Og lære fra sig det er 
mange facetter, fordi det er ikke bare, at man får lov at stå bag ved svenden 
og se, hvad han laver, det er også at starte op med nogle små ting, hvor 
man kan sige, det kræver måske ikke den helt store hjerneaktivitet, men det 
er første succes, næste succes, så bliver der bygget lidt på, og hele tiden så 
bliver der bygget på, når man kan, så bygger man lige lidt ned igen og fort-
sætter der, så bygger man op igen, sådan at der bliver mere succes, end der 
bliver fiasko. Øhm, og det er der bare nogle mennesker, der er bedre til end 
andre, så dem starter vi altid med. Også fordi de synes også, at det er, på en 
eller anden facon, lidt skægt at have dem med, eller, de føler ikke, at det er 
en belastning at have dem med. Så det er jo sådan lidt lommepsykologi på 
et eller andet plan at give dem lidt succes. Få dem vist, at de godt kan.”



79 of 160

Som håndværksmesteren her understreger, kan der være behov for at tage 
hensyn til psykologiske og sociale forhold, hvis man skal have held med en faglig 
oplæringsproces. Og når han nævner, at det af denne grund kan være afgørende 
at involvere de rigtige medarbejdere i oplæringen, er han på linje med mange an-
dre virksomheder i undersøgelsen. På samme måde er også den trinvise indføring 
i opgaver og gradvise opbygning af kompetencer, som håndværksmesteren be-
skriver, en tilgang, som nævnes i mange interview. I det hele taget er håndværks-
virksomheden her – ligesom mange andre virksomheder i undersøgelsen – parat 
til at yde denne type af hensyn, når der er behov for det i en seanperiode med 
en person med forskellige udfordringer. En del virksomheder understreger, at de 
er parate til at strække sig en del længere med udfordrede personer i afprøvende 
forløb i en seanfase, end de typisk ville være med personer, der har søgt et job 
på ordinære markedsvilkår. Personer, der har søgt ind på markedsvilkår, forventes 
i højere grad at levere 100 pct. fra starten af, mens personer i afprøvende, støttede 
forløb i højere grad gives rum for fejltagelser, udvikling og læring. Og tålmo-
digheden er også større, ikke mindst når der følger en hel eller delvis offentlig 
finansiering med.

Ofte sætter virksomhederne ressourcer og mandskab af til at støtte op om 
personer, der er taget ind i et afprøvende seanforløb. En offentlig leder inden for 
omsorgsområdet nævner fx brugen af mentorordninger:

“Alle bliver tilknyttet en mentor, når de kommer ind her, uanset. Mentorbe-
grebet er opstået, fordi nogle er så svage, så de skal have meget støtte, og 
så fulgte der penge med […] Vi har besluttet herude, at der følger altid en 
mentor med, som man bliver oplært og introduceret af, og som er den, der 
har midtvejssamtalerne og opfølgningerne osv., som er den, der ringer og 
hører, når man har sygemeldt sig osv.”

Mentorer anvendes i mange virksomheder, og  ikke mindst i virksomheder af en vis 
størrelse  har én eller flere medarbejdere ofte fået en form for mentoruddannelse, 
der typisk er betalt af det offentlige. Brugen af mentorer understreger, at virksom-
hederne lægger vægt på den individuelt tilrettelagte oplæring i seanfasen.

SOCIAL INTEGRATION OG OPTAGELSE I PRAKSISFÆLLESSKAB
Brugen af sidemandsoplæring peger på, at virksomhederne lægger vægt 
på oplæring i mere end bare formelle kompetencer. Der er brug for at kunne 
oversætte og anvende kompetencer ind i de konkrete kontekster i en virksomhed. 
Sådanne kontekster handler også om kultur og værdier på arbejdspladsen. Det er 
vigtigt, at en person ”passer ind” i virksomheden, dvs. at vedkommende kan indgå 
i samarbejdsrelationer og i virksomhedens sociale liv på en relevant måde. Mange 
virksomheder i undersøgelsen lægger vægt på, at der er behov for læring, udvik-
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ling og forandring hos personer, der har været langt fra arbejdsmarkedet, hvis de 
skal kunne indgå i almindelige funktioner og fællesskaber på en arbejdsplads. Og 
her er der tale om udvikling og forandring, der går ud over faglig oplæring. I en del 
virksomheder tager man denne opgave på sig og igangsætter forskellige former 
for udviklingsarbejde i form af normative læreprocesser, adfærdsregulering og 
opdragelse med henblik på, at en person kommer til at passe ind i virksomhedens 
værdier og sociale liv.

Social integration
I fortællingerne fra virksomhederne træder det tydeligt frem, at kandidaternes so-
ciale integration på arbejdspladsen er særlig vigtig for opnåelsen af et succesfuldt 
ansættelses eller praktikforløb, og at denne integrationsproces kan understøttes 
på forskellig vis af virksomheden og kandidaten gennem seanfasen.  

Ved social integration forstår vi her, kandidaternes evne til at afkode og begå sig 
inden for arbejdspladsens normer, værdier, sprogbrug, almene omgangsform og 
kultur. Virksomhederne taler om det ved fx at tale om ”at kunne falde ind i jargo-
nen/kulturen blandt kolleger”, både når det drejer sig om, at kunne lave sjov, eller 
omvendt, kunne trives med en kultur, hvor der ikke tales meget, og man sidder 
hver med sit det meste af arbejdsdagen.

Virksomhederne beskriver, hvordan de mener, at arbejdspladsen kan understøtte 
den sociale integration. Flere virksomheder nævner, at de hurtigst muligt forsøger 
at få praktikken til at ligne et almindeligt ansættelsesforhold, med henblik på at få 
kandidaten til at opleve sig selv som en del af en almindelig arbejdsplads. Der kan 
fx være tale om, at virksomheden vælger ikke at involvere jobcentret i forhold til at 
spørge om lov til forskellige ting. Men at virksomheden i stedet selv – som i reelle 
ansættelsesforhold – påtager sig denne opgave over for praktikanten og aftaler 
frihed til at gå til læge el.lign. 

Virksomheder forsøger at få praktikken til at ligne et almindeligt 
ansættelsesforhold med henblik på at få kandidaten til at opleve sig selv  

som en del af en almindelig arbejdsplads.

Mange virksomheder betoner også vigtigheden af, at kandidaten inviteres til at 
holde pauser sammen med medarbejdergruppen, ligesom nogle virksomheder 
fortæller, at de inviterer den potentielle medarbejder til fælles arrangementer  
som fx grillkomsammen eller julefrokost.

En vognmandsvirksomhed fortæller om social inklusion, med afsæt i en kandidat 
med en psykiatrisk lidelse, og om at blive en del af ”familien”:
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R: “Vi har et meget godt socialt sammenhold herude, alle snakker sgu 
med alle, og mange af dem er venner i fritiden også. Jeg tror, at 75 % af 
alle chauffører bor her i byen, og vi har meget med at komme sammen i 
weekender og laver godt mad og sådan.”

I: “Var hun med der?”

R: “Ja, hun var altid med.”

I: “Er det noget, når hun bliver ansat, at så inviterer I hende med? eller 
hvordan kommer man med i det der fællesskab?”

R: “Jamen det kommer stille og roligt, fordi så sidder man heroppe, og så 
snakker man om, hvad skal man lave i weekenden, og vi er nogle der skal 
have en bajer i weekenden og en pølse på grillen, og du kan da komme 
forbi, hvis du har lyst til det, så stille og roligt kommer man bare ind jo.” 

I: “Er det bare sådan, det er?”

R: “Jamen, som en af chaufførerne siger, en vi har til at køre, en polak som 
har boet i Danmark i 8 år, han siger, det er en stor familie herude.”

I: “En stor familie?”

R: “Ja, hvis vi for eksempel mangler en bil, så låner man en af kollegaen, 
hvis kollegaen skal en weekend afsted, så hører man, om der er en der 
kan passe hunden eller…”

I: “Og der er der ingen forskel på, om der er nogen der er blevet ansat 
almindeligt, eller der er noget lidt særligt ved dem?”

R: “Overhovedet ikke. Alle sammen de får lov til at komme ind og bliver taget 
godt imod. Selvfølgelig - nogle af dem ønsker det ikke, andre er mere tilba-
geholdende, og nogle gange så passer de måske ikke helt ind i forhold til 
sammenholdet, men vi prøver at tage dem så godt ind alligevel, så... Vi kan 
ikke enes alle sammen, vi er jo, hvad er vi, 18-19 mand herude i huset, og vi 
kan jo ikke alle sammen, nogle har et bedre forhold til hinanden end andre…”

I: “Men har det betydning, det med at man kan falde ind i sjakket?”

R: “Ikke ansættelsesmæssigt, overhovedet ikke. Det har det ikke, men det 
er selvfølgelig en fordel for dem, kan man sige, at de falder ind, og de fleste 
falder ind, fordi vi sidder meget herinde, og vi er ret meget åbne herude, så…”



82 of 160 83 of 160

Der er her tale om en person, hvor kommunen arbejdede på at etablere et fleksjob 
på grund af vedkommendes psykiske lidelse, men hvor kandidaten, efter en 
periode i virksomheden i løntilskud, ønskede et ordinært arbejde, som efterføl-
gende blev etableret på virksomheden.  Det er tankevækkende, om årsagen til, at 
en kandidat, med så væsentlige barrierer, kan komme til at bestride et ordinært 
arbejde, skal søges i virksomhedens evne til at inkludere kandidaten socialt på så 
omfattende en måde som beskrevet. En måde, der både indebærer ”fredagsøl” og 
samvær i weekenden.

Optagelse i praksisfællesskab
I nogle virksomheder fortæller man om normative og sociale kompetencer, man 
skal tillære sig som ny medarbejder. Det kan handle om en kompleks og kollektivt 
båret indføring i et praksisfællesskab. Den prøveansatte optages som ”legitim 
perifær deltager” (Lave & Wenger, 1991) og skal tilegne sig de handlemuligheder, 
der kendetegner virksomhedens daglige praksis.

En virksomhedsleder fra en trælastvirksomhed fortæller i det følgende om, hvor-
dan en yngre mand i et praktikforløb, som jobcenteret har været med til at sætte i 
gang, gradvist bliver indført i virksomhedens funktioner, rutiner og fællesskab. Han 
fortæller:

R: “Det første han skulle gøre, det var, at han skulle ned og i lære og 
ligesom være en del af vores virksomhed, af vores familie, øhm, og finde 
ud af, at vi er en 10-12 mand her med meget forskellig baggrund, udover 
at vi arbejder i [Navn på trælast], lidt forskellig alder og hvor vi bor henne, 
og familieforhold, vi er sådan lidt rodet sammen, men vi har det rigtig godt 
sammen, og der er også plads til ham. Der er plads, men der er også 
nogle forpligtelser i det, man skal også byde ind, og man skal overholde 
sine aftaler og sådan blive en del af det. Man kan sige, det er meget, det vi 
arbejder med, han skal ind og føle sig tryg.” 

I: “Og det siger du simpelthen til ham?”

R: “Ja, og det er det første mål. Og så skal vi løbes lidt i gang, og de første 
14 dage, jamen, jeg tror han startede kl. 8 om morgenen, fordi der sker 
mange ting i butikken fra kl. 8, det plejer der at gøre, inden vi åbner kl. 9.”

I interviewet betones det, at den nye mand i situationen skal lære at være ”en 
del af virksomheden”, hvilket skal forstås som en kompleks læreproces. Han skal 
optages i en familielignende sammenhæng, hvor der er normer og forventninger, 
men også en sammenhæng hvor der skal være plads til, at han byder ind.
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Virksomhedslederen fortæller i interviewet om, hvordan den første time fra 8 til 
9 er vigtig for at blive en aktiv del af virksomhedens fællesskab og normer. I den 
første time er der stadig lukket for kunder, og der er derfor mulighed for at tale 
og arbejde mere åbenlyst med, hvordan det er, man deltager i virksomhedens 
praksisfællesskab. Når først kunderne er i forretningen, arbejder man i et vist 
omfang på at holde en facade, hvor man ikke på samme måde åbenlyst diskuterer 
principper for arbejde og fællesskab. Med et begrebspar fra sociologen Erving 
Goffman (1956) fungerer den første morgentime i forretningen på den måde som 
en form for backstage til åbningstidens frontstage. I den time, hvor medarbejderne 
er alene med hinanden i trælasten, er der et vigtigt rum for diskussion og læring, 
som en nytilkommen i høj grad har gavn af at deltage i.

Et andet kendetræk ved de normative læreprocesser i trælasten er, at de til dels 
er båret af kollektivet, ikke bare af en person, der fungerer som opdrager eller 
mentor. Virksomhedslederen fortæller fx:

“Ja, vi har en meget flad struktur, øhm, og dermed, når vi også arbejder 
sammen to, tre mand ad gangen, så bliver det også hurtigere, nok er jeg 
butikschef, men så arbejder han sammen med Jens eller med Erik eller 
med Charlotte og får en relation den vej rundt og dermed bliver en del 
af flokken, og det er godt nok mig, der formelt set havde kontakten til 
kompetence-centeret, men han var bare en del af familien her.”

De øvrige medarbejdere i trælasten er involveret ganske aktivt i den optagelses-
proces, der finder sted. Den nye sættes ofte i gang med opgaver sammen med en 
eller flere af de andre, som på den måde får (og tager) ansvar for de læreproces-
ser, der foregår. 

De kollektive læreprocesser, der betones i dette interview, synes igen at pege på, 
at der i kontekst af en virksomhed udfolder sig gensidige og forpligtende relatio-
ner, som kan have en aktiv funktion i det udviklende arbejde, der finder sted i virk-
somheden, og som formentlig har en anden karakter end de typiske relationer i et 
aktiveringsforløb hos en kommunal eller anden aktør i beskæftigelsessystemet.

NORMATIVE LÆREPROCESSER OG OPDRAGELSE TIL ARBEJDSPLADS OG 
ARBEJDSLIV
En del af virksomhederne i undersøgelsen peger på, at der kan være særlige 
udfordringer forbundet med at få personer fra målgruppen til at passe ind i de 
gældende normer på arbejdspladsen og mere generelt i arbejdslivet. Set fra virk-
somhedernes perspektiv kan det fx handle om, at en lang periode i de offentlige 
systemer kan gøre nogle uvante med de hensyn og gensidige forpligtelser, der 
typisk opbygges i et kollektiv af medarbejdere på en arbejdsplads.
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I en større virksomhed inden for logistik, lager og transport fortæller en virksomhedsre-
præsentant med ansvar for en særlig afdeling baseret på samarbejde med jobcenter 
og anden aktør om nogle af de generelle udfordringer, hun møder. Hun lægger blandt 
andet vægt på, at nogle af de personer hun får ind i afdelingen til at begynde med ta-
ger ting for givet, som hun mener, de har tillært sig ”i systemet” – og som hun bestemt 
ikke mener, er forenelige med at deltage i arbejdspladsens praksis. Hun siger fx:

R: “Det, der kan være udfordringen med at ansætte sådan nogle, der har 
været ude af arbejdsmarkedet længe, eller har været i systemet længe, vil 
jeg hellere sige, ikke ude af arbejdsmarkedet, men været i systemet længe, 
det er at man tager ting for givet.”

I: “Ja, kan du give et eksempel på det?”

R: “Jamen, øh, ”jeg skal lige til lægen i morgen”. Øh, nej, det skal du ikke, 
du er på arbejde.” (I: “ja.”)

R: “Du kan bede om at få lov til at komme [til lægen], med mindre det er no-
get akut. ”Åh, men kan jeg ikke lige gå før i dag?” Det er noget andet.” (I: “Ja.”)

R: ““Jeg skal lige hente den bitte klokken to”. Nej, der er du stadigvæk stemp-
let ind, så nej. Den der med at, jamen, vi er vant til, at vi skal bare lige ringe 
og sige, at vi ikke kommer, eller at vi går tidligt, så går det nok.” (I: “Mhm.”)

R: “Den der med at du skal stå mere til ansvar, når du har en arbejdsplads, 
end hvis du er på kontanthjælp ved kommunen.” (I: “ja.”)

R: “Det er, det er… En opdragelse.” (I: “ja.”)

R: “Den er svær. Det er det, der kan være udfordringen. Det vil jeg sige.  
Og det kan vi mærke på mange af dem, jeg har, jeg har fået ind herude.  
At jamen, der er sgu lige noget opdragelse i det der… det er der altså.”

I: “Så det er noget af det i bruger praktikken til?”

R: “ja.”

De personer, virksomhedsrepræsentanten her fremhæver, mener hun i udgangs-
punktet er indspundet i systemets måde at arbejde på og fremmede over for 
normer omkring arbejdstid og ansvar for opgaveløsningen, som er helt afgørende 
for arbejdet i logistikvirksomheden. Hvis de skal passe ind i virksomhedens 
kollektive praksis og rutiner, er der derfor behov for en normativ læreproces, hvor 
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virksomhedens normer omkring arbejdets udførelse tilegnes. I beskrivelsen her er 
der ikke diskussion om gyldigheden af virksomhedens arbejdsnormer. De skal til-
egnes, og læreprocessen beskrives også som opdragelse. I den forbindelse peger 
virksomhedsrepræsentanten på en kontrast mellem den kommunale indsats og 
den indsats, hun selv leverer i virksomhedens kontekst. Hun mener, at arbejds-
pladsens forventninger om ansvarlighed og deltagelse har en anden karakter end 
det, man møder i kontanthjælpssystemet.

I et andet interview med en kioskforpagter i hovedstadsområdet er det ikke alene 
normer for arbejdets udførelse, der skal tillæres. Her handler det for nogle af de 
udsatte ledige, virksomheden har haft kontakt med, også om normer for personlig 
fremtræden. I kiosken, hvor kundebetjening er central, er der standarder, som man 
forventes at leve op til. I det følgende fortæller kioskforpagteren om erfaringer med 
relativt unge medarbejdere, hun har samarbejdet med jobcenteret om. Hun siger bl.a.:

R: “De er kommet og har lugtet, har haft lange og beskidte negle og været 
usoignerede. Der har jeg så taget det fra en ende af og lært dem om hygi-
ejne. Sagt: ”Det kan ikke nytte noget at du lugter. Og der står en deodorant 
nu inde på vores badeværelse, og hvis det er, så må du komme og vaske 
dig, hvis du ikke har nået det hjemmefra. For det kan vi ikke byde vores 
kunder”. Så det er den læring.”

I: “Det er noget du gør i prøveperioden?”

R: “Ja, det bliver jeg nødt til at fortælle dem ærligt, for der er jo ikke nogen, 
der kan holde ud at arbejde sammen med en der lugter.”

I: “Nej.”

R: “Og hvis de ikke mødte til tiden, så kørte jeg ned – jeg vidste jo hvor de 
boede – og så kørte jeg ned og hentede dem. Fordi jeg oplevede, at de 
havde rigtig svært ved at komme op. Altså, fra at have sovet til klokken 
elleve om formiddagen, så skulle de pludselig møde klokken syv eller otte, 
det har været rigtig svært for dem. Det er jo ikke fordi, de ikke har gidet, 
men de har bare ikke hørt vækkeuret.” 

I de anførte citater peger virksomhedernes repræsentanter altså på, at såvel 
arbejdspladsnormer som normer for personlig fremtræden kan være udfordringer, 
der skal arbejdes med i forhold til at passe ind i arbejdsplads og arbejdsliv. I 
undersøgelsens interview er det udbredt, at virksomhederne påtager sig et 
arbejde med at indlære adfærdsnormer eller ligefrem at opdrage potentielle nye 
medarbejdere igennem en seanperiode med praktik og/eller løntilskud. 
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Kioskforpagteren udfolder lidt senere i samme interview, hvordan hun forsøger at 
aktivere sociale processer eller mekanismer, når hun arbejder med at få personer 
fra målgruppen integreret i og tilpasset arbejdslivets normer. Hun siger: 

“Jeg har prøvet at inddrage dem i en gruppe, og de skulle vide at: “Hvis 
du ikke kommer i dag, så er det rigtig hårdt for dine kollegaer, der så 
skal løbe det hurtigere”. Jeg har prøvet at give dem noget samvittighed 
omkring arbejdsmarkedet, ikke?”

På denne måde er det ikke bare instruktioner i, hvad der er rigtigt og hvad forkert, 
der gives. Interviewpersonen fortæller, hvordan hun benytter gruppedannelse og 
gensidige forpligtelser mellem medarbejdere på arbejdspladsen til at opbygge 
en arbejdsmarkedsnorm eller arbejdsmarkedssamvittighed hos den ansatte på 
prøve. Det, at appellere til de gensidige sociale relationer på arbejdspladsen, ser 
på denne måde ud til at kunne fungere som en social mekanisme, der kan være 
med til at forme og tilpasse den nytilkomnes adfærd ind i virksomhedens praksis. 
I beskrivelsen her ser arbejdspladsens forpligtende kollektiv ud til at fungere som 
en ressource i udviklingsarbejdet, som det kan være svært på samme måde at 
trække på i aktivering i et kommunalt jobcenter eller hos anden aktør. De konkrete 
og forpligtende relationer mellem medarbejdere på arbejdspladsen medvirker 
til at forme eller danne en normativ indstilling, der er i overensstemmelse med 
virksomhedens krav og forventninger.

Igangsætte selvudvikling og selvindsigt
I nogle af undersøgelsens virksomheder har de udviklings og læreprocesser, man 
igangsætter, en mere socialpædagogisk eller psykologisk karakter end opdragel-
se og adfærdsregulering. 

En plejehjemsleder fortæller i det følgende om ”Jesper”. Jesper har forud for en 
mentorstøttet praktikplacering i plejehjemmet haft en baggrund med en faglig ud-
dannelse, som fysiske problemer har forhindret ham i at udnytte. Han har desuden 
 efter plejehjemslederens udsagn  haft en ”meget lang” ledighedsperiode, hvor 
han har haft svært ved at se muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
Han har både haft svært ved at se muligheder for at bevæge sig væk fra det gam-
le fag, og samtidig har han haft besvær med at håndtere sin ledighedssituation, 
angiveligt på grund af traditionelle maskuline idealer om manden som primær 
familieforsørger. I det følgende fortæller plejehjemslederen, hvordan hun har ar-
bejdet sonderende og næsten terapeutisk udviklende med ”Jespers” selvudvikling:

I: “Hvordan vil du beskrive jeres rolle i, at Jesper, kan man sige, går fra at have 
været simpelthen arbejdsløs og helt udenfor, kun med de her ideer omkring 
hvad fremtiden skulle bringe, til ligesom at gå ind i første step i jeres virksomhed?”
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R: “Vores rolle er at tage den ledige, der kommer herud, med på en tur 
rundt om sig selv og kigge på sig selv fra nogle andre vinkler…

Hos os kan de ikke læne sig tilbage og sige, der er nogen der har puttet 
mig herhen. De bliver nødt til at sætte sig selv i spil. De bliver nødt til at 
tage stilling til deres situation og deres liv og finde ud af, nå okay, jeg er 
her af en eller anden grund, jamen jeg er her i modstand, eller jeg er her 
fordi, det er det, jeg gerne vil eller, jeg er her fordi. Og det er et af de krav 
jeg stiller, at de skal finde ud af det, og så skal de aller- allerhelst, hvis de 
kan det, være i dialog med deres mentor, for alle bliver tilknyttet en mentor, 
når de kommer ind her.

