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Borger i Væksthuset – et borgerperspektiv på det gode forløb
I januar 2010 fortog Væksthuset en undersøgelse af, hvilke oplevelser, holdninger og indtryk, en udvalgt
borgergruppe har i forhold til deres samarbejde med Væksthuset. Fælles for borgerne er, at de er bosat i
Københavns Kommune, at de er henvist til Væksthuset af Jobcenter København, og at de i løbet af 2009
samarbejdede og afsluttede et forløb i Væksthuset. Borgerne samarbejdede i 2009 med Væksthuset gennem et
forløb i enten en jobpakke eller en kombinationspakken (fig. intro, 1). Undersøgelsen bygger på 89 interviews
foretaget telefonisk i januar 2010.
Fig. intro, 1 Jobpakken og kombinationspakken

Rapportens fokusområder
Undersøgelsen
kap I
kap II
kap III
kap IV
kap V
kap VI

giver indblik i borgenes indtryk, oplevelser og holdninger til fem områder:
Væksthusets tilbud
Indblik og indflydelse
Konsulentsamarbejdet
Jobsøgningsvilkår
Væksthusets rammer
Vægtning af, hvad der er vigtigst i samarbejdet med Væksthuset

Undersøgelsen giver Væksthuset mulighed for at se på hvilke aspekter af samarbejdet, som borgerne oplever
som gode eller dårlige, og hvilke dele af samarbejdet, de ser som centrale for et godt forløb. Undersøgelsen giver
desuden interessant viden om følgende spørgsmål:






Hvordan adskiller eller ligner borgernes prioriteter i forløbet og samarbejdet de prioriteter, vi har i
Væksthuset?
Er de værdier og tilgange, som Væksthuset synes er vigtige, de samme som dem, borgerne synes er
vigtige?
Er vi i Væksthuset gode til det, som borgerne ønsker, vi er gode til?
Mener borgerne, Væksthuset er gode til det, vi ønsker at være gode til?

De vigtigste konklusioner
Ud fra undersøgelsen kan det overordnet konkluderes, at udmeldingerne fra borgerne i de to tilbudspakker er
overvejende positive. Det har vist sig, at konsulentsamarbejdet er af afgørende betydning for, at borgerne
oplever forløbet som tilfredsstillende. Undersøgelsen har også gjort det tydeligt for os, hvilke elementer af
konsulentsamarbejdet, som borgerne vurderer til at være af størst betydning. Her kan eksempelvis nævnes den
praktiske hjælp, borgerne får af konsulenten; konsulentens lyttende, forstående og tillidsvækkende tilgang;
konsulentens evne til at tilrettelægge et forløb, der er personligt og individuelt tilpasset borgeren; at der er god
kemi i samarbejdet; at konsulenten udviser interesse og empati; at der bliver fulgt godt op på tingene; og at
konsulenten formår at hjælpe borgeren til selvhjælp.
Undersøgelsen har også gjort det klart, at borgernes oplevelser og tilfredshed med samarbejdet med
Væksthuset ikke tegner noget entydigt billede. Når vi alligevel har forsøgt at uddrive nogle generelle tendenser
og sammenhænge ud fra borgernes citater, gør vi det vel vidende, at den virkelighed, borgerne giver udtryk for,
ofte er kompleks, flertydig og til tider selvmodsigende. Derfor kan borgernes udtalelser også tilskrives mange
forskellige betydninger varierende fra læser til læser. Denne rapport bør læses som én analyse blandt flere
mulige.
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Rapportens opbygning
Rapporten består af seks kapitler, der afspejler de seks spørgsmål, vi har stillet borgerne i telefoninterviewene.
Ved begyndelsen af hvert kapitel ses en boks, der kort opsummerer kapitlets væsentligste konklusioner i
punktform. Herefter gennemgås og analyseres borgernes besvarelser, der gengives i systematiseret form.
Kapitlerne afsluttes hver især med en opsummerende konklusion. De sidste to kapitler gennemgår henholdsvis
dataindsamlingen og den metodiske tilgang til undersøgelsen.
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I: Tilfredshed med forløbets elementer






“

Næsten alle borgerne (92 procent) er tilfredse med ét
eller flere af Væksthusets tilbud. Størst tilfredshed er der
med konsulentsamtalerne. De roses af 44 procent af
borgerne. Den kvalitet, som borgerne hyppigst
fremhæver, er, at de føler sig bakket op, forstået og lyttet
til (21 procent).
De fleste borgere er ikke utilfredse med nogen af
tilbuddene (47 procent). Det hyppigste kritikpunkt er
dog, at borgerne vurderer tilbuddene til at være
uvedkommende eller irrelevante (18 procent).
En sammenligning af jobpakken og kombinationspakken
viser, at borgerne i de to grupper giver udtryk for samme
grad af tilfredshed. Tilfredsheden er også rettet mod de
samme tilbud. Der er dog en forskel mellem de to
pakker, når borgerne giver udtryk for deres utilfredshed
med tilbuddene. Her er borgene i kombinationspakken
generelt mere utilfredse end borgerne i jobpakken.

Jeg gik derfra med en oplevelse af, at
der var nogle mennesker, der havde
forstand på og forståelse for, at have
med mennesker som mig at gøre.

”

Tilfredshed med forløbets forskellige elementer
Med undersøgelsens første spørgsmål, ønsker vi at få et overblik over dels hvilke tilbud, borgerne er tilfredse og
utilfredse med, og dels hvilke faktorer, der påvirker borgernes meninger om tilbuddene. Som det fremgår af
udklippet fra interviewguiden (fig. 1a), lægger præsentationen af spørgsmålet op til, at borgeren forholder sig til
tre tilbudstyper: workshops, samtaler med virksomhedskonsulenten og praktik. Besvarelserne er dog ikke
begrænset til disse tilbud.
Fig. 1a Interviewguide, spørgsmål 1
1. Tilfredshed med de forskellige
tilbud i Væksthuset

a) Hvilke tilbud synes
du var gode? Hvorfor?

I Væksthuset har vi jo forskellige
tilbud. Fx workshops, samtaler og
praktik.

b) Hvilke tilbud var du
utilfreds med? Hvorfor?

