
Nederste linje skal 
stå i farve: 

VIRKSOMME 
ELEMENTER 
I VIRKSOMHEDS-
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VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS 
FREMMER PROGRESSION OG 
SANDSYNLIGHED FOR JOB

VÆKSTHUSET 
23.05.18

…. Under bestemte betingelser
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JOBEFFEKTEN AF 
VIRKSOMHEDSRETTEDE 
INDSATSER
• Carsten Koch udvalget: Virksomhedsrettede tilbud er det 

eneste redskab i beskæftigelsesindsatsen, der har 
dokumenterede positive beskæftigelseseffekter på tværs af 
målgrupper

• BIP-undersøgelse (aktivitetsparate): De følgende 6 
måneder efter et afsluttet virksomhedsrettet forløb er 
borgerens jobsandsynlighed øget med 45-85 pct. (KORA)

• IPS-studier (borgere med svære psykiske lidelser): ”Place 
first, then train” – effekter på beskæftigelsen af tidlig 
virksomhedsplacering. (59 pct. i job efter IPS (+ flere 
timer, tjener flere penge, bedre selvværd) overfor 23 pct. 
der modtager andre indsatser)

EFFEKTER PÅ BESKÆFTIGELSEN
VÆKSTHUSET 
23.05.18
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NYESTE BIP-FORSKNING 
(UNDER UDGIVELSE)

Progression ift. arbejdsmarkedet sker særligt når 
virksomhedsrettet indsats indgår:

• Virksomhedsrettet, opkvalificering og 
helbredsindsats

• Virksomhedsrettet, opkvalificering og social 
indsats

• Virksomhedsrettet, social- og helbredsindsats

• Virksomhedsrettet og social indsats

• Virksomhedsrettet og opkvalificering

• Virksomhedsrettet og helbredsindsats

• Virksomhedsrettet 

EFFEKTER PÅ PROGRESSION MOD JOB
VÆKSTHUSET 
23.05.18

Parallelindsatser
hvor 

virksomhedsrettet 
indsats indgår  
skaber størst 
progression

Ingen indsats skaber 
tilbagegang!

Enkeltindsats skaber 
typisk stilstand eller 
tilbagegang – dog 

undtaget ren 
virksomhedsrettet
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HVEM FÅR VIRKSOMHEDS-
RETTET INDSATS?

SANDSYNLIGHEDEN FOR VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS
VÆKSTHUSET 
23.05.18

• Jo længere borgerne 
er fra arbejds-
markedet, desto 
mindre bliver 
virksomhedsrettede 
indsatser brugt

• Efter 2 års ledighed 
falder sandsynlig-
heden for at få et 
virksomhedsrettet 
tilbud markant.

41 pct. af de 
jobparate

kontanthjælps-
modtagere

23 pct. af 
sygedagpenge-

modtagere 

15 pct. af de 
aktivitetsparate 
kontanthjælps-

modtagere

Får en 
virksomheds-
rettet indsats

(virksomheds
praktik, 

løntilskud, 
nyttejob)

Kilde: CK-Udvalget 2015: Nye veje mod job – for 
borgere i udkanten af arbejdsmarkedet



6

HVORFOR DALER 
SANDSYNLIGHEDEN?

VÆKSTHUSET 
23.05.18

De kan da ikke 
sendes ud på en 
virksomhed…??



Nederste linje skal 
stå i farve: 

HVAD ER 
AFGØRENDE FOR AT  
ARBEJDSGIVEREN 
ÅBNER DØREN?
- BYGGER PÅ ”FRA UDSAT TIL ANSAT – SET FRA ET ARBEJDSGIVERPERSPEKTIV, 
2016. INTERVIEWS MED 66 VIRKSOMHEDER
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VIL VIRKSOMHEDERNE 
DELTAGE?

JA – hvis det 
skaber værdi!