Og det betyder, at de fra starten af herude skal møde nogle, som siger: 
Du er her fordi du har en opgave i dit liv og skal flytte dig. Og jeg siger, 
italesætter, for dem til den første samtale, du er ikke her som billig ar-
bejdskraft. Med risiko for at lyde som nogle, der pudser deres glorie, så er 
det her en indsats, vi gør, fordi vi mener, at vi som virksomhed har en pligt 
til at være med til at flytte samfundets svageste også...

Så, det er noget af det vi gør. Fortæller dem, de skal finde ud af, hvorfor de 
er her, og arbejde hen imod det mål. Og så er det mentorens rolle at følge 
op på de mål. Hvor langt er du? Keder du dig nu? Går det for stærkt? Går 
det for langsomt? Skal vi finde på noget andet? Øhm… noget mere?”

I passagen her fortæller plejehjemslederen med kenderens fortrolighed om til-
gange til og redskaber i udviklingsarbejdet af socialpædagogisk eller psykologisk 
karakter. Jesper og andre personer, de modtager i plejehjemmet fra samarbejdet 
med jobcenteret, skal med på ”en tur rundt om sig selv”. De skal ”sætte sig selv på 
spil”, ”tage stilling til deres situation og deres liv”. De skal blive bevidste om, at de 
måske kan ”være i modstand”. Det skal gøres klart for dem, at de ”har en opgave i 
deres liv”, og at de skal ”flytte sig”. Alle de fremhævede udtryk og formuleringer er 
velkendte figurer i en professionel pædagogiskpsykologisk diskurs på det social 
og beskæftigelsespolitiske område, som på den måde ser ud til at have bredt sig.  

Det er som om systemets virkelighed (eller i hvert fald en pædagogiskpsyko-
logisk diskurs) har bevæget sig ind i virksomheden. Sat på spidsen taler pleje-
hjemslederen i den citerede passage som en socialarbejder, idet hun sætter sig 
i spidsen for en omfattende pædagogisk opgave, assisteret af mentorer, som i et 
eller andet omfang er uddannede, bl.a. til at tage ”den svære samtale”. I intervie-
wet fortæller hun videre om mentorer og den svære samtale:
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R: “Altså, mentorerne er jo uddannet, så de kan tage den svære samtale  
(I: “ja”), og når de så ikke kan længere øh, så bruger de mig, jeg er tovholder.”

I: “Hvad er det, når du siger den svære samtale, kan du sætte nogle ord 
på, hvordan den foregår?”

R: “Fx når man ikke kommer til tiden (I:ja), så tager man en snak om, hvad 
har det af betydning, at man ikke kommer til tiden, hvem er det man svig-
ter, hvem er det man, hvad er det for en opgave, man ikke kan løse, hvad 
er det for en relation man står i, hvis, hvis de ikke i månedsvis eller årevis 
har skullet kigge længere end til deres eget spejlbillede, så er det svært at 
se sig selv i en relation med andre og forstå, hvad det er, der gør en forskel 
så. Hvad skal der til for at du begynder at få nogle succeshistorier (I:mm) 
med at komme til tiden. Har vi taget munden for fuld, når vi nu har aftalt, 
at du skal møde kl. halv otte? Hvad er det, der gør det?” 

Det, at benytte mentorer og at uddanne dem til at tage ”den svære samtale”, pe-
ger igen i retning af en delvis pædagogisering af virksomhedernes arbejde med at 
inkludere nye medarbejdere på arbejdspladsen. Til gengæld peger udfoldelsen af, 
hvad en svær samtale kan indeholde, igen på, at virksomheden måske har et sær-
ligt rum eller en særlig kontekst for at udfolde de normative læreprocesser, der 
kan være behov for. I de svære samtaler, der henvises til i det refererede interview, 
appellerer mentor til de forpligtende relationer og det konkrete sociale ansvar 
over for kollegaer, der følger med, når man er en del af et arbejdsfællesskab på en 
arbejdsplads. Disse relationer ser også her ud til at fungere som en ressource i det 
udviklende arbejde og måske ligefrem som en forudsætning for at igangsætte de 
normative læreprocesser og terapeutisklignende selvudviklingsforløb, som man 
ønsker at igangsætte.

Inddragelse af familie og netværk
I nogle virksomheder benytter man sig af andre redskaber i udviklingsarbejdet, 
som også er velkendte fra det sociale arbejdes praksis. I det følgende fortæller en 
virksomhedsleder om, hvordan hun nogle gange i arbejdet med at integrere tidli-
gere kontanthjælpsmodtagere i arbejdsliv og normer inddrager familie og andet 
netværk med henblik på at opbygge en mere omfattende og mere forpligtende 
relation. I det følgende har intervieweren spurgt ind til inddragelse af personer 
uden for virksomheden i det udviklende arbejde, og virksomhedslederen svarer:

R: “Jeg har enkelte gange haft kontakt med nogle af drengenes mødre. 
Blandt andet nogen, som så har ynket dem fuldstændigt, altså… Hvor jeg 
har måttet tage en snak med mødrene om, hvordan det forholdt sig, ikke? 
Enkelte gange har jeg gjort det, ja.”
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I: “Mm. Nu siger du drenge – hvor gamle er de her drenge?”

R: “Jamen, det kan være alt lige fra 17 til 23.” (I: “Mm.”)

R: “Og der… Altså, jeg har sådan… Jeg synes, det har været præventivt, også 
når jeg ikke har kunnet få dem op om morgenen, hvis de ikke havde taget 
deres egen telefon, så har jeg så ringet til forældrene, ikke? (I: Mm.) Som 
så har kendt en – en nabo – der kunne gå ind og låse op og vække dem, 
ikke? Og jeg synes også, at det har gjort sådan… Jeg har sådan set lidt den 
der: ”Åh, åh”, når jeg sådan siger, at jeg også godt vil have nummeret til 
deres forældre, ikke? (I: Mm.) Og de har selvfølgelig været i deres gode ret 
til at sige: “Det får du ikke”. Men det har bare været meget præventivt.”

I: “Ja. Altså… Tænker du, at det er sådan en almindelig arbejdsgiverting 
sådan at ringe til folks mødre?”

R: “Ja, det kunne jeg heller ikke… Det er kun fordi, at de har været i det 
forløb.”

I: “Skal jeg forstå det sådan, at når praktikken er ovre, så ringer I ikke til 
mødrene mere?”

R: “Nej, nej.”

I: “Nej, okay.”

Ideen med at inddrage familie og netværk i arbejdet med at sætte opdragende, 
normative læreprocesser i gang er velkendt fra forskellige former for socialt 
arbejde med fokus på hverdagsmestring, så som sociale mentorforløb, udvidet 
hjemmevejledning, miljøterapi mv. I sammenhængen her er det tydeligt, at 
virksomheden benytter netværk som en ressource i arbejdet med at opbygge 
arbejdslivs og arbejdspladsnormer hos unge mænd, der ikke af sig selv falder 
ind i arbejdspladsens praksisser. Det er også tydeligt, at inddragelsen af familie og 
netværk indebærer en udfordring af grænsen mellem arbejdsliv og privatliv.

VIRKSOMHEDERNES BIDRAG TIL SEANFASEN
I de foregående afsnit har vi set, hvordan man i virksomhederne arbejder med 
udvikling af faglige såvel som sociale kompetencer hos de personer, der indgår i 
seanfasens jobforberedende forløb. I dette arbejde rammesætter og tilrettelæg-
ger virksomhederne forskellige lære og udviklingsprocesser. Vi betragter disse 
lære og udviklingsprocesser som virksomhedernes største og mest konkrete bi-
drag til seanfasen. Vi betragter det som et overordnet bidrag, at virksomhederne 
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stiller sig til rådighed for lære og udviklingsprocesser, ligesom virksomhedernes 
indsats i de enkelte lære og udviklingsprocesser må betragtes som konkrete 
bidrag: Faglige oplæringsforløb, social integration, optagelse i praksisfællesskaber, 
normativ læring og opdragelse til normer i arbejdsliv og virksomhed.

Ud over disse bidrag fra virksomhederne til seanfasen vil vi pege på bidrag, 
der har en mere indirekte karakter. Det handler for det første om en tålmodig og 
overbærende indstilling, der i en del virksomheder ser ud til at være en vigtig 
forudsætning for at få samarbejdet med nogen gange udfordrende og udfordrede 
personer fra målgruppen til at fungere. For det andet handler det om, hvordan 
virksomhederne og ”virksomhedernes virkelighed” ser ud til at udgøre en særlig 
kontekst for at få arbejdsrelaterede lære og udviklingsprocesser til at fungere. På 
en indirekte måde kan det siges at være et bidrag fra virksomhederne, at de stiller 
deres virkelighed til rådighed som kontekst for udviklende forløb.

De to sidstnævnte bidrag udfolder vi i det følgende.

Tålmodighed og overbærenhed – Give plads til fejl og svigt
I undersøgelsen beskriver mange informanter, at det nogle gange kan være 
nødvendigt at være tålmodig, når man indgår i seanfasens afprøvende og 
udviklende forløb. En virksomhedsleder fra en større produktionsvirksomhed 
kommer ind på emnet i forbindelse med en diskussion af, hvad det er, de som 
lavtlønsvirksomhed kan tilbyde:

“Vi er jo en lavtlønsvirksomhed øhm... og vi kan give nogle mennesker et 
øh, et godt liv og et godt job, øh men vi kan ikke tilbyde en, en høj løn. (I: 
Mmh) Men vi kan give dem et fast holdepunkt øh... og det gør også, at vi 
ikke måske er helt så hurtige til at fyre nogen, der ikke performer helt så 
godt, som vi kunne tænke os. Der er generelt længere snor (I: Ja) øhm for 
at forsøge at fastholde så mange som muligt herude. Der er – selvom det 
er enkelt, det vi laver, så er det noget, som tager meget lang tid at lære at 
blive rigtig god til. (I: Ja) Så oplæring og, og træning i det hele taget er, er 
noget, der tager noget tid.”

Som virksomhedslederen indikerer her, er man som lavtlønsvirksomhed vant til, at 
nogle medarbejdere kan have udfordringer med at tilegne sig nye arbejdsproces-
ser hurtigt. Derfor er de ikke uvante med at skulle vise den form for tålmodighed, 
der nogen gange kan være brug for i et afprøvende og udviklende seanforløb. 

En virksomhedsleder fra en offentlig servicevirksomhed fortæller i det følgende 
mere konkret om nogle af problemer, der kan opstå i seanfasen. Fx når personen 
ikke møder op, eller når der er andre svigt fra den potentielle nye medarbejders side:
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“Nogle gange er det jo småting, der gør, om du [kandidaten] overlever, eller 
om du ikke overlever... havde jeg nær sagt. Det lyder jo voldsomt, men det 
har jo også noget at gøre med, at... Nogle gange, så den tillid, man giver 
dem, den ryger jo, og der... er man nødt til, synes jeg, at strække sig... og 
så skal man støtte dem og vise dem – hør engang, okay, den knækkede, 
denne her. Det er ikke godt, men rolig nu. Vi prøver lige igen, ikk ,́ men så 
skal du også være klar over, at så skal den sidde i skabet, ikk`?”

Dette udsagn er en del af en fortælling om, at for en stor del af disse kandidaters 
vedkommende må virksomhederne forvente, at der ikke bliver tale om et lineært 
forløb, hvor medarbejderens indlærings og præstationskurve er stigende i et 
ubrudt forløb. De må derimod påregne, at der vil kunne opstå mindre eller større 
svigt fra kandidatens side. Når det sker, fortæller disse virksomhedsrepræsentan-
ter, kan det være afgørende for succes, at virksomhederne strækker sig og giver 
flere chancer, samtidig med at de kridter banen op igen. En tømrermester fortæller 
om en situation, hvor de har måttet hente en medarbejder som var blevet væk:

R: “Øh, ham autisten der, han endte med at gå fra en byggesag i Frederiks-
sund i t-shirt om vinteren. Hvor vores mand deroppe var helt i panik. Der 
har han været helt ved siden af. Og vi vidste, at han ikke var en fungerende 
ung mand. Det var fandme ikke sjovt.” 

I: “Hvordan fandt I ham så?”

R: “Han ringede om aftenen. Og der måtte jeg simpelthen tale med store 
ord og sige, at du skal aldrig, aldrig nogensinde sætte nogen personer i 
en situation, hvor man skal ringe til din mor og sige, vi ved ikke, hvor du er. 
Aldrig. Og så er jeg ligeglad hvad du har af diagnoser. Det sker bare ikke. 
Og det sker ikke med mig, og det sker ikke med nogen andre i fremtiden.”

Passagen illustrerer tydeligt, hvordan en uheldig adfærd hos en person i et 
prøveforløb kan være med til at forstyrre den almindelige hverdagspraksis i en 
virksomhed. Reaktionen i denne sammenhæng synes dels at være kendetegnet 
ved en direkte og kontant tilbagemelding, men også ved en tålmodighed eller 
overbærenhed. Den unge mand fortsatte i forløbet og endte med at blive ansat. I 
situationen har både virksomheden og den unge mand lært noget om hinanden, 
og situationen bidrager til, at de to parter lærer at etablere en mere varig samar-
bejdsrelation med hinanden.

Alt i alt mener vi, man kan pege på tålmodighed og overbærenhed i seanfasens 
afprøvende og udviklende forløb med tidligere aktivitetsparate kontanthjælps-
modtagere som et bidrag, virksomhederne i nogle tilfælde yder, og som kan 
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fungere som en vigtig forudsætning for at udvikle langvarige og arbejdsrelaterede 
forbindelser mellem parterne. En vis tålmodighed og overbærenhed kan være for-
udsætningen for, at lære og udviklingsprocesserne kan forløbe og give resultater.

VIRKSOMHEDEN REPRÆSENTERER EN ANDEN KONTEKST FOR UDVIKLING OG 
LÆRING END SYSTEMET
Igennem kapitlet har vi i flere forskellige sammenhænge set, hvordan virksom-
hederne i undersøgelsens interview fremhæves som en særlig kontekst for 
udviklings og forandringsforløb, der sigter på at inkludere eller integrere tidligere 
udsatte kontanthjælpsmodtagere i en arbejdsplads og måske kan føre til ansættel-
se. I dette afsnit vil vi give dette emne en selvstændig behandling, idet vi betragter 
virksomhedernes særlige kontekst som en indirekte form for bidrag til seanfasen.

En del virksomheder i undersøgelsen tegner i interviewene selv en kontrast mel-
lem deres egen virkelighed, altså virksomhedernes virkelighed, og så systemets 
virkelighed. Der er en klar valorisering mellem de to virkeligheder, sådan forstået 
at systemets virkelighed skal man helst væk fra, mens virksomhedernes virkelig-
hed repræsenterer det eftertragtelsesværdige alternativ og herunder (mulighed 
for) rigtige job. Det, at repræsentere en privilegeret virkelighed, opfatter nogle 
virksomhedsrepræsentanter som en særlig mulighed eller ressource i forhold til at 
sætte forandrings og udviklingsprocesser i gang. I et interview tematiseres denne 
mulighed eller ressource i forhold til ærlighed. Virksomhedsrepræsentanten siger:

R: “Jamen ærlighed for mig, i forhold til de folk jeg får herude, det er jo, at 
jeg kan… jeg kan ikke tillade mig, men jeg gør det… at jeg siger til dig, ved 
du hvad, “René”, det ville nok være smart at gå i bad inden du kommer i 
morgen. Øh, og ved du hvad, Jim, det ville nok være smart at få rettet de 
tænder ud. Ved du hvad, du er ved kommunen i øjeblikket, du kan rent 
faktisk få tilskud til det. Det kan kommunen ikke [sige]. (I: Nej?) Fordi, lige 
så snart kommunen går ind og siger sådan nogle ting, så er det fjenden. 
Det er tit den holdning jeg får derovre fra, de er fjenden. Hvor at jeg står 
som potentiel arbejdsgiver og siger: Ved du hvad, hvis du vil ud og have et 
arbejde, så nytter det altså ikke noget, du ikke har vasket dit tøj. Og den 
ærlighed, den har jeg brugt rigtig, rigtig meget, øh, i forhold til de folk. Og, 
og, råt for usødet, simpelthen fordi at det der med at begynde at pakke 
det ind, det hjælper dem ikke. Og det er blevet taget ufatteligt godt imod. 
Også mere end jeg egentlig troede.”

I: “Ja, du lyder, som om det overrasker dig også.”

R: “Ja men det gør det, altså jeg, den, for eksempel ham jeg havde, der lug-
tede rigtig, rigtig slemt, det var pissesvært for mig at gå hen og sige til ham: 
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"Vil du have noget vaskepulver med hjem?" Altså det var, det var svært for 
mig at få den vendt med ham, øh, men han tog det rigtig, rigtig godt.”

Det, at repræsentere virksomhedens virkelighed (i kontrast til systemet) og de rig-
tige job, opfattes her som mulighedsbetingelse for at kunne sætte nogle normer 
på plads på en meget direkte måde. Oplevelsen er, at fordi virksomheden udgør 
en kontekst, der tæller mere end systemets kontekst, så kan man også tillade 
sig en mere direkte opdragende facon. Og i interviewpassagen her er det er ikke 
kun virksomhedsrepræsentanten, der deler opfattelsen af, at virksomheden har 
en normativ forrang. Til overraskelse for interviewpersonen, er de personer, der 
bliver opdraget og formet, faktisk parate til at acceptere den ”ærlige” form med 
irettesættelser og adfærdsregulering, og i passagen tager den omtalte ansatte 
den direkte form med vaskepulver og opfordring til tøjvask ”rigtig, rigtig godt”. Står 
fortællinger som disse til troende, kan de indikere, at virksomheden som kontekst i 
nogle sammenhænge kan rumme potentialer for arbejdsmarkedsintegration gen-
nem normativ læring og værdiopdragelse, som det kan være svært at virkeliggøre 
i systemets kontekst. Fortællingerne indikerer også, at de normative læreproces-
ser langt fra udfolder sig i et magtfrit rum. Når virksomhedernes virkelighed er 
normativt overlegen, er der lagt en bestemt autoritet ind over de relationer, der 
udspiller sig. 

Et andet eksempel på, hvordan virksomheden ser ud til at udgøre en særlig 
kontekst for igangsættelse af udvikling og læring, finder vi i en lille håndværksvirk-
somhed. Håndværksmesteren fortæller:

“Jamen, “Jens” er jo en god nok dreng, altså, han trængte bare til at kom-
me ud og have nogle faste rammer. Opleve et fællesskab, der er mellem 
medarbejdere, kolleger, og måske havde en, som siger fra, som siger "det 
her, det går ikke". Og det er jo sådan nogle ting, det er ikke fordi jeg skal 
angribe nogen, men jeg synes nu ind i mellem der foregår lidt ”falafel”, når 
det er kommunale hænder, der er inde over, så er der ikke helt, det er ikke 
den samme virkelighed, som når man kommer herud. Og det er der sgu 
mange af de unge mennesker, det har de brug for, på en eller anden fa-
con, finde ud af hvad der er ret og vrang. Hvis du vil have 100 kr. i timen, så 
skal du også tjene dem, som udgangspunkt, ellers kan du ikke få dem. Du 
får ikke bare overført nogen penge uden at have skullet efterleve et eller 
andet. Jeg tror egentlig, at de fleste unge mennesker, når de stille og roligt 
kommer ind i det og forstår vigtigheden af, hvordan tingene hænger sam-
men, så kan de sgu fungere alle steder. Så jeg tror såmænd ikke, at jeg er 
noget orakel, hvad det angår, jeg tror bare, at hvis vi er gode til noget og 
så får sat de her rammer op, så det passer til dem, og så de, de får sådan 
et medansvar, øh, for det, det tror jeg måske er det, de har behov for.”
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Eksemplet peger på, at virksomheden bidrager med en fast ramme og et 
fællesskab. Samtidig bidrager virksomheden med en indstilling om at ville indgå 
i et oplærings eller måske decideret opdragelsesforløb, hvor kandidaten ”stille 
og roligt” – altså over en periode – lærer at fungere på arbejdspladsen og endda 
mere generelt på arbejdsmarkedet.

Et andet eksempel, der indikerer betydningen af virksomheden som kontekst, 
foregår i en lille skole, hvor skolelederen i interviewet fortæller om en person, der 
efter aftale med det lokale jobcenter bliver antaget på prøve i skolen forud for et 
praktikforløb og en periode med løntilskudsansættelse, hvorefter hun bliver ansat 
på almindelige vilkår i en stilling med forskellige administrative funktioner. Kvinden 
har haft en lang periode på kontanthjælp og det fortælles at hun ud over ledighed 
har været ramt af en række psykiske problemer. Skolelederen beskriver hende 
som: ”en meget usikker ung kvinde, der sad og kiggede ned i bordet og helst ikke 
ville svare”. Han fremhæver også, hvordan han mener, repræsentanten fra jobcen-
teret spiller en uheldig rolle: 

“Nej, altså jobcenteret, jeg synes de behandlede hende som et lille barn. Alt-
så den måde der blev talt til hende på. Jeg ved ikke om, om det også var en 
slags medlidenhed… Bare den måde hun blev tiltalt på, det var næsten som 
jeg ville snakke til en tiårig. Og hun var trods alt næsten tredive hende her.”

Til gengæld oplever han, at der for alvor sker en udvikling, da kvinden først be-
gynder i forløbet på skolen:

“Hun startede ret hurtigt efter samtalen der (I: Ja) og hun mødte op hver 
dag. Hun gjorde det hun fik besked på, og efterhånden så løftede hun 
blikket fra jorden (I: Ja) og til sidst så løftede hun det så højt, at hun sim-
pelthen var uundværlig her på stedet.”

Når kvinden hurtigt ”løftede blikket” og blev ”uundværlig”, handlede det om, at 
hun hurtigt (”i løbet af fire uger”) påtog sig en lang række administrative og andre 
opgaver og var i stand til at fylde en plads ud i skolen, som der havde været behov 
for. Interviewet vender flere gange tilbage til, hvad det er, der har været med 
til at igangsætte den forandring, som angiveligt har fundet sted med kvinden; 
og skolelederen fastholder, at han og skolen kun i begrænset omfang har gjort 
nogen særlig indsats. Det var mere som om ”det kom af sig selv”, da først kvinden 
trådte ud af systemkonteksten og ind i skolens kontekst. Mest konkret peger sko-
lelederen flere gange på arbejdspladsens fællesskab og kollektivitet som mulig 
medvirkende årsag til, at der sker en forandring. I modsætning til repræsentanten 
fra jobcenteret, som han følte talte nedsættende, mener han bl.a., at skolens 
medarbejdere hurtigt giver og modtager tillid. Han siger fx:
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R: “Jamen, vi tog os af hende fra starten af, og så var hun jo også lynhurtigt 
til at få tillid til os. Så nu siger jeg også det samme igen.”

I: “Men jeg tænker også, at I må også havde gjort et eller andet, hvis du nu 
spoler tiden tilbage og kigger på sådan nogle konkrete hverdage, hvad er 
det, der har skabt denne her tillid?” 

R: “Jamen øh, hun kunne, de jobs hun skulle udføre, dem kunne hun. Jeg 
kan huske en dag hun sad inde ved computeren, og så skulle hun skrive et 
eller andet, og så begyndte jeg at stave det for hende. Så vendte hun sig 
om og kiggede på mig: ”Erik” for pokker! Jeg har da gået i skole. Jeg kan 
godt stave! Ikke? Og jeg… Det var jo også fordi hun havde fået selvtillid, at 
hun turde svare på den måde.”