Det fremgår af diagrammet nedenfor, at knap halvdelen
(44 procent) af de adspurgte borgere giver udtryk for en
tilfredshed med konsulentsamtalerne. Cirka
hver tredje borger (29 procent) er tilfredse med deres
praktikforløb1, mens godt hver 10’ende (12 procent)
fremhæver workshops, som et godt tilbud2.

Fig. 1b Tilfredshed med workshops, konsulentsamtaler og praktik
Andet
5%

Alle
2%
Ingen
8%

Workshop
12%

Det er vigtigt at huske på, at
borgernes svar ikke er enteneller besvarelser. Samme borger
kan godt være både tilfreds og
utilfreds med det samme tilbud.

Praktik
29%
Samtaler m.
konsulent
44%

Praktikkategorien dækker her både over interne og eksterne praktikker.
De resterende 15 procent af borgeren var enten ikke tilfredse med nogen af Væksthusets tilbud (8 procent.), var tilfredse med alle tilbuddene (2
procent.) eller var tilfredse med nogle af tilbuddene, uden at specificere præcis hvilke (5 procent.). 1 borger gav udtryk for, at det særligt var et
mentorforløb, han/hun var tilfreds med.

1
2
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Med disse tal i baghovedet bliver det interessant at finde ud af mere præcist, hvad borgernes tilfredshed skyldes.
For at undgå, at lægge ordene i munden på borgerne, har vi valgt, at definere nogle ”tilfredshedstyper” efter data
var indsamlet, frem for at forme kategorierne på forhånd og bede borgere indpasse deres svar i dem. På den
måde sikres det, at borgerne så vidt muligt taler frit fra leveren og nævner tingene i den rækkefølge, det dukker
op i deres tanker.

Årsager til tilfredshed
Nedenfor gives eksempler på udtalelser, der har været med til at forme kategorierne. Søjlediagrammet viser, hvor
hyppigt borgerne gav udtryk for tilfredshed med disse områder.
Fig. 1c Antal besvarelser sorteret efter tilfredshedsårsager ift. Væksthusets tilbud
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Søjlediagrammet viser, hvor hyppigt de forskellige årsager til tilfredshed fremgår af citaterne. Samme citat kan godt
vise, at tilfredsheden skyldes flere af ovenstående parametre. Derfor er der ingen sammenhæng mellem søjlernes
akkumulerede værdi og antallet af udtalelser.

Opbakning / Blev forstået og lyttet til
“Min konsulent lyttede og forstod
udmærket, hvad det drejede sig om.”
“Samtalerne var super gode. De har
hjulpet mig med at komme lidt videre.
Der er fokus på den enkelte borger.
Væksthuset er genialt.”
“Samtalerne har været gode. Den konsulent jeg
havde, havde tillid til mig. De ting jeg sagde, at jeg
var god til, var også det, vi søgte praktik indenfor.”
“Min konsulent var god til at finde ud af, at jeg ikke
skulle være i Væksthuset. Hun fik mig videre.”
Afklaring
“Han kom hjem til mig én gang om ugen og fik styr
på de løse ender. Jeg havde en følelse af, at jeg var
alt for velfungerende til at få den hjælp. Jeg kunne
ikke rigtig se mig selv blive fulgt ned til kommunen
af en anden.”
“Praktikken var god. Den hjalp mig til at finde ud af,
om det var det, jeg ville.”
“Det var meget rart at finde frem til, hvad der var
godt for én.”

“Jeg gik derfra med en oplevelse af, at der var nogle
mennesker, der havde forstand på og forståelse for,
at have med mennesker som mig at gøre.”
“Jeg snakkede godt med min konsulent. Han var god
til at støtte én og få en selv til at komme med nogle
idéer.”
“Folk i Væksthuset var meget tålmodige og lyttede
rigtig meget til mine interesser.”
“Jeg havde en fantastik indlevende konsulent. Meget
empatisk.”

“Praktikken er god. Jeg bliver mere klar på mig selv
og min arbejdssituation.”
“Jeg kom ud i revalidering. Det har jeg været glad
for. Jeg har fundet ud af, at jeg gerne vil skifte
branche.”
“I snedkerværkstedet fik jeg prøvet af, hvor meget
jeg kunne med min ryg. ”
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Andet / Uspecificeret
“Praktikken var god, men det var for hårdt for mig.
Samtalerne var gode. Workshops var gode, men jeg
kan ikke gå på mine ben.”

Side 5

“Snedkerværkstedet: det var godt nok, men jeg
bliver hurtigt træt, for jeg nærmer mig 60 år.”
“Det var fint det hele. Det virkede meget fint det
hele.”

Praktisk hjælp og indgåelse af aftaler
“Min konsulent foreslog, at jeg tog et tolkekursus.”

“Min konsulent har undersøgt og taget kontakt med
de folk, jeg har brug for.”

“Jeg skulle have et kørekort. Det gik meget nemt.”
“Workshops var gode, fordi man fik hjælp til at
skrive ansøgninger.”
God kemi
“Jeg var meget glad for hende (konsulenten. red).
Hun var meget sød.”

“Workshops, hvor man får tips og hjælp til
ansøgninger, var rigtig godt.”

“Jeg var meget tilfreds med min konsulent. Yderst
positiv og hjælpsom. Jeg har en god kontakt med
ham.”

“Min konsulent var rigtig flink.”
“De snakker fint og pænt. Folkene er rigtig søde.”
Indsats / hjælpsomhed / effektivitet
“Min konsulent var meget hjælpsom, motiverende
og entusiastisk.”
“De gjorde virkelig, hvad de kunne for at hjælpe.”
“Min konsulent er meget effektiv og rykker hurtigt
på tingene.”
Kommet i fast arbejde
“Praktikken var også rigtig god. Den førte til job.”

“Folk i workshoppen var søde og rare, når man
spurgte om noget.

“Konsulenten var hurtig til at få mig i praktik.
“Det var en fed fornemmelse at se, at det blev til
noget rigtig med praktikken og få fingrene i jorden.
Jeg blev meget overrasket over, at jeg fik en
praktikplads så hurtigt.”

“Praktikken var god, fordi jeg fik fast arbejde
derefter.”

