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PROJEKTETS FORMÅL 
 
 

FORMÅL 
MAKS er et samarbejdsprojekt mellem UCL, Center for Anvendt Velfærdsforskning 
og BUC, Vejen Kommune.  
Formålet med projektet er, at skabe viden om meningsdannelse og 
arbejdsmarkedsparathed i komplekse sagsforløb.  
 
Projektet skal endvidere bidrage til at de forskellige professionelle omkring 
borgeren, får en øget indsigt i forskellige aktørers perspektiver på indsatsen og 
borgeren med henblik på at styrke den fælles indsats omkring borgeren.  
 
BAGGRUND 

Afsættet for projektet er, at BUC oplever, at borgere med komplekse sagsforløb, 
dvs. med problemstillinger, der ikke kun relaterer sig til ledighed, kan være langt 
væk fra arbejdsmarkedet og indsatsen hen imod arbejdsmarkedet kan være svær 
at synliggøre over for omgivelserne.  
Borgerne kan desuden være udfordrede i forhold til at skabe mening i de indsatser 
og forløb som BUC og den øvrige forvaltning tilbyder, men tidligere evalueringer 
har ikke bidraget med brugbar viden om hvordan indsatsen kan styrkes. BUC 
ønsker derfor at få undersøgt indsatsen i de komplekse sagsforløb med henblik på 
at styrke indsatsen og dermed meningsskabelsen hos borgeren, for i sidste ende 
at øge arbejdsmarkedsparatheden for den enkelte.  
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PROJEKTETS TEORETISKE UDGANGSPUNKT 

I undersøgelsen af mødet mellem borger og offentlig myndighed tages der 
udgangspunkt i borgerens individuelle fortællinger om ledighedsforløbet 
over tid og hvordan borgeren interagere med beskæftigelsesindsatsen, 
hvordan de betragter egne handlemuligheder og hvordan de orientere sig 
imod en fremtid på arbejdsmarkedet (Dannris, 2016). I dette perspektiv 
betragtes arbejdsmarkedsparathed som værende en flydende betegner for 
arbejdsløses orientering imod arbejdsmarkedet, som er bundet til de konkrete 
relationer mellem den arbejdsløse og systemet og som kontinuerligt skabes 
og omskabes i et komplekst netværk af sammengribende problemstillinger og 
konsekvenser (Danneris, 2016, s. 67). Fokus er således på, hvordan 
betydningen af indsatsen skabes i den specifikke kontekst, hvor den får 
mening (Danneris, 2016, s. 17).  Det, som har betydning for borgerens 
arbejdsmarkedsparathed kan således ikke bestemmes ud fra en specifik 
indsats eller aktivitet, da hvert ledighedsforløb er individuelt og består af 
skiftende faser med varierende kendetegn (Danneris, 2016, s. 64). I Dannris´ 
Ph.d. blev der identificeret fire forskellige faser, som borgerne over tid 
oplever at bevæge sig ind og ud af: fremgang, tilbagegang, stilstand og 
afsporing. Kendetegnende for de fire faser er forskelle mellem, hvordan 
borgerne betegner deres nuværende situation, deres handlekraft, 
samarbejde med jobcentret og orientering mod arbejdsmarkedet (Danneris, 
Dall, Caswell & Olesen, 2017, s. 22). Meningsfuldhed (eller meningsløshed) 
er et tema, som går igen i flere af faserne. Borgerne oplever meningsfuldhed 
som værende til stede i faser af fremgang, mens de omvendt i faser af 
tilbagegang oplever meningsløshed (Danneris, Dall, Caswell og Olesen, 2017, 
s. 23).  
I forlængelse af Danneris´ afhandling udgives artiklen ”Spot på samtalen” 
(Danneris, Dall, Caswell og Olesen, 2017) der analyserer samtalerne som 
eksempler på konkrete fremgangsmåder i praksis på beskæftigelsesområdet, 
og som identificerer fire centrale analysetemaer. Vi har i dette 
projektsamarbejde taget afsæt i de fire analysetemaer; Mening, mestring, 
Handlekraft og Arbejdsmarkedsperspektiv, som kort præsenteres herunder. 
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MENING 
Mening skabes i specifikke interaktioner, men knytter sig samtidig også til omstændigheder uden for 
samtalers rum f.eks. den aktuelle beskæftigelsesindsats. I mødet mellem borgere og 
beskæftigelsesmedarbejdere er der to forskellige meningsperspektiver på spil. På de ene side 1) et 
individuelt meningsperspektiv, som formuleres af borgeren og på den anden side 2) et institutionelt 
meningsperspektiv, som formuleres af beskæftigelsesmedarbejderen. Begge meningsperspektiver er til 
stede i indsatsen og begge er legitime. Væsentligt er dog at borgernes individuelle meningsperspektiv 
varierer over tid afhængigt af den konkrete fase, som borgeren befinder sig i på et specifikt tidspunkt, derfor 
kan indsatser også have forskellig effekt over tid.  
 