I skolens kontekst har kvinden pludselig fået selvtillid og tror på egne kompe-
tencer, og skolelederen er ikke i tvivl om, at det har haft en videre betydning for 
kvinden at blive en del af fællesskabet på skolen. Intervieweren spørger bl.a. ind til 
kvindens psykiske problemer: 

I: “Har det haft betydning her, at hun havde psykiske vanskeligheder inden 
hun startede? For at udføre jobbet?“

R: “Lynhurtigt så, øh, så forsvandt de problemer for hende. Altså hun fandt 
lynhurtigt ud af det, hvad er det jeg kan. Der er noget jeg er god til. Og det 
var hun. Hun var god til det.”

Så i fortællingen fra denne skole modtager man en kvinde, der har været i be-
skæftigelsessystemet i en længere årrække, og som på grund af psykiske proble-
mer har haft svært ved at gebærde sig iblandt andre mennesker. Hvis fortællingen 
står til troende, har selve bevægelsen  ud af systemets måde at håndtere hende 
på og ind i skolens angiveligt mere direkte inkluderende og tillidsfulde fællesskab 
 været med til at fremkalde hende på en ny måde, hvor hun pludselig er i stand til 
at tage ansvar, vise initiativ, og hvor hun har tillid til, at hun selv kan bidrage positivt.

Man kan spørge sig selv, om kvinden i forløbet har gennemgået en udvikling, eller om 
forløbet i skolen blot har afdækket kvaliteter, hun havde i forvejen. Kritisk formuleret, 
kunne man spørge, om kvinden måske har været fejlvisiteret som aktivitetsparat, og om 
hun i virkeligheden har haft ressourcer og kapaciteter, som reelt gjorde hende jobparat. 
Fejlvisitering kan ikke afvises, men i interviewets fortælling, har kvinden modtaget 
kontanthjælp en lang periode, hun har en række psykiske problemer, og det beskrives, 
at hun gennemgår en udvikling og forandring på en måde, der kunne indikere, at 
systemets og skolens kontekster fremkalder hende på radikalt forskellige måder.
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Det særlige engagement
I ovenstående afsnit har vi set på, hvordan virksomheden som kontekst for 
udviklingsforløb for udsatte kontanthjælpsmodtagere ser ud til at have nogle 
særlige kvaliteter, og vi har prøvet at pege på forhold, som ud fra undersøgelsens 
interview med virksomhedsrepræsentanter ser ud til at være aktive for at få udvik-
lingsprocesser til at udfolde sig. Ud over de forhold, vi allerede har peget på, må 
vi tilføje et mere, som det forekommer svært at systematisere, og som heller ikke 
kommer til udtryk i alle undersøgelsens interview. Det handler om det særlige og 
personlige engagement, man støder på i nogle af undersøgelsens virksomheder. 

I enkelte virksomheder fremgår det af interviewene, at der er ansvarspersoner 
(ejere, ledelsesrepræsentanter eller andre), som føler og udviser et helt særligt 
engagement i arbejdet med at modtage og integrere personer med ofte omfat-
tende udfordringer i livet. Selv om den slags personligt engagement kan være 
svært at systematisere, vil vi alligevel fremhæve, at de personlige relationer, der 
knyttes i virksomhederne i forbindelse med ansættelsesprocesserne, kan være 
bemærkelsesværdige, og at det forekommer sandsynligt, at de også kan have en 
betydning for, hvad der kommer ud af, at virksomheden og borgeren bringes sam-
men. Betragt følgende citat, hvor en virksomhedsleder fortæller om en situation, 
hvor han bliver klar over et behandlingsforløb, som en ansat er involveret i, og hvor 
han i situationen engagerer sig meget direkte i at understøtte, at behandlingen kan 
gennemføres, selv om det kommer lidt på tværs af planerne i virksomheden. 

Virksomhedslederen fortæller:

R: “Jeg har faktisk en, der har været meget øh kraftig hashmisbruger i 
nogle år, som har været inde i en hashpsykose i (I: Ok) flere år (I: Nå) som 
også har været indlagt for det (I: Ja) og han har nu været i behandling i øh 
fire-fem år efterfølgende, efter at han er blevet clean som man kalder det 
(I: Mm) og jeg var ikke klar over, at han gik fast til øh psykolog og sådan 
en, hvad hedder det sådan en misbrugsterapeut hver torsdag klokken 
tre. (I: Nej, nej) Det var jeg ikke klar over (I: Nej) indtil han kommer og siger 
det til mig en dag. Siger: ”John” ved du hvad, jeg kan se du har lavet om 
på arbejdstiderne her, men den dag skal jeg faktisk noget vigtigt. Så siger 
jeg – og det er altså i dag – så siger jeg: Jamen hvad er det du skal Mark? 
Jamen han øh… Det er det sidste forløb, han er i gang med nu, her i forhold 
til hans misbrug (I: Ja) det er at han skal tale med denne her psykolog øh 
terapeut hver torsdag klokken tre inde ved Kongens Nytorv, hvor han siger: 
Jeg skal være der om et kvarter. Så siger jeg: Mark ved du hvad? Jeg kører 
dig derind med det samme. (I: Ja) Du skal holde den aftale, (I: Ja) nu har du 
været… Er kommet så langt i forløbet, selvfølgelig skal du det.”
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I denne konkrete situation handler virksomhedslederen meget resolut, og medvir-
ker til at den ansattes behandlingsforløb kan gennemføres. Virksomhedslederens 
måde at engagere sig på i situationen kan i høj grad være medvirkende til opbyg-
ning af tillid og gensidighed i relationen, som kan underbygge muligheden for at 
få et udviklende forløb til at folde sig ud.

KANDIDATENS BIDRAG I SEANPERIODEN
I undersøgelsen fortæller virksomhederne også om kandidaternes bidrag af 
betydning for oplæringen i seanperioden og belyser derved faktorer i oplæ-
ringsprocessen/perioden, der øger chancerne for ansættelse efterfølgende.

Virksomhederne fortæller stort set samstemmende, at væsentlige faktorer ved 
kandidaten er at kunne møde til tiden eller kunne fremvise øgende mødestabilitet; 
at være lærevillig; at være villig til at udføre de anviste opgaver samt at kunne 
overvinde kriser og perioder med manglende motivation. De sociale og personlige 
egenskaber vægtes også. 

Mange virksomheder fortæller, at nogle kandidater i udgangspunktet er indeluk-
kede, men at de folder sig ud i forløbet på virksomheden i takt med, at de føler sig 
fortrolige med opgaverne, kollegerne og arbejdsgangen. Virksomhederne taler 
om, at det er vigtigt, at de fornemmer et udviklingspotentiale hos kandidaten, og 
dette vurderes ud fra oplevelsen af kandidatens trivsel og stabilitet. Disse udsagn 
kan tages som udtryk for, at virksomhederne accepterer, at alle ønskværdige 
forhold ikke er på plads fra begyndelsen af seanperioden, men at det, at der 
kan konstateres en positiv udvikling, er med til at give virksomheden tro på, at 
kandidaten på et tidspunkt vil have nået målet og blive klar til ansættelse. En 
forretningsdrivende fortæller:

R: “Jamen, da han kom første gang, var han sådan meget forsagt og han 
turde ikke rigtig noget og han gemte sig sådan lidt. Og nu kommer han 
bare. Lige så snart folk kommer så ”wup”, så står han der bare lige med 
det samme: ”Hvad kan jeg hjælpe dig med?” og… ”Nå, men nu skal du bare 
se” og så går han bare i gang med det samme. Det gjorde han jo ikke til 
at starte med. Der var han sådan meget… Men jeg kunne bare se et eller 
andet, altså da jeg mødte ham – at han virkede som en god, rar fyr.”

I: “Ja.”

R: “Og så viste det sig jo, at det havde jeg ret i. Og så… Men nu er han fuld-
stændigt… Han kører bare derudad. Så selvtillidsmæssigt kan man virkelig 
mærke at der er sket meget, fordi han går lige direkte ud i kunderne.”
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Et andet element, som flere virksomheder vægter, er, at kandidaten formår at 
være åben om egen formåen. Der er flere eksempler på det. Blandt andet siger en 
virksomhedsrepræsentant fra en offentlig børneinstitution, hvor situationen er, at 
kandidaten er uddannet pædagog og tømrer og har en dårlig ryg:

“Og han virkede til at være et godt og rart og varmt menneske. Så det 
skulle vi nok finde ud af at mingelere. Men var så enige med ham om, at 
han skulle som udgangspunkt være den aller-, aller- første til at sige fra, 
fordi vi kunne jo ikke mærke på ham eller hans ryg, om det gjorde ondt 
eller ej.”

Der er også eksempler på, at kandidaten kan ringe ind om morgenen, hvis på-
gældende føler, han har det særligt dårligt en dag, og virksomheden kan derefter 
tage det hensyn, at sørge for, at kandidaten står med en enkeltmandsopgave, og 
derved bliver skærmet. Disse eksempler illustrerer virksomhedernes syn på vigtig-
heden af, at kandidaten evner at give udtryk for sine begrænsninger, for dermed at 
medvirke til at arbejdsopgaverne kan tilrettelægges mest optimalt i forhold til den 
enkeltes ressourcer.

Endelig peger flere virksomheder på, at den ekstraordinære loyalitetsfølelse, der 
for eksempel kan vise sig ved, at kandidaten er imødekommende over for at tage 
ekstra vagter med kort varsel i en detailvareforretning. Sådanne bidrag betyder, at 
den tidligere udsatte bliver anset for at være en attraktiv arbejdskraft. 

Virksomhederne beskriver også deres forventninger og ønsker til, hvordan 
kandidaterne bør bidrage til det sociale fællesskab. Mange virksomheder betoner 
vigtigheden af de sociale kompetencer, endda forud for faglige kompetencer.

En virksomhedsrepræsentant fra en stor, offentlig virksomhed udtaler:

“Vi lægger sindssygt meget vægt på det, der hedder din sociale adfærd, 
din personlighed, din måde og tilgang til at arbejde sammen med kolle-
ger, så der kommer fleksibilitet… hvordan du retorisk, men også hvordan du 
adfærdsmæssigt er”

Citatet synes at være dækkende for mange virksomheders syn på behovet for 
sociale kompetencer.

En anden virksomhedsleder fra en lille rengøringsvirksomhed fortæller om en 
potentiel ansat som endog udvikler nye traditioner som styrker det sociale fælles-
skab på arbejdspladsen på måder ingen havde tænkt på før.
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“Vi har jo en god kaffestue herinde som er rimelig benyttet nogle gange, 
ikke? Vi har fælles morgenmad hver fredag, hvor at det er frivilligt, at man 
må komme eller ikke vil komme, og så skiftes vi til at, at give morgenmad. 
Og så, giver mig og Jan selvfølgelig lidt mere end de andre, ikke? Men 
sådan er det jo, og så hygger vi os, og så øh… Så holder vi det faktisk som 
et lille personalemøde men sådan rimelig uformelt. Men er der nogle ting, 
så er Jan og jeg der som regel altid. Og så kan man lige sige til os, hvis der 
er noget, man synes der skal ændres eller laves om og sådan nogle ting, 
ikke? Og, det har vi faktisk fået rigtig meget gavn af, og det var faktisk en 
flexjobber der kom med ideen. Så det er ligesom, det er sgu tak til “Benny”, 
ikke? At øh, det var sgu lige noget han fandt ved at sige jamen, hvis vi nu 
gør sådan og sådan, så får vi alle sammen lidt ud af det, ikke? Og det 
synes vi var... Fantastisk.”

Virksomhederne fortæller stort set samstemmende, at væsentlige faktorer 
ved kandidaten er, at kunne møde til tiden eller kunne fremvise øgende 

mødestabilitet, at være lærevillig, at være villig til at udføre de anviste opgaver  
– samt at kunne overvinde kriser og perioder med manglende motivation.  

De sociale og personlige egenskaber vægtes også.

Afbrudte forløb
Virksomhederne beskriver også eksempler på hvilke faktorer, der kan gøre, at de 
ikke ønsker at forlænge et forløb eller foretage en ansættelse. Disse faktorer er, 
ikke overraskende, en negativ spejling af de positive bidrag, gennemgået ovenfor. 
Gennemgående har det negativ betydning, hvis kandidaten vedvarende ikke er 
mødestabil eller er afvisende overfor at påtage sig de opgaver, som pågældende 
bliver pålagt. Virksomhederne finder det vanskeligt at opretholde en tillid til, at 
kandidaten kommer til at løfte arbejdsopgaverne, allerede fordi kandidaten ofte 
ikke møder ind på arbejdspladsen eller modsætter sig de anviste opgaver. Virk-
somhederne fortæller desuden, at de også fravælger kandidater, der ikke forstår 
virksomhedens regler og den guidning, de modtager af virksomheden. 

En virksomhedsrepræsentant på en montagevirksomhed fortæller om årsager til 
afbrudte ansættelsesforhold/praktikforhold at:

R: “Det har netop været det her med øh... Man tager for givet, at man bare 
lige kan smutte”

I: “Man skal til lægen, man skal hente børn, man skal...?”

R: “Ja. Sygdom. Øh... især sygdomsforløb, der har… Det har vi måttet afske-
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dige et par stykker, af dem vi har fået ind, fordi man så… Det virker lidt som 
om, at … Man må ikke sige folk de pjækker, og det gør de garanteret heller 
ikke. Øh, jeg bliver nødt til at tro på hvad de siger. Men for eksempel ham, 
der blev afskediget i dag, jamen han har haft seks sygdomsperioder, på 
tre måneder. Øh, og det kan jeg sige, det er at tage røven på mig, fordi, 
det var ikke det, jeg stod inde for, da jeg fik ham ansat. Øh, så er der noget 
med holdninger. Det er så ikke det, han blev fyret for, men det kan vi sige, 
nu bruger vi ham som eksempel, han, hans holdninger var helt forkerte i 
forhold til, den stolthed jeg forventer folk skal have til deres arbejde. Og 
når man ikke kan…”

I: “Hvordan hører du det?”

R: “Det er… “Det er fandeme også bare lige meget” [om etiketten er sat 
rigtigt på].”

Citatet illustrerer virksomhedernes fortællinger om, at manglende fremmøde kan 
få betydning for om et forløb afbrydes, ligesom holdningen til arbejdet er væ-
sentlig. Flere virksomhedsrepræsentanter tale om vigtigheden af, at kandidaterne 
forstår og respekterer, at de nu er på en rigtig arbejdsplads, hvor det forventes at 
man tager arbejdet alvorligt.

Virksomhederne giver også eksempler på, hvornår manglende sociale kompetencer 
hos kandidaten giver anledning til afbrydelse af praktik eller ansættelsesforhold.  

En leder på en specialskole fortæller:

“Altså, hvis de ikke har situationsfornemmelse eller begynder at rette eller 
råbe eller skrige eller irettesætte børnene, hvor vi jo har en pædagogik og 
en behandling i denne her institution, der handler om sådan og sådan og 
sådan gør vi, så kan man jo ikke være personligt fornærmet over, at der er 
forsvundet tre appelsiner og fire pebernødder.”

Citatet illustrerer de situationer, hvor kandidaten ikke har formået at afkode 
virksomhedens normer og den ønskede adfærd eller ikke har magtet eller ønsket 
at agere i overensstemmelse hermed.  Det synes at være et væsentligt kriterie, at 
kandidaten kan begå sig inden for nogle sociale rammer på virksomheden, med-
mindre der er tale om sociale begrænsninger, der kan håndteres af virksomheden, 
uden at det kolliderer væsentligt med virksomhedens normer og værdier eller 
virksomhedens opgave.
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SYSTEMETS BIDRAG

Den melding, der gives, er samlet set, at kontakten til systemaktørerne, typisk 
jobcentrene, gerne skal foregå gnidningsfrit, og i det omfang, som virksomhe-
derne har behov for. Med andre ord, at det er nemt at komme i kontakt med en 
person, der har kendskab til virksomheden og kandidaten, og at virksomhederne 
kan få bevilget den hjælp til kandidaten/virksomheden, som de har behov for på 
smidig vis  og uden at opleve bureaukratiske eller lovgivningsmæssige barrierer.

Flere virksomheder temasætter også det faktum, at støtten fra systemaktørerne i 
langt de fleste tilfælde falder væk, når ansættelsen er etableret. En virksomheds-
leder mener, at jobcentret skal blive ved med at bakke op under forløbet, for ek-
sempel i form af at hjælpe unge med budgetstyring. En anden virksomhedsleder 
beskriver en situation, hvor det er tæt på at gå galt:

“Jeg vil sige. Når at personen bliver fastansat. Så giver man jo slip på ham bag-
fra (red. fra systemaktøren]. Og der er sådan en som X. Og jeg vil sige. Vi havde 
også behov for, at der havde været en person bagved. Han har de der psykiske 
problemer. X har nogle perioder. Hvor lige pludselig, så koger det over for ham, 
og så går han. Han tager ikke telefonen, når vi ringer til ham. Han ringer ikke 
tilbage. Og der har han også været på vippen et par gange til, at det kan vi 
altså ikke magte... Der vil jeg gerne have, at der er nogen, man kan få fat i.”

En virksomhedsleder påpeger, at det er vigtigt, at der er en plan, hvis et forløb op-
hører, for at kandidaten ikke får en negativ oplevelse. Hun eksemplificerer ved at 
sige, at kandidaten ikke kan blive i forløbet på grund af sprogvanskeligheder, men 
at planen nu i stedet er, at pågældende skal retur på sprogcentret i en periode.

Enkelte arbejdsgivere beskriver besværet med blanketter og lignende ved forlø-
bene. Pågældende stiller spørgsmålstegn ved, om det ikke ville være muligt, at 
systemaktøren i stedet stod for udfyldelsen af alle blanketterne.

En virksomhedsleder fortæller, at et ansættelsesophør skyldtes, at kandidaten i 
en periode fik det tiltagende psykisk dårligt, og virksomheden kunne ikke komme 
i kontakt med ham. Virksomheden kunne da have ønsket sig, at de havde kunnet 
kontakte kommunen for at få hjælp til at understøtte ansættelsen, hvilket ikke var 
muligt i det angivne tilfælde, hvorfor det førte til afskedigelse.

Endelig er der en arbejdsgiver, der er meget tilfreds med sit arbejde med kommu-
nen, men som efterspørger muligheden for at en samtidig, tidlig indsats i øvrige 
sygemeldingssager på virksomheden. Når man alligevel har besøg fra kommunen 
i forbindelse med gennemførelse af forløb, at denne konsulent så kunne bidrage 
med rådgivning i forhold til sygemeldingssager.
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HVAD FÅR VIRKSOMHEDERNE UD AF SEANFASEN?
Seanfasen i de understøttede ansættelsesforløb, vi ser på i denne undersøgelse, 
forbereder og baner vej for en eventuel ansættelse af den person, der er i et 
prøveforløb i en virksomhed. Gennem en grundig og langvarig seanfase opnår 
virksomhed og borger et nært kendskab til hinanden, og virksomhederne får 
afklaret, om en person er i stand til at varetage relevante jobfunktioner (”passer til” 
jobbet) og om vedkommende kan indgå i relevante samarbejdsrelationer og andre 
sociale relationer i virksomheden (”passer ind”). 

En seanfase giver på denne måde virksomheden et ansættelsesforløb med 
langt større gennemsigtighed og bedre information, end man kender fra markeds-
baserede ansættelser. Når forløbene er langvarige og indeholder oplærings og 
udviklingsprocesser, giver det virksomhederne mulighed for – inden for en 
ramme, hvor det offentlige betaler hele udgiften eller dele af den:

• At afklare i daglig praksis, om en person på prøve passer til jobbet og passer 
ind i virksomheden.

• Gennem oplæring og udvikling at bidrage til, at en person på prøve kommer til 
at passe til og passe ind.

• Gennem oplæring at opbygge job og virksomhedsspecifikke kompetencer.

• At opbygge tillid og loyalitet.

• At etablere et sikkert informationsgrundlag forud for ansættelse

Derudover bidrager offentlige støtte og regelgrundlag til, at der:

• Ikke er nogen økonomisk risiko, mens seanfasen står på

• Ikke er nogen ansættelsesmæssig forpligtelse mens sean står på

Økonomiske fordele
For overraskende mange af virksomhederne i undersøgelsen giver disse rammer 
så stor værdi, at de foretrækker at samarbejde med jobcentre eller anden aktør 
om at etablere prøveforløb med seanfase, frem for at rekruttere gennem vanlige 
markedskanaler. Dette udfolder vi yderligere i næste kapitel om ansættelsesfasen.

I en lokal afdeling af en forretningskæde, hvor de senest har ansat en yngre kvinde 
med forskellige psykiske og sociale udfordringer, giver en afdelingsleder et indblik 
i den økonomiske kalkule, hun stiller op for et betalt oplæringsforløb. Forretningen 
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tager rutinemæssigt personer ind fra jobcenteret i offentligt støttede prøveforløb 
på omkring et halvt år. Hun siger:

“Vi har typisk gjort det, at når de har været der to-tre måneder, så… Det, 
der er i det, det er, at man jo egentlig har de unge, til de er trænet op til at 
kunne klare en stilling. Og i en [forretningsnavn] koster det typisk mellem 
30.000 og 40.000, inden en medarbejder er klar. Det er ligesom det, man 
ved, ikke? Med de fejl, der måtte begås, og den oplæring, de har, og sådan 
noget. Så typisk efter sådan halvdelen af forløbet, så har vi taget en snak 
om: ”Hvor stod du henne? Hvad skal du lige prøve at gøre lidt bedre?”. Og 
så har der jo været nogen ting og så har jeg sagt: ”Jamen, hvis de sidste 
ting her… Hvis du ligesom kan formå at få gjort dem okay og så videre, så 
er der en ansættelse til dig”. Så de har sådan set vidst den sidste måned 
at: ”Nu skal jeg lige have styr på de sidste ting, så er der en kontrakt til 
mig”, ikke?”

Oplæringsforløbet med offentlig støtte sparer forretningen for en udgift til at 
oplære nye medarbejdere. Man har samtidig mulighed for at evaluere undervejs i 
oplæringen, opstille mål og indgå aftaler om, hvad der skal til, for at en ansættelse 
kan komme i stand. Selv om forretningsindehaveren fortæller, at hun ofte skal 
bruge nogle kræfter på at tilrette ”dårlige vaner” hos personer, der har været på 
afstand af arbejdsmarkedet i en rum tid, og som måske har forskellige andre 
udfordringer, så er denne opgave ikke meget større, end at oplære ungarbejdere, 
der har svaret på en annonce. Og de betalte oplæringsforløb giver endda bedre 
mulighed for at opbygge tillid og loyalitet i relationen forud for en evt. ansættelse. 
For en virksomhed som denne vurderes det at være en økonomisk fordel at 
rekruttere gennem jobcenter og anden aktør til understøttede ansættelsesforløb.

Social værdi
Ud over økonomiske fordele er der en del virksomheder, der direkte eller indi-
rekte peger på, hvordan seanfasens læreprocesser kan have en social værdi 
i virksomheden. Med social værdi mener vi dels, at kollektivet i virksomheden 
styrkes på forskellige måder af seanfasens lære og udviklingsprocesser, dels 
at enkeltpersoner i virksomheden (primært personer, der har et ansvar for at tage 
imod personer i prøveforløb) opnår en personlig tilfredsstillelse. 