“Praktikken endte med fastansættelse.”
Råd og vejledning
“Mentoren fortalte mange ting, jeg ikke vidste.”
“Jeg brugte min konsulent som vejleder.”
Tilbuddenes relevans
“Foredragene til workshopperne var gode. Noget var
relevant, og så var det også spændende at høre på.”
“Jeg kunne bruge det hele.”

“Jeg havde en god konsulent, som gjorde meget ud
af, at jeg fik god behandling og rådgivning. Man
kunne mærke, at hun brugte meget energi på det.”

“Workshops er udmærket – hvis man har behov for
det.”
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Opfølgning
“Konsulenten kom også ud i min praktik. Mange
gange vidste jeg ikke lige, hvad jeg skulle spørge
(praktikværten red) om, men det ved hun så.”

Side 6

“Min konsulent kommer og besøger mig i praktik.”

Forbedrede sin mødestabilitet
“De prøvede at lære mig at stå tidligt op og gå på
arbejde, inden jeg blev sluppet ud på det egentlige
arbejdsmarked. Men det var i mit eget tempo.”

“Jeg er blevet mere stabil.”

Utilfredshed med forløbets elementer
I spørgsmål 2b spørges ind til borgernes utilfredshed med Væksthusets forskellige tilbud. Halvdelen af borgerne
(47 procent) svarer, at de ikke er utilfredse med nogen af tilbuddene. Lige mange borgere (16 procent) nævner,
at de er utilfredse med workshops og konsulentsamtaler, mens kun ganske få (5 procent) er utilfredse med
praktikken.

Fig. 1d Utilfredshed med workshops, konsulentsamtaler og praktik
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16%

Workshop
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Samtaler m.
konsulent
16%

Praktik / arb.prøv.
5%

Ingen
47%

Diagrammet tegner et generelt billede, der viser at helt op til halvdelen af borgerne ikke er utilfredse med nogen
af Væksthusets tilbud. For at få en større forståelse for, hvad de utilfredse borgere er utilfredse med, dykker vi nu
ned i besvarelserne fra de 46 borgere, der var utilfredse med nogle af Væksthuset tilbud. De kritikpunkter, som
borgerne gav, har vi inddelt i 11 kategorier.

Årsager til utilfredshed
Søjlediagrammet viser hyppigheden af de forskellige kritikpunkters forekomst i borgernes besvarelser.
Fig. 1e Antal besvarelser sorteret efter utilfredshedsårsager ift. Væksthusets tilbud
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Uvedkommende / irrelevant
“Jeg ville bare gerne have et job. Jeg havde ikke brug
for at komme i praktik, men for et job og en løn.”
“Jeg kan ikke rigtig bruge workshops til noget.”
“Jeg får ikke noget ud af tilbuddene.”
“Jeg mødte ikke op til workshop. Man skal bare
møde op og få lidt hjælp sammen med nogle andre,
til at søge job på computeren. Det var ikke
nødvendigt for mig.”
Andet / Uspecificeret
“Jeg brød mig ikke om workshoppen. Jeg kan ikke
med folk på min egen alder. Jeg blev skræmt fra vid
og sans. Jeg hader at sidde foran en computer.”
“Samtalerne er fucked op. Han holdt på mig for at
tjene flere penge.”

Dårligt samarbejde ml. Væksthuset og kommunen
“Jeg føler mig parkeret på et yderspor. Kommunen
parkerer én på en privat udbyder for at slippe for at
tage stilling til en borgers problemstilling.
Nogle gange kan der godt gå lidt lang tid, når
tingene skal godkendes af kommunen og
Væksthuset.”
“Kommunen er noget af det mest gustne, jeg har
oplevet i mit liv. Samarbejdet fungerer ikke mellem
Væksthuset og kommunen. Væksthuset prøver godt
nok, men kommunen er ikke til at arbejde med.”
Presset / Ikke tid nok
“Min konsulent var meget tålmodig, men efter et
stykke tid begyndte jeg at blive presset. Pludselig
begyndte han at snakke om, at jeg skulle i praktik i
en børnehave. Det skræmte mig helt vildt, og jeg
sagde at så ville jeg melde mig syg. Jeg kunne
mærke, at han også havde en protokol han skulle
følge. Han havde også et pres på sine skuldre. Jeg
ville ønske, han havde haft autoritet til at sætte
noget op med en psykolog. Han kunne kun tilbyde
mig at tage med ned og ansøge om en psykolog.
Der var ikke tid til at få baglandet i orden inden jeg
blev presset ud i det næste.”

Side 7

“Workshops var ikke så relevante, fordi jeg skulle
tage et kørekort. Jeg blev aktiveret for at bevare
kontanthjælpen.”
“IT-workshoppen var triviel. Jeg skulle bare klikke på
en mus i 4 timer.”
“Jeg var lidt utilfreds over, at de tilbud, der var, var
meget ensartede.”

“Jeg følte, jeg blev lidt udnyttet i praktikken. Jeg fik
kun ét tilbud om en praktik. Det firma, som
væksthuset havde kontakt med, var for lille til at
huse en praktik. Derfor betakkede jeg mig.”
“Jeg ville virkelig gerne i praktik, men det gik ikke
pga. min angst.”

“De holder ikke, hvad de lover. Jeg skulle have haft
kørekort, men det fik jeg aldrig. Jeg havde aftalen
både med Væksthuset og min sagsbehandler.”
“Væksthuset gjorde alt, hvad de kunne for at hjælpe,
men kommunen bremsede alt.”
“Jeg var blevet lovet af min sagsbehandler, at hvis
jeg mødte op til tiden i Væksthuset, ville jeg få
chance for at få et kørekort. Men det fik jeg ikke.”

“Konsulenterne når ikke nok.”
“Jeg savnede flere samtaler, for min konsulent var
ofte syg. Der gik lang tid imellem vores møder.”
“Jeg er utilfreds med transportafdelingen. Jeg er i
gang med at tage kørekort. Der er nogen, der giver
mig stress.”
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Ikke opbakning / forståelse / lyttende
“Jeg var utilfreds med praktikken og samtalerne med
min konsulent. Praktikken var noget andet, end jeg
havde givet udtryk for, jeg havde lyst til.”
“Utilfreds med samtalerne. Der blev ikke lyttet nok.”
“I min praktik endte jeg i en kundeserviceafdeling,
selvom jeg havde stress.”