FRA RUMMELIGHED TIL VÆRDISKABELSE
VÆKSTHUSET 
23.05.18

Fra 
rummelighed 

Til 
værdiskabelse
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VÆRDISKABELSE

VIRKSOMHEDERNES EGNE ARGUMENTER
VÆKSTHUSET 
23.05.18

Økonomisk 
værdiskabelse

Værdi i 
produktionen

Reduktion af 
transaktions-
omkostninger

Omdømme og 
branding

Social 
værdiskabelse

Kollektiv 
udvikling og 

læring

Individuel 
udvikling og 

læring

Skabelse af 
loyalitet
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ØKONOMISK VÆRDISKABELSE
VÆKSTHUSET 
23.05.18

MINDSKE USIKKERHEDEN

Om at bruge jobcenter/anden 
aktør som mellemled:

”Og det er faktisk ikke, fordi vi ikke 
vil have en almindelig ansat i stedet 
for, men nogle gange, så er det 
bare fuldstændigt umuligt, og vi har 
faktisk prøvet at få en almindelig 
ansat, som der så bare er endnu 
mere galt med, end dem vi fik fra 
XX [anden aktør]. Og det er 
irriterende, fordi dem vi får fra XX 
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 at alt virker. Og så går 
de i gang, og så er der ikke noget 
der virker”.

- Leder fra rengøringsvirksomhed
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OMDØMME OG 
BRANDING

… men for os er det også et signal ift. de 
kunder, vi går efter. Det er et meget 
konkurrencepræget marked, hvor prisen er 
afgørende. Som den virksomhed vi er, så 
prøver vi også at sige, at hvis vi skal sikre, at 
vores unge mennesker får en uddannelse, og 
hvis vi skal sikre, at nogle af de mennesker, 
der har det svært på arbejdsmarkedet, 
kommer ind på arbejdsmarkedet… Det gør så 
også, når vi går ud og sælger en time til en 
kunde, så kan vi ikke komme så langt ned [i 
pris] som måske nogle andre gør…. Når man 
så fortæller kunderne, hvad det er, vi gør, så 
håber vi på, at det får dem til at tænke over, 
nå men vi vil hellere bruge den her 
entreprenør, som har den sociale profil og har 
styr på arbejdsmiljøet og styr på tingene.”

- Leder af entreprenørvirksomhed

ØKONOMISK VÆRDISKABELSE
VÆKSTHUSET 
23.05.18
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STYRKE KOLLEKTIVET

SOCIAL VÆRDISKABELSE
VÆKSTHUSET 
23.05.18

”… 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 de også [det] 
internt mellem folk, der er 
her i forvejen. Det giver altså, 
at man bliver mere 
omsorgsfuld… og det er sådan 
en lavineeffekt… jeg ved jo, 
at når vi har trivselsmålinger, 
og de spørger, om de vil 
anbefale folk at søge herhen, 
så svarer de meget, meget 
højt personalet.”
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R: ”…. 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, at 
jeg kunne arbejde med hende, jeg kunne 
se, at der ville ske fremskridt med hende. 
Jeg kunne arbejde med hende. Allerede de 
første 4 måneder, 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

– Medarbejder fra mindre industrivirksomhed

SOCIAL VÆRDISKABELSE
VÆKSTHUSET 
23.05.18

PERSONLIG TILFREDSSTILLELSE

- INDIVIDUEL UDVIKLING OG LÆRING



Nederste linje skal 
stå i farve: 

HVAD ER 
VIRKSOMHEDS-
KONTEKSTEN 
SÆRLIGT 
GOD TIL?
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HVAD KAN VIRKSOMHEDERNE TILBYDE?
VÆKSTHUSET 
23.05.18

VIRKSOMHEDSKONTEKST KAN SKABE 

LÆRING, UDVIKLING OG MENING

 FÆLLESSKAB OG KOLLEGASKAB

 ANSVARLIGGØRELSE

 SIGE TINGENE ”RÅT FOR USØDET”

 FASTE RAMMER

 SYNLIGGØRE AT BORGERNE SKABER KONKRET VÆRDI 

 ARBEJDE MED DELMÅL – SYNLIGGØRE DE SMÅ SUCCESS’ER

 ROLLEMODEL I HVERDAGEN

 SKABE NETVÆRK IFT. FREMTIDIG LÆRLINGEPLADS / JOB
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FASTE RAMMER

”Jamen Jens er jo en god nok dreng, altså han 
trængte bare til at komme ud og have nogle faste 
rammer. Opleve et fællesskab der er mellem 
medarbejdere, kolleger, og måske have en som siger 
fra…” 