Styrkelse af kollektiv 
Når kollektivet i virksomhederne styrkes gennem seanfasens lære og udvik-
lingsprocesser kan det bl.a. handle om, at oplæringsforløb og udviklingsprocesser 
kan medvirke til at styrke kollektivet mellem medarbejderne i form af fællesskab, 
faglig refleksion, stolthed, trivsel mv.
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En kommunal virksomhed, en borgerserviceafdeling, har den politik, at udsatte 
ledige, som kommer i praktik, skal have et fagligt løft. Lederen af denne borger-
serviceafdeling forklarer, hvad deres erfaringer er med at arbejde med udsatte 
ledige og i nogle tilfælde fastansættelse af udsatte ledige:

“Jamen, erfaringerne er jo, at vi ikke står stille, vi får nyt input. Nye men-
nesker, der kommer ind, som har en anden måde at se tingene på. Vi får 
underbygget vores faglighed ved, at vi hele tiden skal lære op. Og så vil 
jeg sige, når det lykkedes rigtig godt, den glæde ved at vi kan skubbe 
nogen over i et varigt job, den er altså fed den oplevelse, ikke? Der synes 
jeg godt, vi kan tillade os at ranke ryggen og sige, at det er lykkedes. Det 
er jo det optimale. Men jeg vil sige, det er ikke let. Erfaringerne er også, at 
hvis ledelsen bare siger, at det skal man, fordi det står der i loven, så går 
det galt. Hvis ledelsen sammen med medarbejderne siger "hvad siger vi, 
har vi overskud, har I lyst, gør vi det?" og vi siger "det har vi!", så går det 
rimelig godt. Så alle skal være med på den. Man skal være indstillet på at 
give lidt ekstra, fordi det er man nødsaget til.”

Som lederen her ser på det, vinder kollektivet noget ved at skulle håndtere opga-
ven med at optage en person med forskellige udfordringer i praksisfællesskabet. 
Selve oplæringen, mand til mand, skaber faglig refleksion og ”underbygget fag-
lighed”. På samme måde giver optagelse af personer, der er forskellige fra os, nye 
input. Derved vinder kollektivet og fagligheden styrkes. I undersøgelsen er der en 
del virksomheder, der peger på social værdiskabelse på denne måde.

Individuel tilfredsstillelse
I undersøgelsen er der også indikationer på, at arbejdet med at knytte udsatte 
ledige til en virksomhed kan give en personlig tilfredsstillelse for en person i virk-
somheden, som har en særlig aktie i processen. I en mindre industrivirksomhed 
har en af medarbejderne et særligt ansvar for en afdeling, som samarbejder med 
det lokale jobcenter om opgaven. Hun fortæller om en kvinde, der er blevet ansat 
i et fleksjob. Kvinden er diagnosticeret med borderline og har meget svært ved at 
omgås kolleger og tage imod ordrer fra ledere. Informanten fortæller:

R: “Ja jeg er ansat til den her, øh… At jeg skal... Jeg skal tage nogle folk ind 
under mine vinger. Øh…, jeg skal tage nogle af de svære tilfælde, fordi det 
KAN jeg.”

I: “Ja. Så hvorfor lige “Kirsten”? Altså hvad er det med hende?”

R: “Fordi hun er en udfordring. Hun er en kæmpe udfordring. Og jeg kunne 
se, jeg kunne arbejde med hende, jeg kunne se, at der ville ske fremskridt 
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med hende. Jeg kunne arbejde med hende. Allerede de første fire måne-
der, vi havde hende i praktik, der så jeg fremskridt, og der vidste jeg, hvad 
retning jeg skulle arbejde med hende i, øh, og hvad der virkede på hende. 
At det virkede, den her måde JEG går til hende på, det virker positivt på 
hende.”

Informanten føler tydeligvis, at hendes kompetencer bliver udnyttet og at hun 
gør en forskel hvilket giver hende en stor personlig tilfredsstillelse. I interviewet 
fremgår det desuden, at interviewpersonen oplever at få styrket sine kompetencer 
gennem arbejde med stadig mere udfordrende personer. Der sker på den måde 
en værdiskabelse i form af kompetenceudvikling.

OPSAMLING
I dette kapitel har vi set på, hvad der foregår i de ofte lange forberedende forløb 
eller seanfaser i virksomhederne, der leder frem mod ansættelse af en tidligere 
udsat kontanthjælpsmodtager. 

Fra virksomhedernes perspektiv er de helt overordnede formål med seanfasen:

• At opnå en afklaring af match mellem kompetencer og jobkrav: Kan personen 
på en tilfredsstillende måde varetage de opgaver, der følger med jobbet?

• At opnå en afklaring af om personen passer ind i virksomheden: Kan personen 
på en tilfredsstillende måde indgå i virksomhedens sociale fællesskaber og 
samarbejdsrelationer?

Gennem disse afklaringer kan virksomhederne etablere et sikkert beslut-
ningsgrundlag forud for en eventuel ansættelse, og de støttede ansættelser i 
denne undersøgelser adskiller sig på den måde fra ordinære markedsbaserede 
ansættelser. Når det handler om ansættelsesforløb med tidligere aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, lægger virksomhederne særlig stor vægt på, at kunne 
udbygge kendskab og informationsgrundlag forud for en evt. ansættelse. Perso-
ner med lang forudgående ledighed og forskellige yderligere problemer betragter 
virksomhederne i udgangspunktet med usikkerhed, og de finder typisk, at en 
ansættelse vil være chancebetonet. Seanfasen er med til at fjerne usikkerheden 
for virksomhederne. I forløbet er der ikke involveret store økonomiske risici, 
ligesom virksomhederne heller ikke forpligter sig til ansættelse ved at starte en 
seanfase op.

Grundlaget for at opnå en afklaring af kompetencematch og virksomhedsmatch 
skaber virksomhederne i seanfasen ved at igangsætte forskellige lærings og 
udviklingsprocesser.
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Som den måske mest ligefremme lærings og udviklingsproces vil vi fremhæve 
den faglige oplæring, som virksomhederne igangsætter for at oplære en medar-
bejder til et relevant kvalifikationsniveau. Oftest foregår sådanne faglige lærepro-
cesser efter mesterlæremodellen eller som sidemandsoplæring, men vi ser også 
enkelte eksempler på, at især større virksomheder supplerer sidemandsoplæring 
med mere standardiserede oplæringsforløb.

Ud over faglige læreprocesser finder vi i undersøgelsens virksomheder udstrakt 
brug af normative læreprocesser eller opdragelse til arbejdsplads og arbejdsliv. 
Normative læreprocesser handler om at videregive arbejdspladsens normer om 
bl.a. arbejdstid og ansvar for opgaveløsning til den ansatte på prøve. Det kan også 
handle om normer for acceptabel fremtrædelse, hygiejne mv. I de normative 
læreprocesser udnytter virksomhederne i høj grad den kontekst af kollegialitet og 
forpligtende relationer, der ofte er på en arbejdsplads, hvor et kollektiv af medar-
bejdere er gensidigt afhængige af hinandens indsats.

I familie med de normative læreprocesser finder vi også i undersøgelsens virk-
somheder eksempler på, at virksomheder igangsætter læreprocesser rettet mod 
personlig udvikling. Den ansatte på prøve skal lære at forholde sig til sig selv, sæt-
te sig selv på spil og tage stilling til egen situation og eget liv – alt sammen med 
henblik på bedre at kunne indgå i arbejdspladsens liv, funktioner og relationer. 
Nogle gange ser det ud til, at virksomhederne benytter redskaber af terapeutisk 
eller socialpædagogisk karakter i dette arbejde. I nogle tilfælde ser det ud til at 
nogle af det sociale arbejdes praksisformer finder vej ind i virksomhederne.

Samlet set bidrager især sidemandsoplæring og de mere socialiseringsrettede 
læreprocesser til, at den ansatte på prøve gradvist optages i et praksisfællesskab.

For alle de udviklings og læreprocesser, vi peger på i kapitlet, gælder det, at 
interviewpersonerne opfatter og fremhæver virksomheden som en helt særlig og 
privilegeret social kontekst for udvikling og læring. Især fremhæves virksomheder-
nes forpligtende relationer og autentiske og ærlige sociale relationer som vigtige 
ressourcer for igangsættelse af arbejdsmarkedsrettede udviklingsprocesser. 
Står fortællingerne fra undersøgelsens interview til troende, kan de indikere, at 
virksomheden som social kontekst i nogle sammenhænge kan rumme potentialer 
for arbejdsmarkedsintegration gennem normativ læring og værdiopdragelse, som 
det kan være svært at virkeliggøre i systemets kontekst.

På grundlag af denne undersøgelse er det desværre ikke muligt at vurdere, hvor 
stort potentiale der kan være i at inddrage virksomhederne mere direkte i arbejdet 
med at integrere udsatte ledige på arbejdsmarkedet. Interviewmaterialet indikerer, 
at virksomhederne i en del tilfælde har succes med denne form for arbejde, men 
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vi har ikke materiale til at vurdere, i hvilke tilfælde det slår fejl, og om der er særli-
ge tilfælde, der ikke er egnede til at placere i virksomhederne.

Under alle omstændigheder er det interessant at iagttage de potentialer, der 
udfoldes i virksomhederne i denne undersøgelse. Disse iagttagelser bør følges op 
med forskning, der er designet til at vurdere rækkevidden af de potentialer, denne 
undersøgelse påpeger. 

Bidrag til se-an-fasen fra de forskellige parter
I seanfasen bidrager virksomhederne ikke mindst med at rammesætte og tilret-
telægge lærings og udviklingsprocesser. Det kan betragtes som et overordnet 
bidrag, at virksomhederne stiller sig til rådighed for lære og udviklingsprocesser, 
ligesom virksomhedernes indsats i de enkelte lære og udviklingsprocesser må 
betragtes som konkrete bidrag: Faglige oplæringsforløb, social integration, opta-
gelse i praksisfællesskaber, normativ læring og opdragelse til normer i arbejdsliv 
og virksomhed.

Virksomhederne yder også mere indirekte bidrag til seanfasen. 

Et indirekte bidrag består i en tålmodig og overbærende indstilling fra virksom-
hedernes side, der i en del tilfælde ser ud til at være en vigtig forudsætning for 
at få samarbejdet med nogen gange udfordrende og udfordrede personer fra 
målgruppen til at fungere. 

Et andet indirekte bidrag, består i, at virksomhederne ser ud til at udgøre en særlig 
social kontekst for at få arbejdsrelaterede lære og udviklingsprocesser til at fun-
gere. Hverdagen i virksomheden med tillidsrelationer og gensidig afhængighed 
og forpligtelse ser efter virksomhedernes opfattelse ud til at udgøre en kontekst, 
der kan understøtte relevant oplæring og udvikling for personer, der har været 
væk fra arbejdsmarkedet længe, og som måske endda har forskellige problemer 
at slås med ud over ledighed.

Efter virksomhedernes opfattelse er det i seanfasen vigtigt, at de personer, der 
er i prøveforløb, bidrager med en indstilling til at deltage. Dels ved at møde til 
tiden, eller ved at fremvise øgende mødestabilitet; ved at være lærevillig; at være 
villig til at udføre de anviste opgaver, samt at kunne overvinde kriser og perioder 
med manglende motivation. De sociale og personlige egenskaber vægtes også. 
Mange virksomheder taler om, at det er vigtigt, at de fornemmer et udviklingspo-
tentiale hos kandidaten, og at dette bl.a. vurderes ud fra oplevelsen af kandidatens 
trivsel og stabilitet.

Undersøgelsen tager afsæt i forløb, der er endt med en ansættelse i varige job, 
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men virksomhederne omtaler også forløb, som de har afbrudt. Virksomhederne 
giver flere forklaringer på afbrydelse af prøveforløb, men peger især på vedva-
rende problemer med mødestabilitet, afvisende indstilling til arbejdsopgaver 
og vanskeligheder med at indfinde sig med eller indordne sig under normer og 
værdier i virksomheden.

Efter virksomhedernes opfattelse er systemaktørernes rolle i seanfasen be-
grænset og deres bidrag er det derfor også. Dog peger nogle virksomheder på, at 
de har behov for, at systemet står parat, hvis der opstår problemer med en person 
i et prøveforløb. I mange tilfælde ser det ud til, at virksomheden og den person, 
der er i prøveforløb, selv løbende udvikler deres gensidige relation, sådan som der 
er behov for det. Men når det glipper, eller hvis der opstår vanskeligheder, kan der 
være brug for hurtig støtte fra systemet.

Hvorfor deltager virksomhederne?
Virksomhederne i undersøgelsen tilkendegiver på forskellige måder, at det er 
værdifuldt for dem at deltage i arbejdet med at integrere tidligere aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere. 

Virksomhed og borger opnår gennem seanfasen et nært kendskab til hinanden, 
og virksomhederne får afklaret, om en person er i stand til at varetage relevante 
jobfunktioner (”passer til” jobbet) og om vedkommende kan indgå i relevante 
samarbejdsrelationer og andre sociale relationer i virksomheden (”passer ind”). En 
seanfase giver på denne måde virksomheden et ansættelsesforløb med langt 
større gennemsigtighed og bedre information, end man kender fra markedsbase-
rede ansættelser.

De oplærings og indpasningsaktiviteter, som virksomhederne kan gennemføre 
i seanfasen, medfører, at en stor del af risikoen ved nyansættelse i forbindelse 
med de støttede ansættelsesforløb overtages af det offentlige.

En del virksomheder oplever også, at arbejdet med at oplære og integrere 
personer, der kommer fra situationer med forskellige udfordringer, medfører social 
værdi i virksomheden. Når andre medarbejdere løbende deltager i oplæringsak-
tiviteter, er det med til at løfte den faglige refleksion, ligesom opgaven i mange 
tilfælde kan være med til at styrke kollektiviteten mellem medarbejderne.

Endelig er der også virksomhedsrepræsentanter, der oplever en personlig tilfreds-
stillelse ved at bidrage til oplæring og udvikling af en medarbejder, der kommer 
fra en på forskellige måder udfordret baggrund.
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KAPITEL 7.

Ansættelse og fastholdelse

INDLEDNING:  
ANSÆTTELSE ER KULMINATION PÅ KONTAKT OG ISÆR SEANFASE
Igennem de foregående kapitler har vi set, hvordan virksomhederne i undersø-
gelsen arbejder med at afdække, teste og udvikle potentialer i forhold til at ”passe 
til” og ”passe ind” hos tidligere udsatte kontanthjælpsmodtagere gennem en 
ofte langvarig seanperiode. Parallelt hermed vurderer virksomhederne også 
omfanget og betydningen af eventuelle udfordringer, som den mulige jobkandidat 
måtte have, og tager stilling til, om disse udfordringer kan håndteres inden for 
virksomhedens rammer. Disse afdæknings, udviklings og vurderingsprocesser 
peger frem mod virksomhedens beslutning om, hvorvidt man vil ansætte den 
person, man har på prøve, eller ej.

Alle disse afdæknings, udviklings, og vurderingsprocesser foregår i de meget 
konkrete kontekster, som determineres af arbejdets ”karakter og rytmer”, som de 
manifesterer sig i den daglige praksis i det konkrete praksisfællesskab (Wenger, 
1998, s. 97). Og det er i denne særlige kontekst, virksomheden skal beslutte, om 
der er grundlag for ansættelse  enten i en allerede kendt funktion i virksom-
heden – eller i en nyoprettet funktion. Denne beslutningssituation er kompleks, 
kontekstafhængig og foranderlig. 

I dette afsnit behandles de nødvendige betingelser for ansættelse, som handler 
om at kandidaten kan varetage jobbet og indgå i de sociale sammenhænge på en 
måde, så vedkommende er sin løn værd, og de andre betingelser, i form af jobåb-
ninger eller jobskabelse, som derudover må være til stede, for at ansættelse finder 
sted. Vi beskæftiger os altså med forudsætningerne for de beslutningsprocesser, 
som finder sted i virksomhederne. 

NØDVENDIGE BETINGELSER FOR BESLUTNING OM ANSÆTTELSE
At passe til
De nødvendige betingelser for ansættelse, som de finder sted i disse understøt-
tede forløb, ligner på mange måder de nødvendige betingelser for ansættelse på 
markedsvilkår, men rammerne for etablering af disse betingelser er forskellige. De 
nødvendige betingelser ligner, i den forstand, at de som ved markedsbaserede 
ansættelser, som det helt grundlæggende, handler om, at den potentielle med-
arbejder møder op på arbejdspladsen, viser engagement samt demonstrerer at 
kunne ”passe til” arbejdet. Som en kantineleder udtrykker det:

“Da jeg kom ud, sagde jeg til ham, at nu ville jeg snakke med “Henry” om 
jeg må få ham fastansat, for jeg synes, at han gjorde det pisse godt. Der 
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blev han rigtig glad (I: Ja) og rigtig stolt. Og jeg blev rigtig glad, da jeg kom 
tilbage og sagde til ham, ved du hvad, jeg tror vi gør det (I: Ja). Men du 
skal vide at det er stadig mig, der får på ørerne, hvis du pludselig begyn-
der ikke at komme til tiden eller derudaf, ikke også. (I: Ja). Og det forstod 
han også fint. (I: Ja). Og der har ikke været noget siden. Eller der har ikke 
været noget overhovedet. Det er jo fint. Men det er bare vigtigt at, at, at vise 
at man gerne vil. I stedet for at man er blevet sendt af sted og man skal.” 

Man skal altså have dokumenteret, at man møder op i de aftalte tidsrum og kan va-
retage de arbejdsopgaver, man har fået tildelt  kompetent, relevant og engageret. 

Ved en markedsbaseret ansættelse finder en sådan vurdering sted før ansættelsen 
på en mere formaliseret men også mere usikker måde. Der træffes beslutningen fx 
på baggrund af dokumentation for uddannelse og erfaring samt eventuelt referen-
cer. På den måde kan arbejdsgiveren danne sig et billede af, om medarbejderen 
har de nødvendige forudsætninger for at kunne ”passe til” jobbet. Om det i praksis 
er tilfældet, eller om der skal en mere eller mindre omfattende lære og/eller 
tilpasningsproces til, åbenbarer sig først i perioden efter den formelle ansættelse.  

I forbindelse med understøttede forløb, som dem, der er behandlet her, forholder 
det sig ganske anderledes. Her har arbejdsgiveren, når der ansættes, fuld infor-
mation fra borgerens deltagelse i den daglige praksis over en længere periode, 
om hvorvidt medarbejderen kan udføre opgaverne. Arbejdsgiveren har også et 
indgående kendskab til, om medarbejderen kan gøre det på en måde, som ikke 
bare er kvalificeret i generel forstand, men også om medarbejderen er kvalificeret 
på den særlige måde, som er relevant i den konkrete hverdagskontekst i denne 
virksomhed. I en specialskole fortæller lederen fx, at man skal være nysgerrig på 
børn, en egenskab, som vil være værdsat i det meste af den type arbejde, men 
man skal være det på en særlig måde:

“Altså sådan lidt ”hvilen i sig selv-agtig” ikke? På den der gode måde og så 
skal man være nysgerrig med børn og synes det er en udfordring… Dagen 
det er jo ikke det sjoveste vel? … Det betyder jo noget andet, men de er jo 
voldsomme og det er voldsomme skæbner ikke?  Og voldsomme ting, de 
har været udsat for og med alt. Vi har jo de aller- allerdårligste børn, så 
det er voldsomt, det vi sidder med ikke?”

I en markedsbaseret ansættelsessituation kan man tale om denne særlige 
udfordring og få en fornemmelse af, om uddannelse, erfaring og indtrykket 
ved samtalen giver anledning til at tro, at det er en udfordring, den potentielle 
ansatte kan løfte. Gennem et støttet ansættelsesforløb, der bygger på en grundig 
seanperiode, er det, som vi har set, noget, man som leder ved, om er tilfældet. 
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At passe ind
Den anden nødvendige betingelse for ansættelse er, at medarbejderen ”passer 
ind”. Om det er tilfældet, vil i en markedsbaseret ansættelsessituation på markeds-
vilkår være noget af det, som man vil forsøge at mindske usikkerheden om via 
brug af netværk, personlighedstests og lignende. Her er situationen den samme 
som i forhold til at ”passe til”.  Det er i praksis først efter ansættelsen, at det vil 
vise sig, om den nyansatte kan blive en del af det lokale praksisfællesskab. For de 
støttede ansættelsesforløb, som vi ser på i denne undersøgelse, er det tværtimod 
sådan, at opnåelse af et fuldgyldigt medlemskab af det konkrete praksisfæl-
lesskab almindeligvis er en nødvendig betingelse for, at ansættelse finder sted. 
Denne pointe går igen i en lang række af de foretagne interview. En stadionchef 
fortæller om, hvordan den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager, han senere 
ansatte, tog opgaven op:

“Øh, det ville sige, at vi lynhurtigt fandt ud af, at han havde den rette indstil-
ling til jobbet, nemlig det at: Jeg er her på lige fod med min kollega, selvom 
vi får løn af forskellige poser eller steder fra, så er jeg her og ønsker at yde 
på lige vilkår med min kollega.  Altså, man kunne ikke mærke, at han var… 
og der er man kommet rigtig langt i sin mulighed for at være her ved os. 
Fordi så bliver man nemlig også accepteret af og inkluderet af kollegerne, 
hvor at den anden kategori, som man jo egentlig kan sige, gør alt, hvad man 
kan for ikke at lave noget, bliver jo ekskluderet af kollegerne. Det vil sige, at 
man er ikke inde i arbejdskammeratskabet på samme måde. Man kan godt 
få at vide: ”Gå ud at samle papir ude på anlægget”. Men det er jo i sig selv 
temmelig kedelig ting at gøre og for øvrigt går man og gør det alene. Hvor 
at de andre arbejder sammen. Så er du inkluderet eller ekskluderet, det 
handler simpelthen om, hvordan du som person, der er i aktivering ude ved 
os, enten på den ene eller på den anden måde agerer overfor dine kolleger.”

Som citatet antyder, så kan man i seanperioden fungere med arbejdsopgaverne 
og gå og ”samle papir ude på anlægget”, men hvis man vil gøre sig håb om et fast 
job, så kræver det, at man viser vilje til at arbejde sig ind i praksisfællesskabet og 
på den måde også får mulighed for det og opbakning hertil fra kollegerne. 

Hvis arbejdsmarkedsparathed forstås som det man ”er” når en arbejdsgiver rent 
faktisk vil være parat til at ansætte, så er tilfældet for vores målgruppe på den ene 
side, at den potentielle medarbejder er langt mere ”transparent” for arbejdsgive-
ren end den, der ansættes på rene markedsvilkår, og på den anden, at der tages 
stilling til nogle meget mere kontekstspecifikke kompetencer og kvalifikationer 
end ved en markedsbaseret ansættelse. Vi vil i det følgende give eksempler på, 
hvordan disse kompetencer eller kvalifikationer kan se ud  og måske også se 
anderledes ud, end man umiddelbart skulle forestille sig  i forskellige kontekster. 



114 of 160 115 of 160

Den potentielle medarbejder i et støttet ansættelsesforløb er langt mere 
”transparent” for arbejdsgiveren end den, der ansættes på rene markedsvilkår. 
I det støttede ansættelsesforløb har arbejdsgiveren mulighed for at tage stilling 
til meget mere konkrete og kontekstspecifikke kompetencer og kvalifikationer 

end ved en markedsbaseret ansættelse.

KONTEKSTENS BETYDNING FOR AT PASSE TIL OG PASSE IND
En af de grundlæggende kontekster i virksomheden, der kan være afgørende for, 
om en person på prøve i en virksomhed ender med at blive ansat, handler om 
arbejdets karakter. I undersøgelsen har vi fået adskillige beretninger om, hvordan 
arbejdets særlige karakter, og det, man kunne betegne som arbejdets rytme, 
har en stor betydning for, hvilke kvaliteter, det er, en person skal have, for at en 
ansættelse kan komme på tale. Selv om tilstedeværelsen af faglige kvalifikationer 
og engagement er konstateret i kontaktfasen, så er et godt match mellem med-
arbejderen og de helt særlige udfordringer, der gør sig gældende i den konkrete 
kontekst, nødvendigt, for at processen skal føre frem til en fast ansættelse. I det 
følgende fremdrager vi iagttagelser fra materialet, der belyser, hvordan arbejdets 
karakter og rytmer kan have afgørende betydning for, hvilke kompetencer og 
egenskaber det er, virksomheden i seanperioden skal have fundet hos en per-
son, for at en ansættelse kan blive til noget. 

