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Velfærdsprofessionelle

Professionsforskningen peger samstemmigt på, at 
professionerne for indeværende befinder sig i et 
opbrud, der 

•anfægter de overleverede klassiske og moderne 
professionsforståelser 

• lægger ideen om professionalisering og 
professionalisme åben for nye politiske betydninger 
og strategiske investeringer 

Lektor Jens Erik Kristensen, DPU Jens_Erik_Kristensen_april_2018.pdf
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Hvad siger forskerne?

”Vi kan konkludere, at frontlinjearbejdet på beskæftigelsesområdet 
har ændret sig markant gennem de sidste 10 til 20 år i Danmark: 

Med en lang række politiske aktive reformer, omfattende ændringer 
i det overordnede styrings-setup samt markante organisatoriske 
forandringer. Generelt har det medført et mere standardiseret og 
afprofessionaliseret frontlinjearbejde. 

Parallelt med dette har vi set en udvikling i retning af lavere og 
færre universelle ydelser, en forøget anvendelse af sanktioner samt 
mere disciplineringsorienterede tilgange til borgerne. (…) 

Det interessante er, at der i de seneste reformer er organisatoriske 
og styringsmæssige elementer, der indbygger helhedsorienterede
elementer i den praksis, kommunerne er forpligtet til at etablere for 
at leve op til lovgivningens krav.”

(Caswell og Larsen, Tidsskrift for Arbejdsliv 2015, s.25)
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Fagligheder på beskæftigelsesområdet (1)

• Der stilles store krav til medarbejdernes faglige 
kompetencer, såvel generelt som indenfor forskellige 
specialer. 

• Der er behov for øget fokus på hvilke kompetencekrav og 
kompetenceløft, som bedst muligt kan understøtte 
henholdsvis de meget forskellige beskæftigelsesrettede 
indsatser og den fælles faglighed. 

• Grundet de mange omskiftninger og reformer, har 
jobcentrenes uddannelsesbehov været drevet af de 
umiddelbare kompetencekrav, der understøtter 
implementering af ny lovgivning og den daglige drift. 

• Hovedparten af kompetenceudvikling på området er tæt 
knyttet til medarbejdernes praksis, og primært ved intern 
træning/læring i jobcentrene, eksempelvis som særligt 
tilrettelagte kurser for medarbejderne. 
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Fagligheder på beskæftigelsesområdet (2)

• Der mangler et systematisk overblik over 
medarbejdernes eksisterende basis- og specialiserede 
kompetencer. 

• Selvom der afsættes en del ressourcer til 
kompetenceudvikling, så er det kun godt hver 10. 
medarbejder, der har deltaget i formel 
kompetencegivende efteruddannelse i løbet af sin 
ansættelse. 

Projektet anbefaler derfor:

• En styrket strategisk tilgang til kompetenceudvikling 

• En bedre sammenhæng imellem faglige krav og 
kompetenceløft, herunder kvalificering og tilpasning 
af mere praksisnære uddannelses- og kursustilbud 

• Et øget fokus på transfer af det lærte for 
medarbejderen og på deling af det lærte med 
kollegerne 
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•Basiskompetencer

•Virksomhedsprofilen

•Empowermentprofilen

•Kompetenceprofilen

• Integrationsprofilen

•Udviklingsprofilen

•Koordinationsprofilen
www.fagprofiler.dk

http://www.fagprofiler.dk/


Hvordan ser kompetencekortet ud i din 
organisation?

•Hvilke faglige baggrunde er 
repræsenteret?

•Har I en rekrutteringsstrategi?

•Hvordan er rammerne for efter- og 
videreuddannelse?

•Hvilke kompetencer er der behov for?
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Hvad betyder stillingsbetegnelsen for fagligheden?
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”Jeg ved ikke 
hvad 

arbejdsgiverne 
forventer af mig –

måske kan jeg 
ikke svare på det, 
de spørger om”

VIA University College