”Jeg synes indimellem, der går lidt ”falaffel”, når det 
er kommunale hænder… det er ikke den samme 
virkelighed, som når man kommer herud… og det er 
der sgu mange mennesker, de har brug for på en eller 
anden facon, at finde ud af hvad der er ret og 
vrang…. Jeg tror ikke, jeg er noget orakel… hvis vi får 
sat de her rammer op, så det passer til dem, og så at 
de får et medansvar, øh, for det tror jeg måske er 
det, de har brug for” - Håndværksmester

EKSEMPEL
VÆKSTHUSET 
23.05.18
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PERSONLIG HYGIEJNE 
OG FREMMØDE
”De er kommet ind 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 hygiejne. 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”….

”Og hvis de ikke møder til tiden, så kørte jeg ned – jeg 
vidste jo hvor de boede – så kørte jeg ned og hentede dem. 
Fordi jeg oplevede at de havde det svært med at komme 
op. Altså fra at have sovet til kl. 11 om formiddagen, så 
skulle de pludselig møde kl. 7 eller 8. Det har været rigtigt 
svært for dem. Det er jo ikke fordi de ikke har gidet, de har 
bare ikke hørt vækkeuret” - Kioskforpagter

EKSEMPEL
VÆKSTHUSET 
23.05.18
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ANSVARLIGGØRELSE

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

VÆKSTHUSET 
23.05.18



19

OPTAGELSE I ET 
FÆLLESSKAB
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 forskellig baggrund, 
udover at vi arbejder her (navn på trælast), lidt forskellig alder og 
hvor vi bor henne, og familieforhold. Vi er sådan lidt rodet 
sammen, men vi har det rigtigt 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… 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.”

- Virksomhedsleder fra en trælastvirksomhed

VÆKSTHUSET 
23.05.18



Nederste linje skal 
stå i farve: 

DET GODE 
MATCH?
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MATCH ER AFGØRENDE

MATCH MELLEM BORGER OG VIRKSOMHED
VÆKSTHUSET 
23.05.18

Passe til

• Faglige 
kompetencer

• Fysisk formåen

•Etc.

Passe ind

• Værdifællesskab

• Engagement, 
interesse

• Sociale 
egenskaber

• Etc.

Match er også en socialiseringsproces - At komme 
til at passe ind og til
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MANGLENDE MATCH
”Det er første forudsætning. 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 jamen, hun kan ikke –
for hun er enlig mor, og hun kan ikke tage aftenarbejde, hvem skal så passe 
ungerne?” - leder af kommunal sportshal

”Altså hvis de ikke har situationsfornemmelse eller begynder at rette eller 
råbe og skrige eller irettesætte børnene, hvor vi jo har en pædagogik og en 
behandling i den her institution, der handler om sådan og sådan, så kan man 
jo ikke være personligt fornærmet over, at der er forsvundet 3 appelsiner og 
4 pebernødder”. – leder på specialskole

”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, 
jeg snakkede med (fra jobcentret). 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 er 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 smøre noget smørrebrød” – leder af køkken og kantine på større 
industrivirksomhed

VÆKSTHUSET 
23.05.18
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GODT MATCH
”Jamen, han er jo 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 gentagne arbejde, 
som hænger mange andre ud af halsen. Men det nyder han, 
og det er vi bare rigtigt glade for. 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.”             
– leder af virksomhed, der leverer kabler til andre virksomheder

”Vi lægger sindssygt meget vægt på det, der hedder din 
sociale adfærd, din personlighed, din måde og tilgang til at 
arbejde sammen med kolleger, så der kommer 
fleksibilitet…. Hvordan du retorisk, men også hvordan du 
adfærdsmæssigt er” – virksomhedsleder fra stor offentlig virksomhed

VÆKSTHUSET 
23.05.18
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DET FORELØBIGE OG 
DET ENDELIGE MATCH

TO TYPER MATCH
VÆKSTHUSET 
23.05.18

Kontakt
Se-hinanden-an 

(betalt tilpasning)