Vi starter med generelle rammevilkår som arbejdstid, afstand samt antal og type 
af samarbejdspartnere og behandler derefter særlige forhold, som har betydning 
i forhold til arbejde af forskellig karakter fx fysik arbejde og socialt og pædagogisk 
arbejde m.v.

Arbejdstidens længde og placering og afstand til arbejdet
Arbejdstidens længde og placering har betydning for, om en medarbejder har 
mulighed for at varetage det på en relevant måde. Vi har tidligere set, hvordan 
flexjob giver mulighed for at koble arbejdstagere og arbejdsgivere til hinanden via 
endog meget få arbejdstimer, som passer begge parter. I andre situationer, fx når 
et job stiller krav om, at man transporteres mellem arbejdssteder over lange af-
stande i løbet af en arbejdsdag, kan det være meget svært at kombinere en sådan 
arbejdstilrettelæggelse med nedsat arbej dstid. Arbejdstidens placering kan også 
have stor betydning for, hvem der vil udgøre det rigtige match. En informant fra en 
kommunal sportshal fortæller om en ledig, som er sendt i praktik som livredder:

“Det er første forudsætning, det er, at den [ledige] bliver solgt ordentligt. Og 
det er den sgu ikke, når de sender en enlig mor ud til en livredderstilling, 
så er den sgu ikke solgt. Fordi så har de jo vidst det inden, at, at jamen hun 
kan ikke... for hun er enlig mor, og hun kan ikke tage aftenarbejde, hvem 
skal så passe ungerne?”
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Seanperioden bliver her meget kort og fører ikke til ansættelse. Selv om den ak-
tivitetsparate kontanthjælpsmodtager gerne vil, og måske også har kvalifikationer 
til jobbet, bliver det hurtigt klart, at ansættelse ikke kan finde sted, fordi kvinden 
ikke kan få sit privatliv til at passe til arbejdstiderne. 

Antal og karakter af nære samarbejdspartnere
Et andet betydningsfuldt forhold er evnen til at samarbejde. Mange job i dag 
kræver et tæt samarbejde med kollegaer fx i teams, og især i virksomheder eller 
afdelinger med meget få ansatte er det afgørende, at der kan etableres en tæt og 
velfungerende relation. En køkkenleder fra en specialskole fortæller om de ud-
fordringer, hun ser, og om processen, der førte til fastansættelse af en ung kvinde 
med anden etnisk baggrund, som nu løser alle opgaver i køkkenet sammen med 
lederen:

“Vi skulle også have haft en i løntilskud, men det var en, en, øh, også en 
etnisk, men han talte rigtig, en asylansøger, og talte rigtig dårligt dansk. 
Og der måtte jeg vælge at sige nej, fordi lige pt., der har vi ikke overskud... 
altså det kræver meget i starten. Da jeg tog “Sara” ind, der havde jeg også 
selv meget tid. Jeg skal have meget løs tid, når jeg tager et menneske ind. 
Fordi jeg vil rigtig gerne have, at vi trives godt sammen, ikke også? Så, så, 
når vi starter op... hvis jeg siger en måned, så arbejder jeg sammen med 
vedkommende i en måned, så laver vi ting sammen. Så finder jeg ud af, 
om vi kan eller ej.”

Når der er så få medarbejdere på arbejdspladsen, her to ansatte plus en elev, så 
er det altafgørende, at samarbejdet fungerer, og at man trives med hinanden. Det 
er i sidste ende bestemmende for, om en medarbejder i praktik eller løntilskud, 
som i øvrigt kan varetage arbejdet, ender som ansat på ordinære vilkår. Det er det 
også, når man arbejder i teams og har et fælles ansvar. En leder fra et firma, der 
gør rent på fødevarevirksomheder, hvor kravene til rengøring er meget stramme 
og løbende bliver bedømt af fødevarekontrollen, fortæller:

“Det er vigtigt, at vi er et team, når vi er derude. Vi er altså afhængige af 
hinanden, vi er ikke en fabrik, hvor man kan slukke lyset når klokken er 
16.00, og så kan vi komme klokken 07.00 næste morgen. Vi er der tit i et 
rengøringsvindue, hvor vi kan sige, at vi måske er andet eller tredje skift 
og så kommer der nogen efter os og nogle gange er vi også presset på 
tid… Og så er det så vores opgave at løse det. Så det er jo ikke noget, man 
sådan bare lige kan gå (fra) når man synes … Man er nødt til at forstå, at 
man er i et team.” 
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I konteksten af denne virksomhed skal en medarbejder altså kunne håndtere 
denne type ”brandslukning”, og det pres, det medfører på kollektivet, for at være 
den rette og ende med at blive ansat. 

Fysisk arbejde
Mange af de mennesker, som er i målgruppen, har fysiske udfordringer af vari-
erende omfang. Det er selvfølgelig afgørende, at arbejdets fysiske belastninger 
ligger inden for rammerne af det, der er muligt. En leder i køkken og kantine på 
en større industrivirksomhed undrer sig over at have fået anvist en praktikant, som 
ikke fysisk magter arbejdet. Han siger:

“Vi havde en ældre dame her, som var dårligt gående og egentlig mentalt 
ikke virkede, som om hun var her, og hvor jeg blev sådan lidt vred på 
ham, vi snakkede med (fra jobcenteret). Men hun kan jo ikke, hun kan jo 
ikke tåle det job, hun kan jo ikke arbejde her. Hun kan jo ikke stå op, stort 
set. Hvor man tænker, øh, prøv lige at se på, hvad det for nogle folk, om 
de skal ind i en kantine, hvor vi laver mad til 600 eller skulle hun i en lille 
kantine, hvor hun kunne gøre noget smørrebrød.”

Informanten peger her på, at indenfor den samme branche kan de konkrete 
kontekster være meget forskellige, og at det gode match tager højde for disse 
forskelle. Denne informant peger også på et par andre forhold, der kan have 
betydning i forhold til fysisk arbejde, nemlig spørgsmålet om, hvor komplekse 
opgaverne er på den ene side, og det forhold, at man har meget skarpe deadlines 
på den anden. Han siger om deadlines:

“Ja. Når vi går på om morgenen, der er vi pressede. Der skal sættes 
varer på plads, og vi skal sætte alting i gang. Ellers spiser vi morgenmad 
klokken ni, i ti minutter et kvarter. Og lige får noget information, hvis der er 
noget. Og så har vi faktisk rigtig, rigtig travlt frem til klokken elleve, hvor 
frokosten skal stå på bordet. Så fra elleve til et har vi rigtigt travlt med at 
sørge for at buffeterne er snorlige og der er frisk mad fremme hele tiden.”

I et kantinekøkken af denne størrelse og karakter er det altså nødvendigt at kunne 
håndtere at have travlt. Opgaverne er desuden meget varierende, og der er behov 
for at kunne både planlægge og improvisere. 

Andre fysisk betonede jobs har en helt anden karakter og kræver andre kompe-
tencer. En leder fra en virksomhed, der leverer kabler til andre virksomheder, for-
tæller om en tidligere aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, som nu er fastansat 
og varetager et meget ensformigt arbejde:
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“Jamen, han, han er god til at koncentrere sig. Øh, han er god - jeg ved 
ikke, om han har noget autisme eller et eller andet – men han er rigtig god 
til det her gentagede arbejde, som hænger mange andre ud af halsen. 
Men det nyder han, og det er vi bare rigtigt glade for. Så, så han passer 
perfekt ind - men han er god til at sætte sig ned, koncentrere sig om 
opgaven og lave det samme igen og igen og igen, koncentreret. Det er der 
ikke ret mange, der kan.”

Som det fremgår af iagttagelsen fra disse virksomheder, er der altså en række 
kontekstuelle forhold, bestemt af arbejdets karakter og rytme, som er afgørende 
for, hvilke kompetencer og egenskaber, en medarbejder til et fysisk betonet arbej-
de skal have. Den slags kompetencer afdækker virksomheden i seanperioden 
og denne afdækning er en del af beslutningsgrundlaget for en evt. ansættelse.

Servicearbejde
I servicefag som fx detailhandel, transport og rengøring har graden af og karak-
teren af kundekontakt stor betydning. Det er ikke ligegyldigt, om man gør rent 
alene om natten, eller om man praktiserer det, der går under betegnelsen ”synlig 
rengøring”, og gør rent, når andre aktører i virksomheden er til stede. Graden af 
kompleksitet i selve arbejdet  og hvor forskellige de mennesker, man møder i 
kraft af sin arbejdsfunktion, er  har også betydning. En leder i en virksomhed, som 
leverer komplicerede teknologiske løsninger til andre virksomheder, er meget 
bevidst om dette og siger: 

“Jamen, øh, jeg har chauffør-opgaver, vi har en afdeling, hvor vi kører ud 
med kundens varer. Vi henter og bringer kundens varer. Så kan man siger, 
hvor besværligt er det? Det er jo… men det er jo en af opgaverne at sætte 
sig ind og så være præsentabel, så han er jo mit ansigt udadtil til vores 
kunder. Så derfor er det vigtigt for mig også, at den medarbejder, jeg har, 
jamen han er, han er god til at gebærde sig, uanset hvem han møder. Han 
skal kunne gå ind, og så skal han også kunne svare for sig og så sige, 
jamen jeg kommer derfra, skal du have brug for noget mere teknisk as-
sistance, så er det igennem mig, i stedet for at begynde at gå og bevæge 
sig ud i en eller anden smøre om, at han kan det hele. Øh, så han er mit 
ansigt udadtil, når han kører bil for os….”

Medarbejderen skal altså ikke bare kunne flytte en vare fra A til B, men være præ-
sentabel, kunne kommunikere med forskellige typer af personer og vurdere, hvad 
han selv kan ordne, og hvornår han skal sætte kunden i forbindelse med andre i 
virksomheden og med hvem. 
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Andre gange er der i ganske almindelige servicefunktioner brug for, at medar-
bejderen også kan tage et mere formelt ansvar, fx for at åbne og lukke og hæve 
penge i banken. En leder for en afdeling i en byggemarkedskæde fortæller:

I: “Så er der sådan noget om ham, som medarbejder, øh, der er sådan et 
spørgsmål der hedder ”hvad er hans arbejdsopgaver?”, måske skulle du 
lige beskrive det, jeg tror, du har været lidt inde på det, men sådan, lige 
kort, han er vel butiksassistent?”

R: “Nu? Ja, formelt set er han noget der hedder 3. nøglebærer, meget flot 
titel, og det betyder, at han kan være ansvarlig for butikken, for ja… butik-
schef, souschef og så to 3. nøglebærere kan være ansvarlige for at sætte 
penge i banken og bestille hjem og lede personalet.”

I: “Men det er vel ret godt avanceret, er det ikke?”

R: “Det er ret godt. Og det var også det, han fik at vide, fordi vi har ikke ret 
mange, sådan nogle butikker her har en tre-fire-fem mand på arbejde, 
og det vil også sige, der er ikke plads til, at man har ret mange gående, 
som ikke er 3. nøglebærer, hvis de er fuldtids, så derfor er det også det, der 
er målet at stile efter, så derfor er det også, du bliver nødt til at kigge på 
Søren eller Tina, det er dem, du skal op og være på niveau med.”

I konteksten af denne virksomhed viser det sig, at noget, der ser ud som relativt 
simpelt butiksarbejde, rummer særlige krav om ansvarlighed og initiativ, som en 
potentiel ansat skal have vist at kunne leve op til, hvis en ansættelse skal finde sted.

Socialt og pædagogisk arbejde
I denne type arbejde lægger informanterne især vægt på de potentielle med-
arbejderes menneskelige egenskaber. Det er afgørende for, at en medarbejder 
bliver taget i betragtning til en fastansættelse, at vedkommende deler menneske-
syn med arbejdspladsen, og at de er engagerede i den målgruppe, institutionen 
arbejder med. En plejehjemsleder udtrykker det på denne måde:

R: “Vi lægger rigtig, rigtig meget vægt på, at de er nogle gode mennesker.” 

I: “Ja – omsorgsfulde?”

R: “Ja, Øh, det, det vigtigste er personen.” 

I: “At de har et godt menneskesyn” 
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R: “Ja det skal de. De skal have et menneskesyn, som vi rigtig gerne vil 
prioritere her. Så de skal kunne se muligheder, fremfor begrænsninger.  
Nærvær og tryghed, respekt for vores borgere, respekt for hinanden, øh, vi 
skal snakke ordentlig til hinanden…”

For personer, der skal ansættes i denne sektor, er det herudover af afgørende 
betydning, at de besidder en vis psykisk robusthed. De skal kunne håndtere andre 
mennesker i vanskelige livssituationer på en professionel måde, så de på den ene 
side kan rumme dem, og på den anden side kan holde den nødvendige distance. 
En leder af en specialskole siger:

“Altså hele tilgangen til de her børn, os og hinanden og sig selv havde jeg 
nær sagt. Hvis det går galt, så er der ikke noget at gøre her… vel? Og det 
er også derfor, jeg siger, at det er nogle specielle mennesker, man kan 
have… For det er meget svært ved de her børn, fordi de er de mest udsatte, 
belastede børn og omsorgssvigtede børn, vi har overhovedet, ikke? Så der 
skal vel noget særligt til, når man skal være en del af pædagogikken og 
behandlingen hernede, ikke? Sådan er det, og der går det jo galt, hvis man 
ikke kan… hvis man begynder at behandle børnene som sine egne:” Nu 
gider jeg ikke, jeg har sagt for hundrede syttende gang, jeg vil ikke have 
det der!” Så har du jo krigen ikke? Så er du ovre på deres banehalvdel. Yes! 
Der er krise, der er krig! Fordi det er det, de kommer med, ikke?”

Vi mener, at de ovenstående passager kan illustrere, at det, at passe til et job og at 
passe ind i en virksomhed, skal forstås endog meget konkret og kontekstspecifikt. 
Det handler ikke om overordnet set at have de rette faglige kompetencer, men 
om at kunne trække kompetencer ind i de konkrete arbejdssammenhænge og 
situationer og bringe dem til udfoldelse der. De situationer, vi har trukket frem her, 
peger på, at arbejdets indhold og rytme i netop denne virksomhed og i samarbej-
de med øvrige medarbejdere, kunder mv. er afgørende kontekster for, om man 
passer til og passer ind.

MAN SKAL VÆRE SIN LØN VÆRD
Virksomheder er produktionssystemer. Alle organisationer må producere et 
eller andet, det være sig et produkt (fx en entreprenørvirksomhed) en ydelse (fx 
børnepasning) eller beslutninger (fx en offentlig forvaltning) som nogen er villige til 
at betale for (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 14). De fleste af de virksomheder, vi har 
talt med, peger på, at ansættelse finder sted, fordi kandidaten kan løfte konkrete 
arbejdsopgaver i forbindelse med virksomhedens produktion i bred forstand på et 
gennemsnitligt eller  i nogle tilfælde  overgennemsnitligt niveau.  
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Når virksomhederne i løbet af seanperioden, sammen med den potentielle an-
satte, har afdækket og udviklet vedkommendes forudsætninger for at passe til og 
passe ind i den konkrete virksomheds særlige kontekst, som den fx er beskrevet 
ovenfor, så er den sidste nødvendige betingelse for, at ansættelse på ordinære 
vilkår eller i fleksjob finder sted, at medarbejderen kan yde en indsats, som svarer 
til den løn han eller hun er berettiget til. Som en informant udtrykker det:

“Altså, “Kim” ville jo ikke have fået tilbudt jobbet, hvis han ikke havde været 
stabil, havde været villig til at lære og gerne ville være her og er glad for at 
være her, ikke? Og vi synes, vi kan få det ud af ham, som vi også betaler 
for. Det er altså ikke sådan, at vi laver de her jobs for at tilfredsstille kom-
munen eller noget som helst. Det er jo arbejdsmarkedet det her, ikke?”

Til forskel fra ved markedsbaserede ansættelser er forholdet altså det, at de akti-
vitetsparate kontanthjælpsmodtagere, fra det øjeblik de fastansættes, er fuldgod 
arbejdskraft. Den omkostning til oplæring og indføring i arbejdspladsens praksis, 
som må formodes at betyde, at dette ikke er tilfældet ved almindelige ansættel-
ser, er afholdt af beskæftigelsessystemet i seanperioden. 

I nogle tilfælde betyder den lange omkostningsfri seanperiode, at en med-
arbejder, som måske ikke rigtigt formår at komme til at ”passe ind” og deltage i 
arbejdspladsen sociale liv på lige fod med andre, får mulighed for at dokumen-
tere, at han alligevel er sin løn værd og måske endda overpræsterer. Et plejehjem 
i undersøgelsen vælger fx at ansætte en mand sidst i 50´erne til rengøring. Han 
taler dårligt dansk, lider af PTSD og undervejs på vejen mod ansættelse, rammes 
han af alvorlige helbredsmæssige problemstillinger, som han dog kurreres for. 
Manden har ikke forudgående erfaring med rengøring og er uddannet skolelærer 
i sit hjemland. Han bidrager ikke til det sociale fællesskab i medarbejdergruppen. 
Denne stilfærdige mand ansættes, fordi han gør sit arbejde rigtig godt. Han gør 
grundigt rent. Lederen af plejehjemmet fortæller:

R: “Han gjorde sit arbejde rigtig godt, han gjorde simpelthen rigtig godt 
rent og selv oppe på lamperne og steder, vi ikke havde set nogle af de 
andre havde gjort rent, der var han. Så vi syntes egentligt, han havde blik 
for det. Han har jo altså fungeret vældig godt og er stort set aldrig syg og 
har lavet sit arbejde til punkt og prikke. Det har han. Han er meget grundig 
i sit arbejde, det er jo hans personlighed, ikke … og man kan se, når han 
har været og gøre rent. Når stolene er tørret af, så er de sådan lidt fugtige. 
Altså, det bliver jo gjort meget grundigt, ikke.”

I: “Så nu nævnte du før et eksempel, det der med, når I drikker kaffe og så 
videre, så er det er mest jer, der siger noget til ham og ikke så meget den 
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anden vej. Kan du give nogle andre eksempler på, hvordan han forholder 
sig til andre medarbejdere?” 

R: “Nej, han passer bare sit arbejde. Han kommunikerer heller ikke med 
beboerne. Nogle siger ”kan han ikke komme ind og gøre rent hos mig, for 
han er så grundig?” Men han er jo ikke en, der sådan snakker med bebo-
erne eller noget. Men de sætter også pris på ham. Det gør de faktisk.”  

Eksemplet viser, at denne medarbejder bidrager til produktionen og hermed til 
den økonomiske værdiskabelse. Det, at han har nogen sociale udfordringer, op-
vejes af hans særlige evner for rengøringsfaget og kommer til at spille en mindre 
væsentlig rolle. I nogle tilfælde kan der altså være tale om, at man i virksomheder-
ne så at sige vurderer forskellige fordele og ulemper op imod hinanden og tager 
stilling til, om der er en for dem rimelig balance. 

En leder af en privat elektronikvirksomhed med ca. 60 ansatte taler helt eksplicit 
om en sådan balance:

I: “Så du har et indre regnskab, kan jeg høre?” 

R: “Ja, jamen det er et meget kortfattet og hurtigt regnskab, men ja, det 
har jeg.” 

I: “Nå, jamen nu sidder jeg bare og pensler det ud her.” 

R: “Men det er rigtigt. Det har jeg vel egentlig. Der er nogle plusser og 
minusser i et balanceregnskab. Det er ikke det første, jeg tænker, hvad 
skal vi få ud af det? Men et eller andet sted selvfølgelig også, at vi gerne vil 
investere noget, men også kunne få lidt ud af det. Det skal der typisk være 
en eller anden form for balance. Ellers skal der være et overskyggende 
formål med at vedkommende kan få noget ud af det. At vi kan se alle 
sammen, at vedkommende kan komme videre i sit liv. Det er også fint nok. 
Hvis vi har overskuddet til det, så vil vi gerne det. Så er det ikke så meget, 
om det her regnskab går op, men mere om det så også passer ind i den 
periode vi er i.” 

I almindelighed skal der være balance mellem det, som en person kan yde, og 
det, virksomheden investerer i og får ud af processen, men nogle gange, og nok 
især igennem forløbet på vej mod en mulig ansættelse, er denne virksomhed pa-
rat til at se mere bredt på, om forløbet giver mening. Helt gennemgående peger 
virksomhederne i undersøgelsen på, at man ikke laver en varig ansættelse, hvis 
man ikke er sikker på, at den ansatte vil være sin løn værd.
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JOBÅBNING OG UDVIDELSE
Selv om de nødvendige betingelser for ansættelse er etableret, er de ikke 
tilstrækkelige til at garantere en ansættelse. Ikke overraskende skal der desuden 
være en jobåbning, enten i form af, at en stilling skal genbesættes eller i form af, at 
medarbejderstaben udvides. Ved udvidelse kan der både være tale om en udvi-
delse af virksomhedens aktiviteter i almindelighed eller, som i vi ser enkelte gange 
i materialet, udvidelse af virksomhedens aktiviteter i bredden i form af inddragelse 
af nye arbejdsområder eller aktiviteter, som er blevet mulige på baggrund af de po-
tentialer, som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager har bragt ind i virksomheden. 

Beslutning om ansættelse foretages almindeligvis først når alle, både nødvendige 
og tilstrækkelige, betingelser er opfyldt på samme tid. Det er ikke altid sådan, at 
den samtidige tilstedeværelse af betingelserne kan planlægges eller forudsiges.  
Vi har i materialet set mange tilfælde af relativt tilfældige sammenfald af heldige 
omstændigheder, som når der fx pludselig opstår et behov for en medarbejder, og 
der allerede er en praktikant til stede, som har vist sig både at ”passe til” og ”passe 
ind”, og som derfor får tilbudt jobbet. En leder fra et rengøringsfirma fortæller om 
en sådan situation:

I: “Så den konkrete beslutning om at ansætte ham, hvordan blev den truffet?”  

R: “Jamen det var, altså.. Det var behovet for mere. Vi skulle ansætte nogle 
flere rengøringstimer, og så - da vi havde ham i huset - han havde fungeret 
her en del måneder, så syntes vi, han skulle have buddet først.“ 

I: “Så I havde ikke andre kandidater i spil?“ 

R: “Nej, vi søgte ikke nogle andre. Vi tilbød ham det, før vi gjorde noget.”

Her er der altså tale om, at en person fra målgruppen er i virksomheden og 
har vist sit værd i praktik eller lignende, når der opstår et behov for at ansætte 
arbejdskraft. Vedkommende er allerede kendt og accepteret som fuldgod ar-
bejdskraft, og for virksomheden virker en fastansættelse som det sikre valg. Dette 
fænomen ses ofte i offentlige virksomheder, som er forpligtigede til at tage imod 
et antal udsatte ledige. Det betyder, at der tit er nogen i praktik eller løntilskud, der 
kan bringes i spil, når der bliver en ledig stilling. 