 
MESTRING 
Mestringsforventning betegner troen på at kunne udføre en given handling. Det siger noget om en persons 
tro på egne evner, men ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt personen rent faktisk besidder disse evner 
eller er i stand til at udnytte dem. Forskningen peger dog på at det er afgørende for, hvorvidt en given 
handling overhovedet udføres, at individet forstår sig selv som værende i stand til at udføre den. Flere 
danske studier påviser, at det øger mestringsforventningen, hvis der er en fælles forståelse mellem 
sagsbehandler og borger, at borgeren har ejerskab til indsatsen og finder den meningsfuld 
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HANDLEKRAFT 
Handlekraft betegner erfaringer med, planer om eller faktisk udførelse af handling. ”Handlekraft forstås 
således ikke som noget, en person har, men som en serie af mulige handlinger i en konkret situeret social 
proces (Emirbayer & Mische 1998:963). Handlekraft er altså noget, der gøres, og gøres i samspil med 
personernes omgivelser,…” (Danneris, Dall, Caswell og Olesen, 2017 s. 56) Omgivelsernes betydning er 
helt central, idet Danneris m.fl. påviser at langtidsledige borgeres oplevelser af egen handlekraft 
varierer, afhængig af hvordan de oplever mødet med systemet. 
Handlekraft og mestringsforventninger er forbundet idet en stærk mestringsforventning kan gøre en 
handling mere sandsynlig. 
 
 
ARBEJDSMARKEDSPERSPEKTIV 
Arbejdsmarkedsperspektiv handler om hvordan det arbejdsmarkedsrettede perspektiv udfoldes i 
samtaler mellem beskæftigelsesmedarbejdere og kontanthjælpsmodtagere, der befinder sig langt fra 
arbejdsmarkedet. Undersøgelser peger på at arbejdsmarkedsmuligheder knyttes an til konkrete, 
erfarede, kontekstbundne arbejdsmarkedsperspektiver. For borgeren er det altså vigtigt at 
arbejdsmarkedsperspektivet, i samtalen mellem med den professionelle, oversættes til noget konkret 
og for den enkelte borger meningsfuldt.  
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PROJEKTETS EMPIRISKE GRUNDLAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Projektets empiriske grundlag funderes på interview med borgere og professionelle samt konkret 
observation af de individuelle samtaler, som borgerne har i forløbet. Dette giver mulighed for at 
inddrage både den meningsdannelse, som både professionelle og borger forsøger at skabe undervejs 
i et komplekst sagsforløb, som kan være præget af både fremgang og tilbagegang, mening og 
meningsløshed.  
 
Formålet med borgerinterviewet er dels at få indblik i den konkrete borgers fortælling om sagsforløb, 
samt dennes oplevelse af mening og meningsløshed i indsatsen. Formålet med 
fokusgruppeinterviewet er at få sat ord på de professionelles overvejelser omkring 
arbejdsmarkedsparathed i komplekse sagsforløb og få indkredset det institutionelle meningsbegreb. 
Formålet med observationerne af møderne var at se når de to meningsperspektiver mødes i en 
samtale. Projektets empiriske grundlag kan sammenfattende illustreres på følgende måde: 
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PROJEKTETS RESULTATER – BORGERPERSPEKTIVET 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
BEFORDRENDE FOR MENINGS- 
SKABELSE 

BEFORDRENDE FOR 
MENINGSLØSHED 

MESTRINGSEVNE 
/HANDLEKRAFT 

 
RELATIONEN TIL DEN 
PROFESSIONELLE/AT BLIVE STØTTET 

UREALISTISKE  
FORVENTNINGER FRA 
SYSTEMETS SIDE 

GENERELT EN FORVENTNING 
OM AT DE KAN VARETAGE 
BESKÆFTIGELSE /UDDANNELSE  
I FREMTIDEN   

TID NOK AT BLIVE PRESSET FOR 
MEGET 

TIDLIGERE ERFARINGER OM 
AFBRUDTE FORLØB PÅVIRKER 
MESTRINGSFORVENTNINGERNE 

 
AT BLIVE SET AT VÆRE ET 

NUMMER/EN MASKINE 
OFTE MEGET REALISTISKE 
OPFATTELSER AF EGEN 
FORMÅEN  

RETTE PRAKTIK PÅ RETTE STED PRAKTIKKER SOM IKKE 
MATCHER SKÅNEHENSYN 

 