Savner praktisk hjælp
“Jeg ville ønske min konsulent havde haft autoritet
til at sætte noget op med en psykolog. Han kunne
kun tilbyde mig at tage med ned og ansøge om en
psykolog.”

Ineffektivt
“Der er ikke så meget hjælp. Vi snakkede om
problemerne, men der skete ikke så meget bagefter.
Problemerne står bare stille. Det går i stå i
jobcenteret.”
Ufleksibelt
“Det var ret stift. Én vej for alle. Der manglede
fleksibilitet i forhold til hvem, der skal hvorhen. Det
er rammen af regler - ikke Væksthuset - der ikke er
så fornuftig.”
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“Jeg var glad nok for samtalerne, men der var nogle
ting jeg ikke kunne forstå, at jeg ikke kunne få
hjælp til. Jeg lider af angst over for offentlige
transportmidler og mange mennesker. Jeg spurgte
om hjælp til at ringe til en psykolog, men min
konsulent ville ikke hjælpe. Nogle gange var det lidt
svært for min konsulent: 'Gud ja, hun har jo angst,
det kan være hun synes, det er svært at tage derud.'
Hun har ikke gjort noget forkert, det er jo hendes
job, at presse mig lidt.”

“Jeg spurgte om hjælp til at ringe til psykolog, men
min konsulent ville ikke hjælpe.”
“Jeg var utilfreds med Jobsøgningskurset. Man bliver
bare sat ved en PC. Man burde snakke mere om,
hvordan man kunne gøre.”

“Det havde ingenting med noget at gøre. Jeg blev
bare kastet rundt i systemet – eller bare pauset.”

“Min konsulent siger, jeg skal komme hver torsdag
og fredag. Det er for tidligt at møde kl. 8. Kl. 10
eller 9:30 ville være bedre.”
“Det er ærgerligt, at det kun er åbent fra 9-12. Det
er langt at rejse for kun 3 timer. Det ville være godt,
hvis man også kunne følge med som B-menneske.”

Ikke nok tilbud
“Jeg var lidt utilfreds over, at det var meget ensartet,
de tilbud der var. Der var ikke rigtig nogen kreative
tilbud.”
“Der var ikke nok tilbud for dem, der skal i
uddannelse.”
Skiftende kontaktpersoner
“Jeg følte mig som et nummer i statistikken, fordi
personerne ikke er de samme i kommunen og
Væksthuset.”

“Jeg kunne godt have tænkt mig at komme i et
kreativt værksted. Det hørte jeg fra nogle andre, at
Væksthuset havde. Jeg ville gerne have hørt i
begyndelsen, hvilke tilbud der var, så jeg kunne
have startet i det kreative værksted helt fra start.”
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Sammenligning af tilbudspakker
I dette afsnit sammenlignes borgene i de to tilbudspakkers tilfredshed og utilfredshed. På den måde bliver det
synligt, om der er nogen sammenhæng mellem, hvilket forløb, borgeren er indskrevet i, og hvilke tilbud borgeren
fremhæver som gode eller mindre gode.
Det overordnede billede af tilfredsheden viser sig at være det samme, for de to pakker (fig. 1f). Figur 1g
viser imidlertid, at der er forskel på de to grupper, når det kommer til utilfredsheden.

Fig. 1f Hyppigheden af tilfredshedsårsager ift. tilbudspakke
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Fig. 1g Hyppigheden af utilfredshedsårsager ift. tilbudspakke
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Søjlediagrammerne viser et procentvist billede af, hvor hyppigt de forskellige tilbud bliver nævnt, ved besvarelser af spørgsmål
1a. Da borgerne ofte fremhæver mere end ét tilbud, overstiger det akkumulerede procenttal 100. Søjlerne viser altså det
procentvise antal udsagn – ikke antal borgere.

Forskellen på utilfredsheden springer i øjnene ved alle de tre tilbudstyper. Utilfredsheden med tilbuddene er
generelt betydeligt mindre blandt borgerne i jobpakken end kombinationspakken. Uenigheden er størst, når det
kommer til konsulentsamtalerne. De kritiseres fem gange så hyppigt af borgere fra kombinationspakken end af
borgere fra jobpakken. Imidlertid må fokus ikke tabes fra, at den mest hyppige besvarelse for begge grupper er,
at de ikke er utilfredse med nogen af tilbuddene. Tallet er her en tredjedel højere for borgere i jobpakken end i
kombinationspakken.

Konklusion I: Tilfredshed og utilfredshed med forløbets elementer
Ud fra besvarelsen af spørgsmålet om, hvilke tilbud borgerne var tilfredse og utilfredse med, kan det
konkluderes, at der er stor tilfredshed med konsulentsamtalerne. 46 procent af borgerne giver udtryk for deres
tilfredshed med samtalerne og kun 16 procent ytrer utilfredshed med dem. Praktikken fremhæves positivt af hver
tredje borger (29 procent), mens den kun i få tilfælde kritiseres (5 procent). Workshoppen bliver omtrent lige ofte
rost (12 procent) og kritiseret (16 procent). Halvdelen af borgeren (47 procent) er slet ikke utilfredse med nogen
af tilbuddene.
Tilfredsheden skyldes ofte, at borgeren...

blev bakket op, forstået og lyttet til

blev afklaret

fik praktisk hjælp eller hjælp til at indgå aftaler

oplevede god kemi mellem sig selv og folk i
Væksthuset (ofte konsulenten)

oplevede hjælpsomhed og effektivitet

kom i fast arbejde

fik råd og vejledning

vurderede, at tilbuddene var relevante

følte sig fulgt godt op

forbedrede sin mødestabilitet

Utilfredsheden skyldes ofte, at borgeren...

vurderede, at tilbuddene var uvedkommende /
irrelevante

at samarbejdet mellem Væksthuset og
kommunen var dårligt

følte sig presset – evt. af tiden

følte sig ikke bakket op, forstået og lyttet til

savnede praktisk hjælp

oplevede ineffektivitet

oplevede Væksthuset som ufleksibelt

savnede flere tilbud

skiftede kontaktperson
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Forår 2010

10

En sammenligning af de to borgergruppers tilfredshed med Væksthusets tilbud viser, at der ikke er nogen videre
forskel på hvilke tilbud, borgerne i jobpakken og kombinationspakken er tilfredse med. Overraskende nok, viser
en sammenligning af de to borgergruppers utilfredshed med tilbuddene imidlertid en forskel mellem de to
grupper. Borgerne i jobpakken udtaler sig kun halvt så ofte kritisk over for tilbuddene end borgerne i
kombinationspakken gør. Selvom spørgsmål 1a ikke viste nogen forskel i, hvor tilfredse borgerne i de to grupper
er, kan vi altså konkludere ud fra spørgsmål 1b, at utilfredsheden er mindre blandt borgere i jobpakken end i
kombinationspakken. Der er altså ikke noget entydigt forhold imellem tilfredshed og utilfredshed. De kan
forekomme samtidigt.