Udvide i bredden
Andre gange er der tale om det, man kunne kalde en udvidelse af virksomhedens 
aktiviteter ”i bredden”, idet medarbejderen bringer nogle kompetencer ind på 
arbejdspladsen, som betyder, at nye arbejdsopgaver kan varetages. Der er i mate-
rialet flere eksempler på, at virksomheder har set nye muligheder og skabt job til 
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og ansat personer med fx it eller markedsføringskompetencer, de ikke tidligere 
rådede over.

En plejehjemsleder fortæller om, hvordan en forhenværende tjener, der i udgangs-
punktet ikke kunne se sig selv på et plejehjem, blev et stort aktiv og kom i lære 
som kontorelev. Han varetager i begyndelsen forefaldende arbejde på kontoret, 
bl.a. hjælper han de ældre med kontakt til bank og lignende og hans ”servicegen”, 
som lederen formulerer det, viser sig at blive højt værdsat af beboerne. Han ender 
med at få en læreplads som kontorelev og efterfølgende med at blive fastansat:

“[Han havde] en stolthedsbarriere over, at han ikke bare skulle sidde på kon-
tor. Han skulle noget mere, igen, hans egen forventning og opdragelse med, 
hvad man skal blive til her i verden… Han anede ikke, hvad der foregik på et 
plejehjem, mildest talt, og hvor skulle han også vide det fra? Og han kunne 
heller ikke umiddelbart se, hvor mange udfordringer, der rent faktisk lå i det, 
og i sin afsluttende opgave skrev han en opgave om stedets mulighed for 
at arkivere digitalt i stedet for de store arkivskabe, vi fortsat har liggende 
eller stående nede på vores kontor og låst inde, altså hvilke muligheder, 
der var i det. Så han kunne pludselig se, at han også kunne være en del af 
et udviklingsprojekt, [en] proces og ikke kun lønslave i det, så han kunne se 
mange muligheder. Og vi kunne se mange muligheder, også fordi vi er en 
arbejdsplads, der prøver at kigge bredt på, hvad det er, folk kan.”

Kontakten mellem denne udsatte ledige og arbejdspladsen fører her til, at ar-
bejdspladsen opretter sin første lærekontrakt til kontorelever og får moderniseret 
deres administration samtidig med at en tidligere udsat kontanthjælpsmodtager 
får fast arbejde.

Fleksjobordningen har også vist sig at være et redskab til udvidelse af virksom-
hedens arbejdsfunktioner i tilfælde, hvor omfanget af opgaver ikke berettiger en 
fuldtidsstilling. En leder af en mindre specialskole fortæller:

“Og så havde jeg denne her socialrådgiver, og så har jeg haft en øh… Og, 
og der var det sådan, der var det drømmen, som jeg altid har haft her, at 
have min egen socialrådgiver og min egen psykolog og min egen advokat, 
således at jeg kom rundt om de her børn på alle leder og kanter… Og det 
har man jo ikke råd til, fordi det er X Kommune, der fastsætter vores pris, af-
hængigt af, hvor mange børn vi har og hvilke udgifter vi har, og sådan nogle 
ting. Øh, men i og med at det så var fleksjob, så forstod jeg jo lige pludselig, 
at hun skulle være her seksten timer om ugen, og så var udgiften ikke så høj 
jo… Og det var egentlig også… Det var måske svært at se en socialrådgiver 
syvogtredive timer, men det var rigtig nemt at se seksten-atten timer.”
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Beslutninger i en konkret organisatorisk kontekst: Garbage can-modellen
Beslutningssituationer som disse kan måske belyses via nyinstitutionel beslut-
ningsteori og den såkaldte ”garbage can-model” (skraldespandsmodel) (Cohen, 
March & Olsen, 1972). Modellen bygger på en antagelse om, at fire forskellige 
strømme, med betydning for beslutningstagning, flyder gennem organisationer, 
nemlig: beslutningsanledninger, deltagere, problemer og løsninger (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008, s. 195). De forskellige elementer leder efter og finder hinanden og 
vil nogle gange ophæve grænserne mellem formelle og uformelle strukturer og 
mellem arbejdsliv og privatliv (Bakka & Fivesdal, 1992, s. 205). 

I garbage canmodellen bliver beslutninger opfattet som læreprocesser mere 
end som kalkuler af det rigtige svar, og modellen er på den måde beslægtet med 
teorier om meningsskabelse (sensemaking), der også fokuserer på, hvordan men-
nesker og organisationer, bl.a. gennem beslutningsprocesser, konstruerer mening 
i en virkelighed, der er for kompleks til, at den kan reduceres til rationel beregning 
af det korrekte svar (Hammer & Høpner, 2014; Weick, 1995).

Praktik og løntilskud øger mulighed for anledning til ansættelse
Ud over de formål, som der allerede er redegjort for i afsnittet om seanperioden, 
kan man derfor forstå anvendelsen af praktikker og jobs med løntilskud som 
et bevidst forsøg på at styrke muligheden for, at der finder et sammenfald sted 
mellem beslutningsanledninger, deltagere, problemer og løsninger. 

En håndværksmester fortæller, at jobcenteret løbende følger op på, om der opstår 
en mulighed for et fast job, og at selvom virksomheden ikke fra starten havde 
et ledigt job, var det tydelige fokus på målet medvirkende til, at virksomheden 
ansatte kandidaten, da muligheden opstod:

I: “Da I så havde kontakten med jobcenteret, blev det så på forhånd nævnt, 
at det var med henblik på fastansættelse?”

R: “Ja, det er det selvfølgelig, man vil gerne have folk ud og have dem i 
arbejde, ikke?”

I: “Så det har været italesat fra start af, at det var det, der var?”

R: “Ja ja, det har alle vidst, ja, det var ligesom det, der var målet, ikke, ja, så 
det er der ikke nogen, der lægger skjul på, og så ser vi, om vi kan få det til 
at hænge sammen, ikke…”
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Virksomhedspraktik giver adgang til netværk
Mange virksomheder, som har haft en ansat i praktik eller løntilskud, som de 
synes har gjort det godt, men som de ikke har mulighed for at finde plads til, 
når tilskuddet udløber, tager det desuden på sig at bruge deres netværk internt 
i virksomheden eller i branchen eller lokalområdet til at matche medarbejderen 
til et andet ledigt job. I store virksomheder vil det ofte være et andet job internt 
på den pågældende arbejdsplads, mens mindre virksomheder forsøger at finde 
muligheder i kraft af deres netværk. En stadionmanager fra en større fodboldklub 
fortæller:

“Vi prøver jo på, at hvis det er nogen, vi føler, vi kan stå inde for, så prøver 
vi jo altid... vi har jo et stort netværk sådan et sted, Vi har masser af samar-
bejdspartnere. Så vi prøver altid at hjælpe dem med at komme videre ud i 
noget rigtig job.” 

I andre tilfælde yder virksomheden en ekstraordinær indsats for at hjælpe 
kandidaten videre i andet job ved i forløbet at opkvalificere og træne kandidaten 
og samtidig åbne døre for, at kandidaten får en fod indenfor i en virksomhed, 
eksempelvis til en samtale. I et interview giver den ansvarlige repræsentant fra 
et transportfirma følgende fortælling om direkte kontakt og anbefaling til job i en 
anden virksomhed:

“Jeg har fået lov til at bruge min tid på det her med at hjælpe dem med at 
finde arbejde, hvis ikke vi kan. Og det betyder jamen altså, hvis de finder et 
jobopslag, så betyder det mere for arbejdsgiveren, der søger, at jeg ringer, 
end at kommunen ringer og siger “jeg har en her, du kan få ud i praktik, var 
det noget?”, men hvor jeg måske som arbejdsgiver kan gå ind og sige “ved 
I hvad, jeg har den her mand i praktik lige nu, og han er simpelthen super, 
super sej, men jeg har ikke plads til ham lige nu. Var det noget?”” 

På den måde bliver et problem (mangel på kvalificeret arbejdskraft i en anden 
virksomhed) og løsning (en medarbejder der har vist sit værd i en seanperiode) 
bevidst koblet til hinanden. 

En anden vej til fast ansættelse for enkelte i målgruppen er, at de, mens de er 
tilknyttet en virksomhed i en eller anden ordning, på egen hånd finder et ordinært 
job i en anden virksomhed. Det, at være tilknyttet en virksomhed i praktik eller 
løntilskud, kan måske i sig selv, for andre arbejdsgivere, opveje den usikkerhed, 
som mange ellers har, på, om en person fra målgruppen har tilstrækkelig arbejds-
motivation (Larsen og Pedersen p. 70).
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Personligt kendskab kan bearbejde kategoriseringer
Ved ansættelse på normale markedsvilkår viser Rogstad og Sterri (2014, p. 89), at 
arbejdsgivere i den sidste ende ofte prioriterer enshed og begrunder deres ende-
lige beslutning om, hvem de vil ansætte, med, om de vurderer, at den potentielle 
ansatte vil ”passe ind”. I nærværende undersøgelse finder vi i en del tilfælde en 
større accept af forskellighed og betoning af det positive ved mangfoldighed og 
menneskelig udvikling. 

FASTHOLDELSESFASEN
Vi har valgt at omtale perioden efter den egentlige ansættelse som fastholdelses-
fasen. I udgangspunktet har vi valgt denne betegnelse ud fra en forventning om, 
at der i forbindelse med ansættelse af personer, der tidligere har haft og måske 
stadig har forskellige sociale og sundhedsmæssige problemer, kan være behov 
for særlige hensyn og ordninger på arbejdspladsen. Ud fra undersøgelsens inter-
view har vi kun i begrænset omfang fået bekræftet denne forventning. I undersø-
gelsens interview finder vi ikke mange beretninger om, at der efter en ansættelse 
i en varig stilling er behov for særlige tiltag for at fastholde den nye medarbejder i 
jobbet. Dette kan skyldes forskellige forhold. 

Det er kendetegnende, at informanterne i undersøgelsen ikke fortæller særligt 
meget om perioden efter at ansættelsen er sket. Dette kan til dels skyldes, at 
interviewsamtalerne får en ”naturlig” kulmination med selve ansættelsen, og at 
fortællingerne derfor løber ud derefter. Men det kan også skyldes, at det arbejde 
og etableringen af de foranstaltninger, der måske skal til for at understøtte en 
fastholdelse i jobbet, ikke etableres efter ansættelsen, men allerede udvikles og 
aftales igennem seanfasen. Vi har jo netop set, at seanfasen benyttes til, at 
virksomhed og kandidat lærer hinanden at kende og udvikler gensidige relationer 
og samarbejdsformer, der muliggør en ansættelse i et varigt job. De hjælpemidler, 
som fx er nødvendige pga. en medarbejders fysiske begrænsninger, kommer alle-
rede på plads i seanfasen, ligesom løsninger på andre forhold, som kan udgøre 
en barriere for arbejdsmarkedsdeltagelse, er fundet.

Hvis der har været tale om manglende sociale kompetencer, kan seanforløbet 
have medvirket til, at medarbejderen har udviklet sig, eller at virksomheden har 
fundet måder at håndtere udfordringerne på. Alt i alt skal forløbet bidrage til at 
skabe en situation, hvor vedkommende er blevet et fuldgyldigt medlem af praksis-
fællesskabet. Følgende svar på spørgsmålet om hvorvidt virksomheden gør noget 
særligt efter en ansættelse er ret typisk:

I: “Og du fortæller, han er ansat femogtyve timer om ugen. Er der nogle 
andre særlige vilkår omkring hans ansættelse eller er det bare en deltids-
stilling på femogtyve time?”  
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R: “Ja, det er det.”  

I: “Og uden tidsbegrænsning?”  

R: “Ja, en almindelig ansættelse, ja.”

I: “Og er hans arbejdsgaver, er de øh… særlige på nogle måder eller er de 
almindelige i sammenligning med jeres andet rengøringspersonale?”  

R: “Det er det samme, det er det. Det er det nu. Det var det så ikke i starten, 
men det er det nu. Eller det har det været de sidste mange år.” 

Her er situationen den, at der tidligere har været problemer, men de blev ryddet til 
side gennem seanfasen, og nu er der etableret en holdbar situation, der udgør 
grundlaget for en varig ansættelse. Og der er derfor ikke behov for en særlig 
fastholdende indsats.

Nogle af de ordninger, der etableres, kan dog kræve en fortsat indsats fra virk-
somhed, nyansat og evt. fra systemet, også efter at ansættelsen har fundet sted. 
Disse tiltag fortsætter helt naturligt også efter at personer fra målgruppen bliver 
fastansatte.

I det følgende vil vi kort pege på eksempler på dette. 

Virksomhedernes bidrag
Hvis en ansættelse bygger på en aftale om særlige vilkår for at understøtte, at 
en person kan varetage sit job, kan der være behov for en vedvarende indsats 
fra virksomhedens side. Også efter at ansættelsen har fundet sted. En leder i en 
elektronikvirksomhed fortæller om, hvordan de bidrager til løsning af et børnepas-
ningsproblem for en fleksjobber:

“Hun har nogle børn med udfordringer som gør, at hun skal en del på 
sygehuset, og lige pludselig så opstår der et eller andet, eller i skolerne… 
sommerferie eksempelvis. Der tåler de der børn ikke at blive flyttet til de 
forskellige pasningsordninger, men der er hun totalt løsningsorienteret, så 
tager hun dem med her ind og… så sætter hun dem med en iPad, og så 
har vi dem herinde.”

I dette tilfælde er det afklaret gennem seanfasen, at den person, der er blevet 
ansat, har nogle særlige behov for at kunne tage hensyn til sine børn. Men det er 
også konstateret, at man på virksomheden i praksis godt kan håndtere de hensyn, 
som det giver anledning til. Og det understreges, at kvinden i de situationer, hvor 
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behovene opstår, handler ”løsningsorienteret” og selv medvirker til at situationen 
kan håndteres. Virksomheden bidrager altså med en accept af særlige vilkår, 
der tager hensyn til den ansattes udfordringer med børnene, mens den ansatte 
bidrager med, at situationerne ikke bliver uoverstigelige.

Kandidatens bidrag
Virksomhederne fortæller desuden om hvilke forhold, der er af betydning hos 
kandidaterne for fortsat ansættelse. Det er væsentligt, at kandidaten fastholder 
sit niveau. Forstået sådan, at kandidaten fortsat er stabil, arbejder på et niveau, 
svarende til tidligere, og fortsat passer ind på virksomheden med sin adfærd og 
sine værdier.  

Når ansættelser må ophøre, kan det skyldes forskellige forhold. Interviewene illu-
strerer, at der kan være tale om omstrukturering eller nedskæring, der forårsager, 
at kandidaten bliver afskediget. I de situationer, hvor afskedigelsen skyldes kandi-
datens egne forhold, kan der for eksempel være tale om, at kandidaten er faldet 
tilbage i misbrug, kriminalitet eller har fået et tilbagefald i forhold til sygdom – psy-
kisk eller fysisk. En virksomhedsleder fortæller fx, at et ansættelsesophør skyldtes, 
at kandidaten i en periode fik det tiltagende psykisk dårligt, og at virksomheden 
ikke kunne komme i kontakt med ham. 

Systemets bidrag
Flere virksomheder temasætter også det faktum, at støtten fra systemaktørerne i 
langt de fleste tilfælde falder væk, når ansættelsen er etableret. En virksomheds-
leder mener, at jobcentret skal blive ved med at bakke op under forløbet, for ek-
sempel i form af at hjælpe unge med budgetstyring. En anden virksomhedsleder 
beskriver en situation, hvor det er tæt på at gå galt:

“Jeg vil sige, når personen bliver fastansat. Så giver man jo slip på ham 
bagfra [dvs. fra systemaktøren]. Og der er sådan en som “Niels”. Vi havde 
behov for, at der havde været en person bagved. Han havde de der psy-
kiske problemer. “Niels” har nogle perioder, hvor lige pludselig, så koger 
det over for ham, og så går han. Han tager ikke telefonen, når vi ringer til 
ham. Han ringer ikke tilbage. Og der har han også været på vippen et par 
gange til, at det kan vi altså ikke magte... Der vil jeg gerne have, at der er 
nogen, man kan få fat i.”

Enkelte virksomheder peger altså på, at de, hvis der mod forventning opstår 
problemer efter ansættelsen, gerne vil have en kontaktperson i systemet som de 
kan henvende sig til.
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OPSAMLING
Ansættelsesfase
De ansættelser, vi har fået beskrevet i undersøgelsen, er alle kulminationen på 
ofte langvarige forberedende forløb eller seanfaser, hvor virksomhed og borger 
har lært hinandens styrker og svagheder at kende, og hvor virksomheden til sidst 
har kunnet konstatere, at der er grundlag for en ansættelse.

Mens forrige kapitel fokuserede på de udviklings og læreprocesser i seanfasen, 
der opbygger grundlaget for en evt. ansættelse, så har vi i dette kapitel fokuseret 
på forudsætningerne for virksomhedernes beslutning om ansættelse. Hvad skal 
der til, for at en ansættelse kan finde sted? På helt kort form, peger virksomhe-
derne i undersøgelsen på, at der er følgende nødvendige forudsætninger for, at 
virksomhederne overvejer at ansætte en person fra et afprøvnings og udviklings-
forløb: 

• Personen skal passe til jobbet. Dvs. vedkommende skal kunne varetage de 
relevante jobfunktioner, sådan som de udføres i den konkrete kontekst i denne 
virksomhed.

• Personen skal passe ind i virksomheden. Dvs. vedkommende skal kunne indgå 
passende i de samarbejdsrelationer og andre sociale relationer med øvrige 
medarbejdere og kunder, der kendetegner virksomheden som et praksisfæl-
lesskab.

• Personen skal levere en arbejdsindsats, der i værdi svarer til eller overstiger 
den løn, virksomheden skal betale i en varig ansættelse.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, er det ikke sandsynligt, at en virksomhed 
vil ansætte en person i en varig stilling. Hvis disse betingelser er opfyldt, er der 
omvendt grundlag for at overveje en ansættelse. Men oveni skal der i hvert fald 
også være en jobåbning i form af en ledig stilling eller en mulighed for at udvide. 

Det skal understreges, at det, at passe til et job og at passe ind i en virksomhed, 
skal forstås endog meget konkret og kontekstspecifikt. Det handler ikke bare 
om at have de rette faglige kompetencer, men om at kunne udfolde disse i de 
arbejdssammenhænge og situationer, der kendetegner arbejdets indhold og 
rytme i denne virksomhed og i samarbejde med øvrige medarbejdere og andre, 
man får har kontakt med i arbejdssituationer. Det er denne helt kontekstnære 
tilpasning, som seanfasen medvirker til at opbygge forud for en evt. ansættelse i 
de støttede ansættelsesforløb, vi ser på i denne undersøgelse. I markedsbaserede 
ansættelser finder den kontekstnære tilpasning sted efter ansættelsen.
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Figur 7.1 og 7.2 illustrerer strukturen i hhv. det markedsbaserede og det støttede 
ansættelsesforløb.

Kontakt Ansættelse Tilpasning

Kontakt Sehinandenan 
(betalt tilpasning)

Ansættelse

Ansættelsesbeslutning
Når vi beskriver beslutningen om ansættelse i form af nødvendige og tilstrække-
lige betingelser, kan det se ud som om vi påpeger beslutningen som en lineær 
og rationel proces. De betingelser for ansættelse, vi peger på her, indikerer 
selvfølgelig rationalitet og omtanke i virksomhedernes beslutning om ansættelse. 
Men det skal understreges, at virksomhedernes fortællinger i høj grad afslører, at 
beslutningen om ansættelse ikke er lineær og rationel i gængs forstand. Ofte er 
beslutningen præget af tilfældigheder på den måde, at de forskellige betingelser 
for ansættelse så at sige skal ”falde på plads”. Hvis en person, der gennem en 
længere periode er blevet oplært og inddraget i et praksisfællesskab i en virk-
somhed, er til stede, når der opstår et behov for at ansætte, så kan personen blive 
svaret på det problem, der opstår. Men det kan godt være præget af tilfældighed, 
at anledningen til ansættelse finder sted.

Som vi har set i forrige kapitel kan en langvarig og veltilrettelagt seanfase med-
virke til at afdække og ikke mindst udvikle eller opbygge faglighed, kendskab og 
tillid mellem virksomhed og ansat på prøve  og dermed et grundlag for at over-
veje en ansættelse. De lære og udviklingsprocesser, seanfasen rummer, tjener 
bl.a. dette formål. Seanfasen kan også – nogle gange bare ved at være langvarig 
– tjene det formål at øge muligheden for, at en anledning til at ansætte kan finde 
sted. Hvis borgeren har gennemgået relevante lære og udviklingsprocesser og 
er helt eller delvis optaget i virksomhedens praksisfællesskaber, så kan en fortsat 
seanfase være en ”venteposition” til en jobåbning.

I undersøgelsen ser vi flere eksempler på virksomheder, der åbner for deres net-
værk og baner vej for ansættelse andre steder, når de ikke selv kan finde en job-
mulighed. Forudsætningen for en sådan indsats fra virksomhedernes side ser ud til 
at være, at der er opbygget en nær og tillidsfuld relation mellem virksomheden og 
den prøveansatte. Hvis der er det, ser vi eksempler på, at virksomhederne kan være 
parate til at gå ganske langt for at hjælpe med at finde en ansættelsesmulighed.

Figur 7.1 Markedsbaseret ansættelsesforløb

Figur 7.2 Støttet ansættelsesforløb
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Fastholdelse
Ud fra undersøgelsens interview har vi kun i begrænset omfang fået bekræftet 
vores forventning om, at de støttede ansættelser ville give behov for en fasthol-
delsesfase med opbygning af særlige hensyn og ordninger på arbejdspladsen. I 
praksis ser det ud til, at de foranstaltninger, der måske skal til for at understøtte en 
fastholdelse i jobbet, ikke etableres efter ansættelsen, men allerede udvikles og 
aftales i seanfasen forud for ansættelsen.

De hjælpemidler, som måske er nødvendige pga. en medarbejders fysiske be-
grænsninger, kommer allerede på plads i seanfasen, ligesom løsninger på andre 
forhold, som kan udgøre en barriere for arbejdsmarkedsdeltagelse, er fundet. For 
virksomheden kan der være behov for, at de opretholder de formelle og uformelle 
ordninger, der etableres gennem seanfasen.

Enkelte virksomheder i undersøgelsen efterspørger en mulighed for at vende 
tilbage til en kontaktperson i jobcenter eller anden aktør, efter at en ansættelse 
har fundet sted, hvis der opstår forskellige problemer.
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KAPITEL 8

Er virksomhedernes indsats udtryk for rummelighed 
eller værdiskabelse?

Ofte er virksomheders ansættelse af personer med forskellige former for 
udsathed blevet italesat inden for en rummelighedsdiskurs. Man taler i den 
sammenhæng om, hvor rummelige virksomheder er, med udgangspunkt i 
hvor mange personer med forskellige udfordringer, virksomhederne har ansat. 
Rummelighed som begreb peger således på, hvor store belastninger og omkost-
ninger, en virksomhed er parat til at påtage sig. Dette blik giver anledning til at 
møde virksomhederne med appel til deres sociale ansvar. Man appellerer altså 
til, at virksomhederne påtager sig den opgave og byrde, det er at tage personer 
med sociale og sundhedsmæssige problemer ind og hjælpe med at inkludere 
dem i arbejdsliv og fællesskaber (Bredgaard, 2014). Rummelighedsperspektivet 
åbner vores øjne for, at det kan være en belastning for virksomhederne at gå ind 
i arbejdet med at inkludere socialt udsatte, og hvorfor det kan være svært at få 
virksomheder til at stille op til opgaven. I denne undersøgelse vil vi gerne udfolde 
et alternativt eller supplerende perspektiv, der fokuserer på værdiskabelse i 
arbejdet med og ansættelsen af personer fra udsatte grupper. Dette perspektiv 
har vi været interesserede i at forfølge fra starten af, og vi er undervejs blevet 
opmærksomme på, at det ret markant er til stede i virksomhedernes fortællinger 
om arbejdet med de ansættelsesforløb, vi har talt med dem om. 