 
EN MENTOR SOM STØTTER OG 
GUIDER I FORHOLD TIL AT MESTRE 
HVERDAGEN 

TILFÆLDIGE FORLØB 
UDEN SAMMENHÆNG 

 

 
FÆLLESSKABER PÅ 
AKTIVERINGSSTED/ARBEJDSPLADSEN 
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PROJEKTETS RESULTATER – DE PROFESIONELLES PERSPEKTIVET 
  

På baggrund af fokusgruppeinterview med de fagprofessionelle: 
 

 De professionelle opfatter relationen til borgeren som forudsætning for at skabe arbejds-
markedsparathed 

 Tid, inddragelse og det at finde ”gnist” bliver fremhævet som afgørende for progression  
 De angiver, at der ligger en vigtig opgave i at oversætte og formidle deadlines og krav fra systemet 

på en måde så borgeren kan håndtere og rumme det – kræver et vist fagligt råderum og overblik  
 De oplever det som meningsløst når det institutionelle perspektiv overskygger borgerens 

meningsperspektiv f.eks. at de skal i tilbud som ikke passer til borgeren. 
 Rette virksomhedspraktik på rette tid central for at skabe progression. Er udfordrende både på grund 

af målgruppens kompleksitet og pga. virksomhedernes manglende rummelighed 
 De professionelle er bevidste om målgruppens kompleksitet – og ”at holde igen” kan også bidrage 

til arbejdsmarkedsparathed 
 De professionelle udtrykker besvær med at forstå, hvad der ligger til grund, når en borger pludselig 

har fremgang eller tilbagegang – det er svært at gennemskue og rumme ”ikke relation”  
 De professionelle er bevidste om, at de navigerer imellem et institutionelt meningsperspektiv og 

borgerens meningsperspektiv 
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De professionelle og borgerne er enige om at 
meningsfuld handler om tid, relation, inddragelse 
og matchning.  
 

De professionelle og borgerne er enige om at det 
opleves som meningsløst, når det institutionelle 
perspektiv overskygger borgerens perspektiv.  
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NÅR PERSPEKTIVERNE MØDES 
 
  

 
DE KORTE MØDER VIDEN PÅ TVÆRS DE LÆNGERE MØDER  
NÅR  DET GÅR GODT FOLDES 

BORGERENS MENINGS-

PERSPEKTIV IKKE UD 

MENTOR SOM OVERSÆTTER AF 

BORGERENS MENINGSPERSPEKTIV? 

DET INSTITUTIONELLE 

MENINGSPERSPEKTIV KAN 

KOMME TIL AT SKYGGE 

 
MENTOR HAR MÅSKE EN 

OVERSÆTTERROLLE? 

NÅR BORGEREN BARE FLYDER 

MED, HVORDAN SIKRES VIDEN OM 

SKÅNEHENSYN (KOORDINATION AF 

VIDEN) 

BORGERENS MENINGSPERSPEKTIV 

FREMSÆTTES TØVENDE OG 

BRUGES IKKE.  

Indsatsområder identificeret på baggrund observationerne  
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AFSLUTTENDE OVERVEJELSER OG AFSÆT TIL REFLEKSION 
 

DET INSTITUTIONELLE 

MENINGSPERSPEKTIV FYLDER 

MENTOR STYRKER BORGERENS 

MENINGSPERSPEKTIV 

VIDEN OG TVÆRFAGLIGHED 

HVORDAN KAN DET UDGÅ  AT 

SKYGGE FOR BORGERENS 

MENINGSPERSPEKTIV I SAMTALEN  

HVORDAN KAN MENTORS 

OVERSÆTTEROLLE STYRKES 

HVORDAN SIKRES CENTRAL 

VIDEN OM BORGEREN MELLEM 

SAMARBEJDSPARTNERE 

KAN DET ORGANISATORISKE 

UNDERSTØTTE BORGERENS 

MENINGSPERSPEKTIV  

KAN MENTORS FUNKTION 

SYNLIGGØRES I ORGANISATIONEN 

KAN YDERLIGERE SAMARBEJDE 

OG KOORDINATION STYRKES 

ORGANISATION 

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION PÅ BAGGRUND AF PROJEKTETS RESULTATER 
 

 De professionelles mulighed for at være fleksibel og foretage en tilpasning af indsatsen til den 
enkelte er noget af det som kan fremhæves som central for skabelse af arbejdsmarkedsparathed. 
Kan det styrkes inden for det organisatoriske set up? 

 Kan de professionelles evne til at håndtere faserne, tilpasning af indsatsen og ”ikke relation” styrkes? 
 Kan de professionelles måde at balancere mellem det institutionelle meningsperspektiv og  

borgerens meningsperspektiv styrkes? 