Ansættel
se

Støttet ansættelsesforløb

Foreløbigt match
• Skal forberedes af 

systemaktører

• Så konkret som muligt i 

forhold til borger og 

virksomhed

• Handler om potentiale

Endeligt match
• Udvikles af borger og 

virksomhed gennem 

forløb

• Bygger på en 

konstatering af, at 

borgeren ”passer til” og 

”passer ind”

”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 
kollegerne – altså en generel 
vurdering af personen, ikk også, 
og hans færdigheder, og 
personlige, menneskelige 
kompetencer og sådan noget”
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ROLLER I FORBEREDENDE 
MATCH 

VÆKSTHUSET 
23.05.18

System

ArbejdspladsBorger

Kompetencer, CV, 
forestillinger, 

ønsker, håb, ideer, 
forbehold, 

bekymringer

Se/skabe muligheder
Skabe kontakt

Forventningsafstemme
Informere, afklare og 

understøtte

Opgaver, 
kapacitet,

oplæring, vurdere 
potentiale, 
forbehold, 

bekymringer
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ROLLE I SE-AN FASEN

SE-AN FASEN
VÆKSTHUSET 
23.05.18

Kontakt
Se-hinanden-an 

(betalt tilpasning)

Ansættel
se

Støttet ansættelsesforløb

Foreløbigt match Endeligt matchUnderstøtte match

• Opfølgning, 
forventnings-
afstemning

• Rådgive om 
muligheder – også 
løbende afhængigt af 
forløbet

• Stå til rådighed for 
kontakt 
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HVOR PARAT SKAL 
MAN VÆRE?

Skal man lære noget for at komme ud –
eller skal man ud for at lære noget?

Arbejdsmarkedsparathed er 
kontekstspecifik

Borger skal ikke sælges som en fiks og 
færdig pakke, men skal matches med et 
potentiale for værdi, som arbejdsgiver selv 
er med til at skabe

Det kan ikke undgås, at der tages chancer

Det kan være en helt naturlig reaktion, at 
nogle borgere modarbejder, hvis de har 
manglende erfaring, er bange for at fejle, 
har psykiske sårbarheder etc.

Interventioner kommer oftere for sent end 
for tidligt – vi er allerede ”bagud”, når 
personen er droppet ud af uddannelse eller 
arbejde 

VÆK FRA TRAPPESTIGETÆNKNING
VÆKSTHUSET 
23.05.18

Ikke-
arbejds-
markeds
-parat

Arbejdsmar-
kedsparat
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HVAD TÆNKER 
BORGERNE OM PRAKTIK?
• På trods af, at praktik som redskab for de 

fleste har været medvirkende til, at de 
kom i job, så har borgerne 
gennemgående negative fortællinger om 
deres oplevelser med at være i praktik 
under deres ledighedsforløb. 

• Bygger på ”Fra udsat til Ansat – ser 
fra et arbejdstagerperspektiv, 
(2017). Interviews med 24 tidligere 
aktivitetsparate borgere, der er endt i fast 
arbejde

FRA UDSAT TIL ANSAT – BORGERNES PERSPEKTIV
VÆKSTHUSET 
23.05.18
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MANGLENDE 
ANSÆTTELSES-
MULIGHEDER
”Jeg har været på flere 
virksomheder, hvor man har 
snakket i kaffepausen, og så 
kunne jeg høre på deres 
samtaler, at de for nogle år siden 
var flere ansatte. Så nu har de 
travlt, og derfor var det godt at få 
nogen ind gratis. Der vidste man 
godt, at man aldrig ville kunne 
komme ind. Det kunne man 
lynhurtigt høre. Og så tænker 
man: Hvad fanden laver jeg så 
her?”