Borger i Væksthuset – et borgerperspektiv på det gode forløb | Side
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II: Borgernes indblik i og indflydelse på job- eller uddannelsesplaner





“

Størstedelen af borgerne (75 procent) giver udtryk
for, at de kender til de job- eller uddannelsesplaner, der bliver lagt undervejs i forløbet i
Væksthuset.
Borgerne i jobpakken har større kendskab til
planerne end borgerne i kombinationspakken.
De fleste borgere (77 procent) giver udtryk for, at
de har meget eller nogen indflydelse på deres
forløb.

Uddannelsesplanerne interesserede
mig ikke. Det var dét, at jeg kunne
tage ud til mine forældre med toget
alene, uden at de skulle komme og
hente mig, der betød noget.
- borger med social angst

”

Indblik i planer og strategier
Undersøgelsens andet spørgsmål er rettet mod borgerens eget indtryk af, hvorvidt han/hun har indblik i og kan
påvirke de fremtidsplaner, der skal udarbejdes som en del af forløbet i Væksthuset. Spørgsmål 2 er formuleret
som et ja/nej spørgsmål og et skalaspørgsmål.
Fig. 2a Interviewguide, spørgsmål 2
2. Borgerens indtryk af sit
eget indblik i og indflydelse
på jobplaner
Hver gang et forløb starter i
Væksthuset, bliver der lagt en
plan for, hvad der skal nås, og
hvordan det kan nås

a) Kendte du de mål og planer, der skulle føre til, at du
kom i arbejde eller blev afklaret?

b) Hvor meget
indflydelse synes du, at
du havde på dit forløb?

Meget
indflydelse

Lidt
indflydelse

Ja

Nej

Ved ikke

Næsten ingen
indflydelse

Ingen
indflydelse

Ved ikke

Fem af de 87 adspurgte borgere besvarede ikke spørgsmål 2a. Af de resterende 83 borgere, svarede tre
fjerdedele ’ja’ til, at de kendte de mål og planer, der skulle føre dem i arbejde. En tredjedel svarede ’nej’. Der er
imidlertid forskel på, hvor meget kendskab borgerne i de to grupper føler, de har. Mens kun hver femte borger i
kombinationspakken (18 procent) ikke kender til de mål og planer, der skal mindske afstanden til arbejdsmarkedet, er det hver tredje borger i jobpakken (34 procent). Borgerne i kombinationspakken føler sig altså
noget mere inde i sagerne, end borgerne i jobpakken gør.
Ja
Nej

Fig. 2b Kendskab til jobmål og –planer. Samlet og ift. tilbudspakke
Samlet besvarelse

Borgere i kombinationspakken

Borgere i jobpakken

18%

25%
34%

66%

75%
82%
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Indflydelse på forløbet
I spørgsmål 2b svarer borgerne på, i hvilken grad, de har haft indflydelse på deres forløb. Besvarelserne viser i
søjlediagrammet på næste side, at størstedelen af borgere – hele 49 procent - synes, at de har haft ’meget
indflydelse’ på deres forløb. Hver tredje (28 procent) vurderer, at de har haft ’lidt indflydelse / nogen indflydelse’,
mens kun seks procent mener, at de ’næsten ingen’ indflydelse havde. Hver tiende borger føler sig helt uden
indflydelse (9 procent).
Fig. 2c Borgernes vurdering af graden af indflydelse på eget forløb
60
49
50
40
28

30
20

9

10

6

0
Meget indflydelse Lidt indflydelse /
Nogen
indflydelse

Næsten ingen
indflydelse

Ingen indflydelse

I diagrammet nedenfor opstilles de to grupper i forhold til hinanden. Det viser sig her, at besvarelsernes mønster
overordnet set ser ens ud for de to grupper. Kun to svar afviger med mere end fem procent: ’ingen indflydelse’
og ’intet svar’. Borgere i kombinationspakken føler oftere end borgere fra jobpakken, at de ’ingen indflydelse’
har. Her må det imidlertid påpeges, at borgerne i kombinationspakken giver alle de fire svar oftere end borgerne
fra jobpakken. Det skyldes, at en hel del flere borgere i jobpakken (16 procent) end i kombinationspakken (2
procent) ikke gav noget svar.
Fig. 2d Borgernes vurdering af graden af indflydelse på eget forløb ift. tilbudspakke
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Konklusion II: Borgerens indblik i og indflydelse på job- eller uddannelsesplaner
De fleste borgere føler, at de har et godt kendskab til de planer om at komme i job eller uddannelse, der bliver
lagt undervejs i forløbet i Væksthuset. Dog er der væsentligt flere borgere i kombinationspakken (82 procent)
end i jobpakken (66 procent), der føler, at de kender til planerne.
Hvad angår borgernes indflydelse på forløbet, fordeler besvarelserne sig jævn for borgerne i
kombinations- og jobpakken. Halvdelen (49 procent) af borgerne føler, at de har ’meget indflydelse’ på deres
forløb i Væksthuset. Ni procent føler sig derimod helt uden indflydelse.
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III: Relationen til virksomhedskonsulenten

“

Den hyppigste feedback på konsulentsamarbejdet
er altovervejende positiv. Empirien viser os 142
eksempler på kvaliteter, som borgerne fremhæver,
og blot 31 kritikpunkter.
Den kvalitet, der ofte fremhæves (36 tilfælde) er, at
borgerne er glade for den praktiske hjælp, som
konsulenterne giver.
De to hyppigst forekommende kritikpunkter er
dårlig kommunikation og manglende engagement
/ indlevelse. Til sammenligning forekommer de
kun 7 gange hver.