I undersøgelsens interviewmateriale er det tydeligt, at de støttede ansættelses-
forløb ikke kun betragtes som belastninger i virksomhederne, men at virksomhe-
derne ofte beskriver, hvordan ansættelsesforløbene skaber værdi for dem. Både 
undervejs i forløbet og i deres resultat, altså i ansættelsen. I kapitlerne om de en-
kelte faser i de understøttede ansættelsesforløb har vi forsøgt at pege på nogle af 
de måder, hvorpå ansættelserne bliver værdifulde for virksomhederne. Det har vi 
gjort ved at pege på, hvorfor virksomhederne deltager i de støttede ansættelses-
forløb, og hvordan de begrunder deltagelsen. Vi har i fasekapitlerne peget på, at 
værdiskabelsen både kan være økonomisk, dvs. opgjort i balance mellem udgifter 
og indtægter, og social, dvs. knytter sig til processer, der handler om styrkelse af 
læring, identitet og sociale fællesskaber i og omkring virksomhederne.

I dette kapitel vil vi udfolde og give en samlet fremstilling af dette ”værdiperspek-
tiv” på arbejdet med at ansætte tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
i støttede ansættelsesforløb. Vi foreslår værdiperspektivet som et alternativ eller 
et supplement til rummelighedsperspektivet, dvs. som en alternativ måde at 
italesætte virksomhedernes arbejde med at integrere og ansætte tidligere udsatte 
ledige. Vi vil gerne understrege, at dette perspektiv er opbygget med afsæt i un-
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dersøgelsens empiriske materiale, dvs. med afsæt i virksomhedernes egne måder 
at begrebsliggøre deres erfaringer på.

Vi finder det interessant at undersøge, hvilke former for værdi, virksomhederne 
tillægger arbejdet med de støttede ansættelsesforløb, fordi viden om værdiska-
belse kan give vigtig indsigt i, hvorfor virksomhederne deltager i arbejdet. Indsigt 
i virksomheders grunde til at deltage kan også bruges som argumenter over for 
andre virksomheder, og forhåbentlig medvirke til at flere mennesker, også fra 
udsatte grupper, kan få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

I kapitlet opsamler vi først indsigterne fra fasekapitlerne og tilføjer derefter mate-
riale om værdiskabelse, der går på tværs af de forskellige faser, og endelig giver 
vi et overblik over de forskellige måder, hvorpå virksomhederne i undersøgelsen 
taler om værdiskabelse i ansættelsesprocessen.

Vi ser i det følgende først på økonomisk og derefter på social værdiskabelse.

ØKONOMISK VÆRDISKABELSE I STØTTEDE ANSÆTTELSESFORLØB
I den offentlige debat har der været kritik af, at muligheden for praktik og 
løntilskud kan virke konkurrenceforvridende, fordi nogle virksomheder anvender 
redskaberne i et urimeligt stort omfang, og at ordningerne samtidig stiller de 
ledige dårligt i forhold til både den indtægt, de kan opnå, og i forhold til deres 
muligheder for at blive dagpengeberettigede i fremtiden7. Vi skal ikke her tage 
stilling til disse problemers omfang. Vi forholder os til den empiri, vi har indsamlet, 
og her bliver der fra virksomhederne gennemgående og temmelig utvetydigt 
givet udtryk for, at det, som disse ordninger kan og skal, er at kompensere for den 
nedsatte eller manglende arbejdsevne, de udsatte ledige har. Meget få informan-
ter taler om billig eller gratis arbejdskraft8. De taler i stedet om det forhold, at den 
ledige ikke kan yde det samme som almindelige ansatte, eller at det i processen 
frem mod ordinær ansættelse er nødvendigt at anvende ressourcer på at vejlede 
og hjælpe kollegaen med at finde sig til rette med arbejdet og gruppen af kollega-
er og andre aktører (leverandører, kunder m.v.). Det nødvendiggør efter informan-
ternes mening en kompensation. En tømrermester i en mellemstor virksomhed 
giver et eksempel på, hvordan det kan skrues sammen, så han kan fakturere det, 
som medarbejderen er værd – hverken mere eller mindre:

I: “Så I fik ikke tilskud til lønnen, men I fik tilskud til at have en mentor på 
ham.”

R: “Hvis vi går hen og laver vores kostpriser, så trækker vi det ud fra vores 
omkostninger. Så vi kan projektstyre alle vores projekter, så man kan sige, 

7 www.fagbladet3f.dk/.../00fb928c93c74f4e801ec35aa69223362013072
http://www.ugebreveta4.dk/ledigemasseaktiveressomgratisarbejdskraft_14329.aspx
www.avisen.dk/jobcentresnyderledigeforfastarbejde_145433.aspx
8 Det kan bero på, at virksomheder som ansætter målgruppen primært med det formål at holde omkostningerne nede 
har takket nej til at deltage i undersøgelsen.
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alle vores medarbejdere har en fast omkostning. Det tilskud vi fik, det trak 
vi ud fra hans faste omkostning. Så man kan sige, den første omkostning 
ligger på omkring 270 kroner i timen, så fik han noget tilskud, så lå han 
måske på, nu kan jeg ikke huske tallene, men lad os bare sige 100 kroner 
i timen. Så han skulle producere, så han skabte et overskud på mere end 
de der 100 kroner, så det vil sige, hvad kan vi fakturere ud til kunderne.”

Disse forløb med udsatte ledige, skal altså helst  i det mindste  være omkost-
ningsneutrale. 

Derudover får vi i undersøgelsen beskrevet forskellige økonomiske værdioverve-
jelser og forskellige måder, hvorpå ansættelsesprocessen kan være værdiskaben-
de for virksomheden i økonomisk forstand. Især tre typer af overvejelser træder 
frem. Det drejer sig om:

• Værdiskabelse i form af reducerede transaktionsomkostninger i forbindelse 
med ansættelse.

• Værdiskabelse med grundlag i den ansattes direkte bidrag til produktion eller 
opgaveløsning.

• Værdiskabelse i form af konkurrencefordele, skabt gennem branding, når 
virksomheden kan præsentere sig som rummelig og socialt ansvarlig og på 
den måde styrker sit omdømme.

De første to knytter sig primært til hhv. kontaktfasen og ansættelsesfasen, mens 
den tredje går på tværs af faserne og derfor ikke er præsenteret tidligere.

Værdiskabelse gennem reduktion af omkostninger forbundet med rekruttering
Reducerede transaktionsaktionsomkostninger refererer i virksomhedernes fortællin-
ger især til de bidrag, systemaktører yder. Som vi har set i kapitlet om kontaktfasen, 
fortæller virksomhederne om, hvordan systemaktører kan levere værdifulde bidrag, 
der medvirker til at reducere omkostningerne ved rekruttering. – Ikke mindst når de 
yder en kvalificeret screening af de personer, der kunne komme på tale til et afprøv-
nings og udviklingsforløb i en seanfase. En kvalificeret screening, bygger både på 
et indgående kendskab til den person, der måske skal påbegynde et beskæftigelses-
rettet forløb i virksomheden (med fokus på kompetencer, udfordringer og personlige 
egenskaber ), og på et indgående kendskab til den virksomhed og de jobfunktioner, 
personen skal passe til og passe ind i. I de tilfælde hvor virksomhederne har tillid til, 
at de får en kvalificeret screening med både borgerkendskab og virksomheds og 
jobkendskab, giver de udtryk for, at der erfaringsmæssigt er noget at bygge videre på 
i de efterfølgende afprøvnings og udviklingsprocesser i seanfasen.
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Som vi har set i kapitel 5 om kontaktfasen, er der en ganske stor del af virksom-
hederne i undersøgelsen, der foretrækker at rekruttere til støttede ansættel-
sesforløb. Ikke mindst fordi de vurderer, at omkostningerne ved denne form for 
rekruttering er lavere, end de er ved markedsbaserede ansættelser.

Værdiskabelse gennem direkte bidrag til produktion
Værdiskabelse, der tager afsæt i den ansattes faglighed og bidrag til produktion, 
optræder særligt i virksomhedernes overvejelser, når det handler om, hvorvidt 
de skal ansætte en person, eller om ansættelsen er holdbar på længere sigt. 
Som virksomhederne fortæller om det, er en ansættelse kun holdbar, hvis en 
medarbejder med sin indsats skaber en værdi, der svarer til eller overstiger det, 
virksomheden skal betale for indsatsen. Omvendt er det oplagt, at personer, der 
faktisk ansættes, bidrager direkte til den økonomiske værdiskabelse i virksom-
heden med det arbejde, vedkommende udfører. Størrelsen af det direkte bidrag 
til værdiskabelsen gennem produktion kan man iagttage gennem det samlede 
støttede ansættelsesforløb, og en varig ansættelse finder først sted, når en person 
så at sige er sin løn værd. I kapitel 7 om ansættelsesfasen har vi set, hvordan nogle 
virksomheder fører en slags balanceregnskab, der lægges til grund for en evt. 
beslutning om ansættelse.

Branding og omdømme
Værdi gennem branding fremstår i virksomhedernes fortællinger som den mest 
abstrakte økonomiske værdiform. For nogle virksomheder, og måske især for de 
større, opfattes det som en fordel, at de kan opbygge og pleje et positivt omdøm-
me ved at deltage i en socialt orienteret indsats. 

I flere af de større virksomheder i undersøgelsen benytter man sig af eksplicitte 
strategier for virksomhedens rekruttering, som målrettes borgere i samfundet, der 
af varierende fysiske, psykiske og sociale årsager står uden for arbejdsmarkedet. 

Disse virksomheder har fx en CSR9politik eller fører et socialt regnskab ud fra en 
vurdering af, at det kan betale sig på en eller anden måde. Virksomhederne mener 
altså at kunne skabe en konkurrencefordel ved italesættelse af, at virksomheden 
tager et socialt ansvar i samfundet og for det enkelte menneske. Denne type 
branding, peger en virksomhed på, fungerer dog kun hvis arbejdspladserne rent 
faktisk tager socialt ansvar og er opmærksomme på social værdiskabelse.  

I en af de entreprenørvirksomheder, vi har talt med, fortæller lederen, at drivkraf-
ten bag virksomhedens sociale engagement er positiv branding og dermed større 
konkurrencedygtighed i forhold til andre virksomheder. Han fortæller:

9 CSR er forkortelsen for ”Corporate Social Responsibility”, dvs. virksomhedens sociale ansvar.
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“Det kræver, at man har lidt økonomisk råderum i en virksomhed, men for 
os er det også et signal i forhold til de kunder, vi går efter. Det er et meget 
konkurrencepræget marked, hvor prisen er afgørende. Som den virksom-
hed vi er, så prøver vi også at sige, hvis vi skal sikre, at vores unge men-
nesker får en uddannelse, hvis vi skal sørge for at nogle af de mennesker, 
der har det svært på arbejdsmarkedet, kommer ind på arbejdsmarkedet 
igen. Jamen så kræver det, at man gør noget som virksomhed. Det gør 
også, når vi går ud og sælger en time til en kunde, så kan vi ikke komme 
så langt ned, som måske nogle andre gør. Fordi det hænger ikke sammen, 
hvis vi også skal udvise et socialt ansvar. Når man så egentlig fortæller 
nogle af vores kunder, hvad det er vi gør, så håber vi på, at det får dem til 
at tænke over, nå, men vi vil gerne bruge den her entreprenør, som har den 
sociale profil og har styr på arbejdsmiljøet og styr på alle tingene.”

Logikken i at brande sig som socialt ansvarlig virksomhed er velkendt, og virksom-
hederne i undersøgelsen fortæller om det, men det kan det være svært at vurdere 
præcist, hvor meget den fordel, man forsøger at få på denne måde, er værd. 

De mindre virksomheder har sjældent tydeligt formulerede strategier for deres 
praksis på området, men peger ud over fordele i forhold til rekruttering og pro-
duktion i højere grad på forskellige former for det, man kunne betegne som social 
værdiskabelse.

SOCIAL VÆRDISKABELSE I STØTTEDE ANSÆTTELSESFORLØB
Vi får i undersøgelsens interview beskrevet, at ansættelsesprocessen eller delele-
menter i den kan være værdiskabende for virksomhederne i videre forstand end 
bare som skabelse af økonomisk værdi. Vi vælger at beskrive disse værdiformer 
som ”social værdi”. Skabelse af social værdi finder vi primært i seanfasen, hvor 
man finder hovedparten af de udviklings og læreprocesser, der finder sted gen-
nem ansættelsesforløbet.

Der tegner sig et billede af tre forskellige typer af værdiskabelse af social karakter:

• Værdiskabelse for den leder eller medarbejder, der påtager sig et ansvar i 
forbindelse med processen, der fører til ansættelse af en udsat ledig. 

• Værdiskabelse for virksomheden i de kollektiver, der er implicerede i proces-
sen. Ikke mindst gennem kollektiv udvikling og læreprocesser. 

• Værdiskabelse gennem skabelse af loyale medarbejdere.
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Individuel tilfredsstillelse og personlig udvikling
Et eksempel på en mere individbundet værdiskabelse finder vi i et interview, hvor 
det fremgår, hvordan arbejdet med at knytte udsatte ledige til en virksomhed 
kan give en personlig tilfredsstillelse for en person i virksomheden, som har en 
særlig aktie i processen. I en mindre industrivirksomhed har en af medarbejderne 
et særligt ansvar for en afdeling, som samarbejder med det lokale jobcenter om 
opgaven. Hun fortæller om en kvinde, der er blevet ansat i et fleksjob. Kvinden er 
diagnosticeret med borderline og har meget svært ved at omgås kolleger og tage 
imod ordrer fra ledere. Informanten fortæller:

R: “Ja jeg er ansat til... Jeg skal tage nogle folk ind under mine vinger. Øh, 
jeg skal tage nogle af de svære tilfælde, fordi det KAN jeg.”

I: “Ja. Så hvorfor lige ”Kirsten”? Altså hvad er det med hende?”

R: “Fordi hun er en udfordring. Hun er en kæmpe udfordring. Og jeg kunne 
se, jeg kunne arbejde med hende, jeg kunne se, at der ville ske fremskridt 
med hende. Jeg kunne arbejde med hende allerede de første fire måneder, 
vi havde hende i praktik, der så jeg fremskridt, og der vidste jeg, hvad ret-
ning, jeg skulle arbejde med hende i, øh, og hvad der virkede på hende. At 
det virkede, den her måde JEG går til hende på, det virker positivt på hende.”

Informanten føler tydeligvis, at hendes personlige kompetencer bliver udnyttet, 
og at hun gør en positiv forskel, hvilket giver hende en stor tilfredsstillelse. I 
interviewet fremgår det desuden, at interviewpersonen oplever at få styrket sine 
kompetencer gennem arbejde med stadig mere udfordrende personer. Der 
sker på den måde en værdiskabelse i form af kompetenceudvikling og i form af 
personlig tilfredsstillelse.

I undersøgelsesmaterialet er der adskillige eksempler på, hvordan ansvarsperso-
ner i virksomhederne oplever tilfredsstillelse og mening i at kunne bidrage til det, 
de opfatter som en social opgave.

Kollektive udviklings- og læreprocesser
På samme måde ser vi i mange tilfælde, at ledelsesrepræsentanter ser forløbene 
med udsatte ledige som noget, der skaber kollektiv værdi i praksisfællesskabet. 
På en københavnsk kirkegård fortæller ledelsesrepræsentanten, hvordan arbejds-
pladsens tradition for at hjælpe udsatte ledige i arbejde, skaber værdi både for 
de ansatte i dagligdagen og i form af, at de ansatte anbefaler arbejdspladsen til 
andre. Han fortæller: 
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“Vi havde nogle sociale klausuler, og vi sagde, jamen der er nogle ting, 
vi skal som arbejdsplads... og efter min mening så har det på alle måder 
gjort arbejdspladsen bedre. Det giver en større forståelse for hinanden. Det 
giver en større respekt for uligheder, og det gør, at når du har det, kan man 
sige, så får du også internt mellem folk, der er her i forvejen. Det giver altså, 
at man bliver mere omsorgsfuld… Og det er sådan en lavineeffekt, fordi det 
kan godt være, at man starter med, at der skal skabes lidt, men så ruller 
den, lavinen. Fordi det, der sker, det er jo simpelthen, at der er nogen, der 
tager det til sig, begynder at se, nå men altså – vi favner bredt, og det giver 
dem noget på det menneskelige plan også. Det gør det. Det øh – jeg ved 
jo, at når vi har vores trivselsmålinger, og de spørger, om de vil anbefale 
folk at søge herhen, så svarer de meget, meget højt personalet. Det gør de.”  

En anden arbejdsgiver, en håndværksmester, trækker endda pointen endnu videre 
og peger på, hvordan det værdisystem, som skabes i kollektivet i hans firma via 
udlærte lærlinge, som fortsætter til jobs i andre virksomheder, kan spredes som 
ringe i vandet. Han siger: 

“Jeg håber da, at de er stolte af det. Og jeg håber da, at de forstår, at, at 
grunden til vi er det, det er fordi, vi har overskud, og fordi vi er dygtige. At vi 
har nogle ressourcer. At jeg så personligt mener, at vi skal dele ud af det af 
flere forskellige årsager, øh, det er min egen holdning. Ligesom de ikke har 
noget valg, for at sige det, som det er. Men jeg håber da, at det er de stolte 
af, og nu har vi også lærlinge og - kan man sige - et relativt ungt crew, så 
det kan godt være, at de ikke skænker det de store tanker nu, men når de 
får lidt flere år på bagen, så tror jeg da, måske at det er stof til eftertanke.  
Fordi for mit vedkommende er det den bedste måde, at ligesom skabe 
ringe i vandet, det er jo ved, at hvis jeg kan give dem nogle værdier med, 
som de måske ikke lige kan se endnu, men de har om ti, femten år, så kan 
de måske tage en under armene selv.”

Loyale medarbejdere
Et sidste forhold, som vi vil beskrive som social værdiskabelse, er den stærke 
loyalitet, som medarbejdere der er blevet ansat gennem støttede forløb, angives 
at udvise i forhold til den arbejdsplads, de bliver ansat på. Mange virksomheder er 
glade for at rekruttere fra målgruppen, fordi de har en oplevelse af, at når proces-
sen lykkes og fører til fastansættelse, så får de nogle meget loyale medarbejdere. 
Det skinner igennem, at virksomhedernes repræsentanter sporer en vis taknem-
melighed, som fx en informant fra detailhandlen, der i forbindelse med interviewet 
kommer til den erkendelse, at medarbejdere, der er rekrutteret på denne måde, 
til forskel fra andre, ikke stjæler fra arbejdspladsen. En anden informant siger om 
ansatte fra målgruppen:
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“Man kan også hjælpe nogen, men altså i bund og grund, når vi er en 
virksomhed med den store kasket, så må det ikke koste os penge, øh, 
det tror jeg heller ikke det gør, men du kan ikke lave den beregning som 
virksomhed, fordi der er så mange forudsætninger, variabler du skal putte 
ind at, at det synes jeg er svært, men det er også en vej at rekruttere en 
ny medarbejder, for nu man kan sige, de der vi har ansat, de er ufattelig 
loyale over for os, fordi vi har hjulpet dem videre.”

Loyale medarbejdere stiller færre krav er mindre syge og ”stjæler ikke” som det 
bliver fortalt, og bidrager på den måde til at holde omkostningerne nede.

I undersøgelsen er der ganske mange virksomheder, der fortæller om en ekstra-
ordinær loyalitetsfølelse hos personer, der ansættes gennem støttede forløb. Flere 
peger på, at loyaliteten kan give sig udtryk ved en øget fleksibilitet hos medar-
bejderen. Det kan fx vise sig ved, at en ansat på prøve er imødekommende over 
for at tage ekstra vagter med kort varsel i en detailvareforretning. Sådanne bidrag 
betyder, at den tidligere udsatte bliver anset for at være en attraktiv arbejdskraft. 

I en produktionsvirksomhed benytter man sine strategier om social ansvarlighed 
til at skabe de personalemæssige forudsætninger for en konkurrencedygtig pro-
duktion. Virksomhedens produktion er af den type, der i stort omfang har forladt 
Danmark for i stedet at flytte til andre lande, hvor lønningerne er lavere. Denne 
virksomhed har af forskellige grunde valgt at bibeholde produktionen i Danmark. 
Dels skaber lave lønninger kombineret med social ansvarlighed i virksomhedens 
øjne mulighed for at skabe økonomisk værdi her og nu. Dels investeres i virksom-
hedens fremtid, således at virksomhedens konkurrencedygtighed sikres:  

I: “Har I en særlig rummelighedspolitik?” 

R: “Vi har ikke en politik, men vi har en kultur. Vi ved godt, at vi jo en lavt-
lønsvirksomhed, og vi kan give nogle mennesker et godt liv og et godt job, 
men vi kan ikke tilbyde en høj løn. Men vi kan give dem et fast holdepunkt, 
og det gør også, at vi ikke er helt så hurtige til at fyre nogen, der ikke per-
former helt så godt, som vi kunne tænke os. Der er generelt længere snor 
for at forsøge at fastholde så mange som muligt herude. Det er, selvom 
det er enkelt, det vi laver, så er det noget, som tager meget lang tid at lære 
at blive rigtig god til. Så oplæring og træning i det hele taget er noget, der 
tager noget tid.”

I: “Har det nogen særlig betydning for andre ansatte eller virksomheden 
generelt, at “Niels” blev ansat?”
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R: “Ikke “Niels” som sådan, men den rummelighed vi har, tror vi på, er en 
af årsagerne til, at vi rent faktisk er i stand til at ligge i Danmark. Hvis man 
kigger på det, vi laver, så er den type virksomhed jo for længst lukket og 
flyttet til Asien eller til Østeuropa. Vi trives rigtigt fint her og har en god 
forretning på noget, som er fuldstændigt atypisk dansk. Om ti år vil der 
være flere af den her type virksomheder her, fordi trenden, den er vendt nu, 
og så har vi da forhåbentlig et lille forspring i forhold til dem, der kommer 
hjem til Danmark igen (smågriner). Så vi kan blive ved med at køre en god 
forretning. Men det er på grund af, at vi ikke kan gøre det her, hvis ikke 
vi har en stabil medarbejderskare, som er villige til at arbejde til en lav 
grundløn.”

Virksomheden benytter social ansvarlighed til at kompensere for de lave lønnin-
ger, så de stadig er attraktive i potentielle medarbejderes øjne, samtidig med at 
virksomheden håber, at de har etableret en konkurrencefordel over for de virk-
somheder i samme branche, som de forventer, vil vende tilbage for at producere 
i Danmark. Den sociale værdi i form af et godt liv og et godt job og at der er en 
god trivsel i virksomheden har tydeligvis værdi i sig selv for informanten og skaber 
loyale medarbejdere, men bliver samtidig en forudsætning for virksomhedens 
konkurrencedygtighed på det globale marked.