– Henning, buschauffør

BORGERNES OPLEVELSER MED PRAKTIKKER
VÆKSTHUSET 
23.05.18
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”Men så synes jeg ikke, at det var i 
orden, at jeg skulle arbejde 37 timer 
gratis, når jeg fra revalideringen ved, 
at jeg ikke engang kan arbejde 9 
timer om ugen. […] Så sagde jeg, at 
så ved jeg ikke rigtig, hvad meningen 
den er. Så kan jeg ikke rigtig se 
nogen mening med det, for jeg kan 
ikke få at vide, hvad det er I 
[jobcentret] skal belyse, og jeg kan 
ikke få at vide, hvad det er I 
mangler. Jeg kan kun få at vide, at 
nu skal jeg starte forfra på endnu et 
projekt, og det har jeg ikke lyst til.”

- Peter, vagt

BORGERNES OPLEVELSER MED PRAKTIKKER
VÆKSTHUSET 
23.05.18

UDEN MENING
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”Jeg har sagt til dem, at jeg har 
været igennem alt det her. Så 
jeg har sagt, at jeg vil have 
virksomhederne til at melde ud, 
hvis de ikke vil have mig. De skal 
ikke bare forlænge og forlænge”.

- Sandra, lagermedarbejder

BORGERNES OPLEVELSER MED PRAKTIKKER
VÆKSTHUSET 
23.05.18

GENTAGNE 
FORLÆNGELSER
AF PRAKTIKKER
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Virksomhederne:

Vi vil gerne være med 
- hvis det skaber værdi 

for os

Systemet:

Flere skal i praktik, da 
det skaber jobeffekter

OPSUMMERING – ET PARADOKS
VÆKSTHUSET 
23.05.18

Borgerne:
Praktikker er meningsløse og udnyttelse 
af gratis arbejdskraft, for de fører ikke

til job

Beskæftigelses-
medarbejder



33

SPÆNDINGSFELT
Teknisk rationalitet Professionel artisteri

Disciplineret forbruger af 
videnskabelig forskning og 
resultater

Evidensbaseret 
typetænkning

Ensartede handlinger i 
ensartede situationer giver 
ensartede resultater

Praktikerens æstetisk 
funderede evne til i 
øjeblikket at vælge mellem 
forskellige, hver især 
refleksivt begrundede 
handlemuligheder

Kompleksitetsbaseret 
øjeblikstænkning

Handlingsvalg beror på skøn 
(alle situationer og personer 
er unikke og skal behandles 
unikt)

KONGSGAARD OG ROD, 2018
VÆKSTHUSET 
23.05.18

Kilde: Willert og Juhl: ”Fra kompleksitet til professionel handlekraft” i Kongsgaard og Rod, 2018

Trækker på 
evidensbaseret 

viden

Trækker på 
erfaringsbaseret 

viden
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HVAD BETYDER NOGET?

VÆKSTHUSET 
23.05.18

Beskæftigelses-
medarbejder

Viden om muligheder på 
arbejdsmarkedet
- Succeshistorier
- Nuancerede billeder af, 

hvad virksomhederne vil 
være med til

Hvad betyder 
helbredsudfordringer ift. 
virksomhedsrettet indsats?

Hvordan får jeg en 
virksomhedsrettet indsats til 
at lyde relevant og 
meningsfuldt for en borger?

Er jeg klædt på med 
argumenter overfor 
virksomheden ift. økonomisk 
og social værdiskabelse? 
Hvordan tager jeg 
overhovedet kontakt?

Hvad skal afsøges hos både 
borger og virksomhed for at 
foretage et godt match?

Hvad gør jeg, når jeg ikke 
selv tror på det? 
(sagssparring, konsultere en 
virksomhedskonsulent mv.) 
– og hvilke faglige 
argumenter er der for at 
lade være?

Overlevering fra 
sagsbehandler til 
virksomhedskonsulent –
hvad er vigtig og relevant 
info?

Hvordan får jeg overbevist 
samarbejdspartnere om 
betydning af virksomheds-
og jobfokus?



35

VIL DU VIDE MERE?
www.vaeksthusets-forskningscenter.dk

Forskningschef Charlotte Hansen
chh@vaeksthus.dk, tlf. 28 88 13 66

KONTAKTINFO
VÆKSTHUSET 
23.05.18

http://www.vaeksthusets-forskningscenter.dk/
mailto:chh@vaeksthus.dk