Min konsulent var meget ivrig efter at
få mig i gang igen. Ikke på en
stressende måde. Hun var realistisk
omkring det. Det virkede som om, det
betød noget for hende. Så det var
rigtig svært, når jeg gav tegn på at
give op. Det synes jeg var pinligt, når
hun lagde så meget energi i det.

”

Ros af konsulentsamarbejdet
I dette afsnit stilles skarpt på relationen mellem borger og konsulent. I interviewet blev borgeren både bedt om at
nævne kvaliteter og ulemper ved samarbejdet med konsulenten.
Fig. 3a Interviewguide, spørgsmål 3
3. Relationen til virksomhedskonsulenten

a) Hvad var de tre vigtigste ting, din konsulent
hjalp dig med?

Jeg vil også gerne høre dine
tanker omkring samarbejdet
mellem dig og din
virksomheds-konsulent

b) Var der noget i samarbejdet, du synes
skulle have været anderledes?

Ved ikke

Nedenfor vil vi se eksempler på, hvilke kvaliteter, borgerne udpeger i samarbejdet med deres konsulent. Vi har
grupperet citaterne ud fra 13 kategorier, som vi synes træder frem af dataet. Diagrammet nedenfor viser
kvaliteterne i prioriteret rækkefølge efter, hvor ofte de bliver nævnt i samtalerne med borgerne.

40

Fig. 3b Hyppigheden af borgernes påpegning af forskellige kvaliteter ved
konsulentsamarbejdet
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Lyttende,
forstående og
tillidsvækkende

Individuelt /
Rar personlighed
personligt fokus

Viser interesse
og empati

Opfølgning

Praktisk hjælp
“Hvis jeg vil noget, så hjælper min konsulent til at
opnå det, jeg gerne vil. Han hjælper mig med at lave
en plan.”

Hjælp til
selvhjælp

Altid tilgængelig

“Han var god til at finde ud af hvilke mennesker, jeg
skulle snakke med. Han havde styr på det. Hvis man
kom med et forslag, kunne han lynhurtigt finde ud
af, hvem man skulle have fat i.”
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“Han har hjulpet mig i hoved og røv. Både da jeg var
i behandling og bagefter. Han har holdt hånden lidt
over mig i de tilfælde, jeg ikke er dukket op.”
“Når jeg havde problemer med arbejdstøj og buskort
og sådan noget, var han klar med det samme. Det
overraskede mig meget, at det bare fungerer.”
“Han gik med til en jobsamtale. Det ville jeg egentlig
gerne have gjort selv. Jeg var lidt dårlig til at sige
fra.”
“Han tog med ud på kommunen, fordi jeg gerne ville
have ’ryddet op på loftet’ og få min klatgæld ud af
verden.”

Lyttende, forstående og tillidsvækkende
“Min konsulent er god til at lytte til, hvad jeg vil. Det
er første gang jeg føler, at jeg er gået ind i et rum
og er blevet lyttet til.”
“Hun var meget ligefrem. Jeg følte mig tryg ved at
snakke med hende, som jeg ikke har gjort med så
mange andre. Hun fandt ud af tingene næsten med
det samme. Der blev fulgt op på tingene.”
“Jeg kunne sidde stille og roligt, og der var én, der
havde tid til at lytte til, hvad jeg sagde - og gad
sætte sig ind i det.”
“Hun har lyttet. Jeg har så mange problemer i
familien.”
“Det var et rart menneske. Jeg mødte fuld forståelse.
Og åbenhed og ærlighed.”
Individuelt / personligt fokus
“Min konsulent havde ikke lagt sig fast på sit eget
syn på, hvad jeg ville være god til. Han lyttede til,
hvad jeg syntes og ville. Jeg har oplevet mange
andre steder, at mine egne ønsker bliver set som
urealistiske. Attituden i Væksthuset er god. Jeg har
været i mange forløb tidligere, hvor det hele tiden
var mig ,der skulle passe ind i systemet. I
Væksthuset var det lige modsat. Jeg blev taget
seriøst og alvorligt i Væksthuset. Og hvis man har
en følelse af, at man bliver taget seriøst, vil man
også gerne tage de mennesker, man har med at
gøre, seriøst.”
“Hun var virkelig sød og prøvede virkelig at ramme
mine interesser, så jeg ikke faldt fra. Det var et af de
første steder, jeg har prøvet det.”
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“Hun hjælper mig, hvis jeg ikke kan komme ud af
sengen. Så snakker hun med mig om hvorfor. Hun
hjælper også, hvis jeg har spørgsmål til nogle
papirer, jeg ikke forstår.”
“Min konsulent fik sendt mig videre til Wattar
(psykologcenter red). Det var det bedste, der kunne
ske for mig. Der går jeg stadig.”
“Konsulenten hjalp mig med at finde ud af, hvor
meget ferie jeg havde, når jeg var på kontanthjælp.
Hun skrev mails til min sagsbehandler i jobcenteret.
Efter jeg kom i praktik, og inden de fandt ud af, jeg
var i aktivering, blev jeg ved med at få breve fra
jobcenteret om ting, jeg skulle møde op til. Min
konsulent ringede derind og fik sat en stopper for
det.”

“Vores samtaler var gode. Det var godt at få noget
medhold. Min konsulent prøvede at få kommunen
med på noderne. Hun var forstående. Én der tror på
en og gad sætte sig ind i min situation.”
”Hun lyttede, når jeg endelig begyndte at sige, at det
her, har jeg det ikke så godt med. Hun kom med
historier fra sit eget liv. Nogle af tingene, hun sagde,
at hun gjorde for at få det til at virke, de fungerede.
Andre gjorde ikke.”
“Han er god til at lytte. Han skærer også igennem og
konkretiserer - men på en pæn måde.”
“Der blev lyttet til mig. Hun har lyttet en del, når jeg
har fortalt, hvad der er sket derhjemme, og hvorfor
jeg ikke mødte op.”