OPSAMLING.  
PARALLELLE FORTÆLLINGER OM VÆRDISKABELSE I VIRKSOMHEDERNE
I dette kapitel har vi set på, hvordan virksomhederne fortæller om skabelse af 
værdi i forbindelse med de støttede ansættelsesforløb, vi har talt med dem om. Vi 
har peget på, at virksomhederne dels taler om økonomisk værdiskabelse, dels om 
social værdiskabelse. Det er vigtigt at pointere, at på den ene side er det, som vi 
har set i sidste afsnit, sådan, at de to typer af værdiskabelse kan påvirke hinanden, 
og på den anden, at det sjældent er sådan, at en virksomhed kun fortæller om 
enten økonomisk eller social værdiskabelse. Tværtimod fortæller virksomhederne 
ofte om både social og økonomisk værdiskabelse på en og samme tid. Der er alt-
så først og fremmest tale om en analytisk skelnen. Vi har forsøgt at illustrere, hvad 
vi mener, når vi peger på, at økonomisk og social værdiskabelse ofte optræder 
side om side i interviewmaterialet. I figur 8.1 skitserer vi to værdisystemer, der så 
at sige findes side om side med hinanden i hver virksomhed. Det økonomiske og 
det sociale. De to systemer har hver deres logik, og når virksomheder fortæller om 
værdifulde hændelser, forløb, samspil eller lignende, så kan fortællingerne refere-
re både til venstre (økonomisk værdiskabelse) og til højre (social værdiskabelse) på 
en og samme tid. 
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Figur 8.1 Fortællinger om økonomisk og social værdiskabelse i undersøgelsens virksomhedsinterview

Økonomisk værdiskabelse

Bidrag til værdi 
i produktion

Bidrag til kollektiv  
udvikling og læring

Bidrag til omdømme  
og branding

Skabelse af  
loyalitet

Bidrag til reduktion af  
transaktionsomkostninger

Bidrag til individuel  
udvikling og læring

Social værdiskabelse

En fortælling fra interviewmaterialet kan fx handle om, at en ansat tidligere 
kontanthjælpsmodtager bidrager væsentligt til produktion og opgaveløsning, 
og derfor bidrager til traditionel økonomisk værdiskabelse. Samtidig kan samme 
fortælling rumme en skildring af, hvordan vedkommende bidrager til udvikling af 
nye samværsformer i virksomheden og dermed til den sociale værdiskabelse. 

Perspektiver
Virksomhederne i undersøgelsen tilkendegiver, at de på mange måder får noget 
værdifuldt ud af at ansætte mennesker, der på forskellige måder kommer fra 
udsatte positioner. De får ansat personer, der både bidrager til virksomhedens pro-
duktion og sociale liv. Virksomheder, som har ansat udsatte kontanthjælpsmodta-
gere, lægger, som vi har set, vægt på både de økonomiske og de sociale former 
for værdi, som resulterer af ansættelserne og af de støttede ansættelsesforløb. 

Der er derfor gode muligheder for, at især systemaktører kan komme i dialog med 
virksomhederne på flere måder end via rummelighedsdiskursen. I virksomheder 
med en formuleret rummelighedspolitik vil man i kontakten med virksomhederne 
kunne supplere med argumenter, der knytter sig til den værdi, et forløb med 
en konkret udsat kontanthjælpsmodtager kan skabe. I andre tilfælde, hvor en 
virksomhed ikke i udgangspunktet ser sig selv som en del af eller relevant for 
opgaven med at inkludere udsatte gruppe på arbejdsmarkedet, vil argumenter, 
der knytter sig til værdiskabelse enten økonomisk eller socialt, måske være en 
bedre start på en frugtbar dialog end apeller til virksomhedens beslutningstageres 
”gode hjerte”.  
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Appendiks. Lovgivning

Alle af de ansættelsesforløb, vi har fået beskrevet i undersøgelsens interview, 
omfatter relativt lange forløb forud for ansættelsen, hvor virksomheden og den 
potentielle nyansatte ser hinanden an, lærer hinanden at kende og får afdækket, 
om der er grundlag for en ansættelse. Når vi siger relativt lange forløb, er det fordi 
det virker meget almindeligt i de interview, vi har gennemført, at forløbet har varet 
mere end et halvt år, og det er ikke ualmindeligt, at virksomhederne fortæller, at 
forløbet har varet både et og to år (og i få tilfælde mere).

De meget lange seanfaser peger på, at der benyttes forskellige juridiske red-
skaber med afsæt i beskæftigelseslovgivningen. I det følgende beskriver vi derfor 
kort hovedelementerne i lovgrundlaget for disse lange forløb forud for en eventu-
el ansættelse. Lovgrundlaget består af en række ordninger, som virksomheder og 
beskæftigelsessystemets aktører kan benytte, når de arbejder hen imod en mulig 
ansættelse af en udsat kontanthjælpsmodtager. De ordninger, vi gennemgår, er: 
Virksomhedspraktik; Ansættelse med løntilskud; Fleksjob; Støtte til ordinært job, 
og; Mentorordning.

Virksomhedspraktik
En virksomhedspraktik er en arbejdsprøvning på en virksomhed. 

Praktikken har til formål at afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller 
sproglige kompetencer samt at afklare et beskæftigelsesmål. Derudover kan det 
for borgere på uddannelseshjælp være led i en uddannelsesrettet indsats. Endelig 
kan det for udvalgte målgrupper også gives som nytteindsats med det formål, at 
personen skal arbejde for sin ydelse.

Afklaringen tager afsæt i en borgers helbredsmæssige vanskeligheder eller mangel-
fulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer, der gør det vanskeligt for pågæl-
dende at opnå beskæftigelse på normale løn og arbejdsvilkår eller med løntilskud. 

Afklaringen kan foregå på en offentlig eller privat virksomhed i en nærmere aftalt 
periode og i nærmere aftalte arbejdsfunktioner. Periodens længde varierer efter 
det konkrete behov og mulighederne, fastsat i lovgivningen fra 4 til 13 uger med 
mulighed for forlængelse efter en konkret vurdering for aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere til 26 uger og yderligere, hvis Jobcentret vurderer, at der er et 
særligt behov for det. For revalidender er der ikke en periodeafgrænsning, men 
varigheden fastsættes ud fra en konkret vurdering, afhængig af behovet. 

Det er Jobcentrets opgave at følge op på processen ved kontakt til borger og den 
ansvarlige medarbejder på virksomheden. Jobcentret kan give hjælp til arbejds-
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redskaber, arbejdspladsindretninger og personlig assistance i forbindelse med 
virksomhedspraktikken og give befordringsgodtgørelse.

Borgeren bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag under virksomhedspraktikken. 
Typisk vil det være kontanthjælp eller sygedagpenge/løn under sygdommen, 
men kan også være anden forsørgelsesydelse, så som ressourceforløbsydelse, 
ledighedsydelse, førtidspension eller uddannelseshjælp. Praktikken er attraktiv 
for arbejdsgivere, fordi denne ikke har udgifter til løn, men stiller arbejdspladsen til 
rådighed som ramme for afklaringen.

Ansættelse i job med løntilskud
Ansættelse i job med løntilskud gives til borgere med henblik på oplæring og 
genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Der er forinden en 
afklaring om, fx gennem en virksomhedspraktik, hvilket jobområde pågældende 
ønsker og kan bestride, og at der ikke er helbredsmæssige vanskeligheder til 
hinder for dette beskæftigelsesmål. Borgeren kan derfor varetage et job på 
virksomheden, men mangler træning i udførelsen af jobbet, fx fordi pågældende 
har været lang tid væk fra arbejdsmarkedet. Jobcentret følger op på processen 
ved kontakt til borger og den ansvarlige medarbejder på virksomheden. Sigtet 
med jobtræningen er, at arbejdstageren efter den aftalte periode kan overgå til 
ordinær ansættelse. Men det er op til arbejdsgiveren, om dette kan ske på den 
virksomhed, hvor optræningen har fundet sted.

Et løntilskudsjob kan som udgangspunkt først gives efter mere end seks måneder 
på en forsørgelsesydelse. Jobcentret aftaler en periode for ansættelsen med virk-
somheden, afhængig af det vurderede behov. Mulighederne i lovgivningen siger, 
at ansættelse med løntilskud kan vare fra 4 til 6 måneder og  for nogle borgeres 
vedkommende  ud over et år.

Jobcentret kan give hjælp til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger og per-
sonlig assistance i forbindelse med løntilskudsjob og give befordringsgodtgørelse.       

Under ansættelse i job med løntilskud modtager borgeren løn fra virksomheden. 
Fastsættelse af løntilskudssats sker efter en konkret vurdering af personens evner 
og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte. 

Fleksjob
Fleksjob gives til borgere, som har varige og væsentlige begrænsninger i ar-
bejdsevnen, når det er afprøvet, at alle relevante beskæftigelsesfremmende tilbud 
og andre tiltag, herunder eventuelt virksomhedspraktik, omplacering på arbejds-
pladsen eller revalidering, ikke har kunnet fastholde eller bringe pågældende 
i ordinær beskæftigelse. Fleksjob er derfor til borgere, som ikke kan opnå eller 
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fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår, som ikke modtager førtidspension og 
er under folkepensionsalderen. Hver gang der er gået 2½ år i fleksjobbet, følger 
Jobcentret op på, om borgeren udnytter sin arbejdsevne bedst muligt, og om 
den pågældendes skånebehov tilgodeses. Efter 4½ år udarbejder Jobcentret en 
status, hvor det vurderes, om borgeren kan overgå til ordinær beskæftigelse eller 
skal forblive i fleksjob. Borgeren bliver i fleksjobbet indtil Jobcentret har truffet 
denne afgørelse.     

Fleksjob bevilges for en periode på fem år, hvorefter et nyt fleksjob kan bevilges. 
For borgere, der er fyldt 40 år, kan et permanent fleksjob bevilges efter det første 
fleksjob. Ansættelse kan etableres i private eller offentlige virksomheder. Og der 
kan gives støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed. 

Jobcentret kan endvidere give fleksjob til borgere, der aktuelt har en meget 
begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for 
en rimelig periode kan udvikles. 

En borger kan fx have en varig nedsat arbejdsevne pga. handicap, sygdom, lidelse, 
arbejdsskade, skade som følge af ulykke eller nedslidning. Det afgørende er ikke, 
at der er tale om en diagnosticeret sygdom/lidelse, men at de vanskeligheder og 
begrænsninger borgeren har, forhindrer pågældende i at kunne opfylde de krav, 
der stilles i job. 

Jobcentret kan give hjælp til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger og 
personlig assistance i forbindelse med fleksjob.

Arbejdsgiveren betaler en overenskomstmæssig løn eller en løn, der svarer til 
sammenlignelige områder for borgerens effektive arbejdstid. Lønnen suppleres 
med et fleksløntilskud. I forbindelse med etableringen af et fleksjob på en virk-
somhed skal Jobcentret vurdere borgerens arbejdsevne i jobbet, herunder hvor 
mange timer borgeren kan arbejde, og vurdere arbejdsintensiteten. Vurderingen 
danner grundlag for aftalen om fleksjob mellem borgeren og arbejdsgiveren. 
Hvis borgeren fx arbejder langsommere end andre eller ofte skal have pauser i 
arbejdet for at restituere sig, skal arbejdsgiveren ikke betale for det antal timer, 
pågældende faktisk er på arbejdspladsen, men for den tid, den konkrete arbejds-
indsats svarer til i effektiv arbejdstid. Kommunen udbetaler fleksløntilskuddet, som 
beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 % af arbejdsløshedsdag-
pengenes højeste beløb, 17.550 kr. (1/7 2015). Fleksløntilskuddet nedsættes med 
30 % af lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede 
lønindtægt pr. måned udgør 13.648 kr. (1/7 2015) og herefter med 55 %.   
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Støtte til ordinært job
Jobcentret kan give hjælp til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger og 
personlig assistance i forbindelse med ordinært job med henblik på, at borgeren 
opnår eller fastholder ansættelse. Og kommunen kan godkende en § 56aftale 
mellem den ansatte og arbejdsgiveren, dvs. en aftale om refusion af sygedagpen-
ge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. 

Mentor
Mentor kan gives til borgere med henblik på at fremme, at de pågældende kan 
opnå eller fastholde fx: 

• Virksomhedspraktik

• Ansættelse i job med løntilskud

• Fleksjob

• Uddannelse 

• Ordinært job

Jobcentret bevilger en mentor, når det har vist sig nødvendigt for, at den planlagte 
erhvervsrettede indsats skal kunne opnås eller lykkes for borgeren. Jobcentret 
skal indgå en skriftlig aftale om mentorstøtte med borgeren. Aftalen kan højst 
indgås for seks måneder med mulighed for forlængelse. Mentorfunktionen kan fx 
varetages af en ansat i Jobcentret, en ansat på virksomheden eller en ekstern kon-
sulent. Jobcentret fastsætter et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med 
virksomheden ud fra en konkret vurdering af borgerens behov og forudsætninger.   

En mentor støtter borgeren i at opnå eller fastholde den aktivitet, borgeren aktuelt 
er ude i. Borgeren har derfor den forsørgelse, der hører til aktiviteten. 
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BILAG 1

Interviewguide Virksomhedsinterview

Tema 1. Ansættelsesforløb og rammer. Vilkår og overvejelser i forbindelse med 
ansættelsen

Hovedspørgsmål:

• Hvordan blev XX ansat her i virksomheden?

• Hvad var afgørende for, at I ansatte XX?

• Hvad er afgørende for, at XX fortsat er ansat her?

Temaer til evt. opfølgning:

DET TIDSLIGE FORLØB OMKRING ANSÆTTELSEN

• Forløbet frem til ansættelse

• Hvad gik forud for ansættelse?

• Hvordan kom XX i betragtning? 

• Hvordan foregik det? (Ansøgning, henvendelse, formidlet gennem jobcen-
teret eller andre aktører?) Uddyb gerne helt konkret, hvad der foregik, hvem 
sagde hvad, hvordan virkede det osv.

• Hvordan fik I præsenteret kandidaten til jobbet?

• Har der været en forudgående kendskab til medarbejderen – eksempelvis 
ifm. praktikforløb, løntilskud eller lign.? 

• Beslutning, overvejelser frem til

• Fortæl om hvordan beslutningen om ansættelse blev truffet.

• Hvilke overvejelser er indgået i beslutningen?

• Hvordan forløb processen internt i virksomheden?

• Hvilke overvejelser har I haft om XX’s baggrund i forbindelse med ansættelsen?
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• Var der noget særligt ved XX, som gjorde at I ansatte?

• Beslutning, hvem

• Hvem i virksomheden har truffet den konkrete beslutning om ansættelse?

• Er der særlige personer i og uden for virksomheden, der har spillet en rolle?

• Har jobcenteret/anden aktør spillet en rolle? / Hvilken?

FORHOLD INTERNT I VIRKSOMHEDEN MED BETYDNING FOR ANSÆTTELSEN

• Behov for arbejdskraft?

• Særlige opgaver?

• Særlige kompetencer?

• Nye opgaver? Udvidelse? Midlertidige projekter? Opsigelser?

• Slog I stillingen op, fordi I manglede arbejdskraft, hvorefter XX kom i spil. Eller 
mødte I XX, hvorefter I skabte en stilling til ham/hende?

IMPULSER UDEFRA MED BETYDNING FOR ANSÆTTELSEN

• Henvendelse fra jobcenter, anden aktør eller andre?

Tema 2. XX som medarbejder i virksomheden. Opgaver, kompetencer, ansvar

Hovedspørgsmål:

• Hvad er XX’s arbejdsopgaver i virksomheden?

• Hvordan ser XX’s arbejdsdag ud?

• Hvad er XX særligt god til?

• Hvordan har XX udviklet sig i ansættelsen?
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Temaer til evt. opfølgning: 

ARBEJDSOPGAVER OG VILKÅR

• Hvordan er det XX er ansat her? (Arbejdstid, vilkår, arbejdsopgaver)

• Særlige arbejdsopgaver, almindelige.

XX SOM MEDARBEJDER I VIRKSOMHEDEN

• Styrker, svagheder. Kvaliteter. Udvikling.

• Personligt, socialt, kollegialt, fagligt, kompetencer.

• Bed om konkretiseringer: ”Kan du give et eksempel på…”

• I forhold til andre ansatte

Brug evt. skaleringer som ex: Hvis du skulle give en vurdering af XX´s kompeten-
cer (faglige, personlige osv.) på en skala fra 110, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, 
hvor ligger XX så? Og hvor ligger en gennemsnitlig medarbejder hos jer? (Uddyb 
hvad et tal betyder: Nogen der ligger over? Nogen der ligger under?)

Tema 3. Om virksomheden gør eller har gjort noget for at understøtte ansæt-
telsen arbejdspladsen 

Hovedspørgsmål:

• Er der lavet nogle særlige (understøttende) aftaler omkring ansættelsen af XX?

• Har XX nogen begrænsninger, I må kompensere for i ansættelsen?

Temaer til evt. opfølgning: 

STØTTEFUNKTIONER, AKTIVITETER OG POLITIK

• Introduktionsforløb, særlige rammer/vilkår, hjælpemidler, skånehensyn, men-
tor, kommunikation osv.)
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• Har virksomheden en rummelighedspolitik eller en holdning rummelighed/
ansættelse af personer på særlige vilkår?

• Særlige opgaver, ansvar o.l. som xx ikke deltager i eller deltager i på en særlig 
måde?

I FORHOLD TIL ANDRE ANSATTE 

• Har det nogen særlig betydning for andre ansatte, at XX er ansat her?

• Gør jeres andre ansatte noget særligt i forhold til, at XX er ansat her?

• Har I talt med de andre ansatte om det?

• Har I talt med XX om det?

• Spiller jobcenteret eller andre aktører en rolle?

Tema 4. Dette ansættelsesforhold i sammenligning med andre/tidligere 

Hovedspørgsmål:

• Er det første gang, virksomheden ansætter en person med forudgående perio-
de som kontanthjælpsmodtager?

• Adskiller dette ansættelsesforløb sig fra andre lignende?

• Er der særlige forhold, der kendetegner dette ansættelsesforløb i forhold til 
andre lignende?

• Er nogle af disse ansættelsesforhold blevet afbrudt?

Temaer til evt. opfølgning: 

• Hvad er særligt ved dette ansættelsesforhold?

• Hvad kendetegnede andre ansættelsesforhold?

• Årsager til afbrudte ansættelser?
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Afrunding

VI HAR VÆRET RUNDT OM DE TEMAER, JEG HAVDE PLANLAGT.

• Er der noget vigtigt, der ikke er kommet med?

• Har du nogle gode råd til andre?

• Virksomheder, der overvejer at ansætte personer med forudgående van-
skeligheder med at få en stabil relation til arbejdsmarkedet?

• Jobcentre eller andre aktører i indsatsen?

• Personer, der ønsker at få en mere stabil relation til arbejdsmarkedet?
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BILAG 2

Spørgeskema, virksomheder

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvor mange ansatte er der på arbejdspladsen? 13; 49; 1019; 2049; 5099; 100 eller flere.

Indgår arbejdspladsen i en større organisation? 
F.eks: Den kommunale skole, der er en del af 
forvaltningen. Den forpagtede kantine, der er 
placeret i en større virksomhed

Ja; Nej; Ved ikke.

Hvor mange ansatte er der i hele organisationen? 49 eller færre; 5099; 100399; 400 eller flere; 
Ved ikke

Hvilken kommune ligger arbejdspladsen i?  (Her 
menes ikke virksomhedens hovedsæde, men den 
lokale arbejdsplads)

Åben (liste).

Hvordan er virksomheden ejet? Privat virksomhed; Offentlig (stat/region/
kommune); Organisation/forening/selvejende 
institution; Ved ikke; Andet (angiv venligst).

Er arbejdspladsens medarbejdere omfattet af 
overenskomst?

Ja, alle er omfattet af overenskomst; Nogle er 
omfattet af overenskomst, andre er ikke omfattet; 
Nej, ingen er omfattet af overenskomst; Ved ikke

Hvad er arbejdspladsens kerneydelse? Eksem-
pler på kerneydelser kunne være: fremstilling af 
bestemte varer, salg af bestemte varer, udførsel 
af bestemt service eller håndværk (fx børnepas-
ning eller malerarbejde).

Åben besvarelse.

Hvordan er den omtrentlige kønsfordeling på 
arbejdspladsen?

Stor overvægt af mænd; Nogen overvægt af 
mænd; Nogenlunde jævn fordeling af kvinder 
og mænd; Nogen overvægt af kvinder; Stor 
overvægt af kvinder; Ved ikke.

Angiv venligst, cirka hvor stor en procentandel af 
medarbejderne på arbejdspladsen, der befinder 
sig på hvert uddannelsesniveau. Andelene skal 
summe til 100% i alt.

Andel ufaglærte medarbejdere; Andel faglærte 
medarbejdere; Andel medarbejdere med en 
kort/mellemlang videregående uddannelse; 
Andel medarbejdere med en lang videregående 
uddannelse.

Hvis du tænker på de sidste 2 år, har arbejdsplad-
sen da haft brug for at rekruttere arbejdskraft?

Ja, vi har rekrutteret løbende; Ja, vi har rekrutteret 
med mellemrum; Ja, vi har rekrutteret, men kun 
enkelte gange; Nej, vi har ikke haft behov for at 
rekruttere; Ved ikke.
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Hvilke metoder har arbejdspladsen benyttet 
inden for de sidste 2 år til at rekruttere nye 
medarbejdere?

Jobopslag i aviser, fagblade og andre trykte me-
dier; Jobopslag på hjemmeside, på jobportaler på 
internettet mm.; Uopfordrede henvendelser fra 
ansøgere; Medarbejdernes netværk; Henvendel-
ser fra jobcentre eller andre jobformidlere (private 
leverandører, Akasser mm. 

Hvis du tænker på arbejdspladsens ansættelser 
de sidste 2 år, hvor ofte har I da kigget efter 
følgende kompetencer og kvalifikationer hos 
ansøgerne? 

Bestemte uddannelsesmæssige kvalifikationer; 
Bestemte faglige erfaringer og ekspertiser; 
Bestemte personlige kompetencer; Ufaglært 
arbejdskraft.

Hvordan har arbejdspladsen de sidste 2 år op-
levet mulighederne for at tiltrække kvalificerede 
medarbejdere til arbejdspladsen? Har det været:

Meget let at tiltrække; Let at tiltrække; Hverken 
svært eller let at tiltrække; Svært at tiltrække; 
Meget svært at tiltrække kvalificerede medarbej-
dere til virksomheden; Ved ikke

Når arbejdspladsen har haft svært ved at 
rekruttere relevante medarbejdere, er det da 
bestemte grupper, det særligt har været svært at 
rekruttere?

Ja, medarbejdere med bestemt uddannel-
sesmæssig baggrund; Ja, medarbejdere med 
bestemte faglige erfaringer og ekspertiser; 
Ja, medarbejdere med bestemte personlige 
kompetencer; Nej, det er ikke bestemte grupper; 
Ved ikke.

Har arbejdspladsen inden for det sidste år sam-
arbejdet med jobcentre eller andre jobformidlere 
med henblik på beskæftigelse af personer, der er 
langt fra arbejdsmarkedet?

Ja, har samarbejdet med jobcenteret; Ja, har 
samarbejdet med andre jobformidlere (private 
leverandører, Akasser mm); Nej; Ved ikke.

Er der jobs på arbejdspladsen, som en nyansat 
kan lære at udføre i løbet af meget kort tid (”lige 
fra gadenjobs”)?

Ja; Nej; Ved ikke.

I hvilken grad gør arbejdspladsen efter din vur-
dering en særlig indsats for at ansætte personer, 
der tidligere har haft svært ved at få tilknytning til 
arbejdsmarkedet?

I høj grad; I nogen grad; I mindre grad; Slet ikke; 
Ved ikke. 

Tak for din medvirken!
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