“Jeg skulle gå op i timeantal i praktikken. Det skrev
jeg til min konsulent, at jeg ikke kunne, fordi jeg
ikke har det særlig godt. Og så sagde hun: “Fint. Vi
venter et par uger”.”
“Hun var meget sød til at snakke med mig og
spørger ind til, hvad jeg havde af ønsker. Hun var
rigtig god til at finde frem til de ting, jeg foreslog.”
“Hun var god til at forstå mig objektivt. Hun kunne
godt høre, at det ikke var det rigtige sted, jeg var
havnet her i Væksthuset. Hun prøvede ikke bare at
putte mig ind i et af Væksthusets tilbud.”
“Det hele blev gjort personligt, og det synes jeg var
fedt.”
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“Jeg led af angst. Min konsulent fik én ind (at tale i
workshoppen red), der tidligere havde lidt af angst.
Det var super fedt. Vi lavede også en undersøgelse
over, hvad jeg godt kunne lide. Dér fandt jeg ud af,
at jeg godt kunne tænke mig at være konservator.”
“Hun var der for min skyld. Ellers ville jeg heller ikke
have følt mig så alene bagefter.”
“Det jeg allerbedst kunne lide var, at hun ikke
pressede mig for hårdt, da jeg kom. Hun var godt til
at følge med i, hvad det var, jeg ville. Hun pressede
ikke én ud i noget, man ikke kunne lide. Så ville jeg
ikke være kommet.”

Rar personlighed
“Min jobkonsulent var meget flink. Han havde en
god personlighed.”
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“Hun tager med ud i arbejdsprøvningen og stiller
praktiske spørgsmål. Hun fortalte dem, at de skulle
tage hensyn til, at jeg har problemer med ryggen.”
“Han var god til at fortælle mig, at de ting jeg ville,
dem kunne jeg godt. Han var meget optimistisk. Jeg
havde da min tvivl selv, om det var muligt. Samtidig
mindede han mig også om, at jeg var syg og skulle
tage det stille og roligt. Han var god til også at hive i
den anden retning.”
“Han sørgede for, at jeg kom til et foredrag om én,
der havde lavet en masse lort i sit liv. Det er meget
rart at vide, at man ikke er palle alene i verden.”

“Hun var dygtig og et varmt menneske.”

“Hun var god til det hele. Jeg kunne godt lide
hende.”

“Jeg kunne godt lide hende. Hun kunne sgu godt
forstå, hvis jeg havde svært med at komme derind.
Derfor mødtes vi af og til andre steder. Vi holdt
møderne uden for ved Væksthuset. Det var bedre for
mig på det tidspunkt.”

“Jeg kan bare rigtig godt lide hende. Hun tager
hensyn til, hvis jeg ikke dukker op. Hun spørger
hvorfor, og så finder vi bare en ny dag.”

“Hun var god til at få mig lidt ned på jorden, når det
hele blev lidt for stresset. Det har noget at gøre med
hendes personlighed.”

“Hun giver én en følelse af ligeværdighed.”

“Han var flink og god til at være positiv.”

“Hun var en meget kærlig og varm person.”

Viser interesse og empati
“Hun har været meget opfølgende på min sag. Hun
var meget interesseret i at høre nærmere. Hun sagde
også: “Vil du ikke godt ringe og fortælle, hvordan
det går?” Hun kunne lige så godt have sagt: “Nå, nu
er vi af med hende.””
“Han var god til at vise hensyn til mine private
problemer i forhold til det, at jeg skulle ud at
arbejde. Han spurgte til mine problemstillinger og
var meget åben.”
“Han var interesseret. Man har jo heller ikke lyst til
at snakke med én, der virker ligeglad.”

“Hun forstod mig, når jeg ringede og var syg. Hun
ringede et par dage efter og spurgte, hvordan jeg
havde det.”
“Han var fantastisk god til at lytte. Han havde empati
og følte med mig.”
“Når jeg var ked af det i privatlivet, var hun rigtig
god til at forstå det og give plads til det. Hvis jeg
ikke kunne overskue noget en dag, var det okay, at
jeg ikke kom, hvis bare jeg gav lyd.”
“Han var tålmodig, forstående og interesseret i mine
interesser. Han var engageret.”

“Hun havde medfølelse for én.”
Opfølgning
“Han ringede til mig i min fritid, hvis jeg ikke var
mødt op. Det fulgte han virkelig op på og spurgte
hvorfor. Han gjorde alt for at hjælpe mig.”

“Han er god til selv at hænge ved. Han er god til at
slå på tråden.”
“Hun var god til at komme ud at snakke med mig,
da praktikken var i gang.”
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“Han gav mig opfølgning, når jeg havde brug for
det. Han var meget åben og meget hurtigt, hvis jeg
havde brug for en samtale. Han kom ud på arbejde,
så det var min arbejdstid, der blev brugt på
samtalen. Det var rigtig positivt.”

“Når min konsulent besøgte mig i praktikken, kom
hun ud og spurgte, hvordan det gik. Jeg var meget
glad for, at hun kom ud. Når der var noget, jeg var
utilfreds med, sagde jeg det til hende. Så sagde hun
det videre.”

“Hun var rigtig god til at følge op. Da jeg egentlig
ikke skulle komme i Væksthuset mere, ringede hun
op og spurgte til, hvordan det gik.”

“Da hun gik på ferie, havde hun en anden til at ringe
til mig. Hun var meget obs. på mig. Det var rart, at
der var nogen, der endelig tog sig af mig efter 3 år.”
“Han er meget opsøgende, når man har ringet. Han
glemmer ikke. Det er meget tilfredsstillende.”

Hjælp til selvhjælp
“Han hjalp mig med, at få noget at stå op til hver
dag.”
“Jeg fik hjælp til at komme ovenpå igen. Jeg har gået
i systemet siden 2005. Jeg fik selvtillid igen.”
“Han fik mig til at ringe til praktikpladserne selv.”
“Han var motiveret og positiv. Meget venlig og
forståelig. Han prøvede hele tiden, at få mig det
næste skridt videre, selvom jeg havde svært ved at
se den lyse side.”

Altid tilgængelig
“Jeg kunne bare ringe, når jeg havde brug for ham.
Jeg følte virkelig, at han var der for mig. Det var ikke
noget med, at man blev glemt.”

“Det kunne ikke fungere bedre. I min karriere som
arbejdsløs har jeg mødt mange andre aktører og de
bedste aktører, jeg har mødt, har været hos jer.”
“Væksthuset er en god idé. Væksthuset virker.”
“Hun sørgede for, at jeg kom ud af den dér med at
være på kontanthjælp. Det var en sejr for mig, for
jeg så det som et nederlag at være på kontanthjælp.”
“Vores samtaler var gode. De byggede mig op til at
komme ud i praktik efter lang tids arbejdsløshed.”

“Hun var der altid - ligegyldigt hvad jeg ville. Hvis
jeg ville snakke, var hun der også.”
“Jeg kan altid komme i kontakt med ham.”

Giver ikke op / opbakning
“Han gav ikke bare op, selvom jeg ikke mødte til
tiden eller ikke mødte op overhovedet. Han var ikke
ligeglad.”
“Han forsvarede mig mange gange.”

Humor
“Vi havde det humoristisk sammen. Da vi først
rigtigt lærte hinanden at kende, kom humoren også
frem.”

Gennemsigtighed
“Der er ikke noget, der er skjult. Man får lov at se de
ting, der bliver skrevet om én.”

“Lige nu har jeg en landsdækkende sendetid for de
næste 5 år med min egen tv station. Alle andre
steder havde de sagt nej, men det gjorde de ikke i
Væksthuset. Jeg havde ikke den store tiltro til, at jeg
ville blive respekteret for min idé, men jeg oplevede,
at jeg fik meget ros og styrket min selvtillid. Så jeg
fik selvtillid til, at det var en mulig vej.”

Afklaring
“Han hjalp mig til at finde fundament og retning.”
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De fleste borgere var ivrige efter at nævne forskellige kvaliteter ved samarbejde med deres konsulent. En fåtal var
imidlertid mere tilbageholdne. En besvarelse på spørgsmålet, Kan du nævne de tre vigtigste ting, din konsulent
hjalp dig med, var fx: “Ja, men dem holder jeg for mig selv.” En anden borger svarede: “ Det kan jeg ikke huske.
Jeg har en sygdom, der gør, at jeg er glemsom.” Fra de positive sider ved konsulentsamarbejde vender vi os nu
mod de negative aspekter af samarbejdet.

Ris til konsulentsamarbejdet
Nedenfor gengives borgernes ønsker til, hvad der skulle være anderledes i samarbejdet med konsulenten. Vi har
grupperet besvarelserne inden for fem kategorier. Vigtigt er det imidlertid på nuværende tidspunkt, at 55 ud af
de 87 borgere ikke gav udtryk for nogen utilfredsheder.
Fig. 3c Hyppigheden af kritikpunkter i konsulentsamarbejdet
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Dårlig kommunikation
“Min konsulent hørte ikke, hvad jeg sagde. Hun tog
det ikke for gode varer, at jeg var syg. Hun prøvede
at presse mig til at komme ind i Væksthuset i flere
timer, end jeg kunne magte. Jeg sagde, at jeg troede
at én af tilbudspakkerne passede til mig, men da fik
jeg at vide, at ’nej, det gør den ikke.’”
“Jeg følte mig ikke tryg ved at sige min konsulents
planer imod. Jeg følte, at der var et filter på, når han
var på arbejde.”

Savner engagement el. indlevelse
“Folkene i Væksthuset skal være mere engagerede.
Man føler, at det er et 8-16 job, hvor de lukker og
slukker, når de går hjem. De skal gå mere i dialog
med borgerne. Konsulenterne bør have mere
psykologisk indsigt. Jeg føler, at det, de laver, er
venstrehåndsarbejde. (Borgeren kan dog ikke give
nogen eksempler på situationer, hvor han har følt
sig behandlet på den måde. red) Det er en generel
udtalelse.”
“Min konsulent kendte ikke nok til mine
problemstillinger. De troede nok, det var én, der
bare lige skulle ud i en praktik i 3 måneder og så
ellers var videre ude på arbejdsmarkedet.”

For meget pres

Uheldig kemi

“Min konsulent lyttede, men han havde allerede lagt
en plan for mig. Der var nogle ting, hvor jeg ikke
synes, han lyttede så meget. Jeg har været i fire
praktikker i alt, og jeg ville gerne starte på en
uddannelse i stedet. Han var lidt på tværs og ville
gerne have mig ud i praktik igen.”
“Jeg føler at progressionsrapporterne er for
’standard’. De var sælgeragtige. Jeg var ikke særlig
enige i rapporterne. Jeg følte, at vi snakkede forbi
hinanden i mange tilfælde. Men jeg følte også, at vi
udviklede os sammen undervejs.”

“Problemet er, når man er i mange forskellige
systemer, at man starter forfra hele tiden. De aner jo
ikke noget om én i forvejen. Det synes jeg er lidt
flabet af systemet. Der bliver ikke fulgt op på én.”
“Man skulle sætte sig bedre ind i folks sag. Min
konsulent rodede rundt i sine klienter. Han kaldte
mig junkie tre gange, og sagde undskyld bagefter.
Han kaldte mig også narkoman. Den kunne jeg have
undgået, hvis han havde læst i mine papirer og set,
at jeg ikke er narkoman eller stofmisbruger.”
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“Konsulenten havde lidt svært ved at sætte sig ind i
min situation. Jeg ville gerne have haft en anden
konsulent. Én der havde mere indsigt i sådan en som
mig. Det var lidt overfladisk.”
Savner kontakt mellem Væksthuset og kommunen
“Det er nemt at være sød og venlig, når man ikke
rigtig kan gøre noget afgørende i forhold til
kommunen. Konsulenterne skulle have noget mere
at sige over for kommunen.”

“Konsulenten kunne måske godt være en lille bitte
smule hård over for jobcenteret.”
“Ens sag skulle følges til dørs, indtil der var taget en
beslutning.”

“Min konsulent skulle have sendt mig til teoriprøve
igen, efter jeg dumpede første prøve. Men det ville
han ikke, før han fik flere penge fra kommunen.”
For meget pres
“Min konsulent var ikke i stand til at sætte sig på mit
niveau. Hun havde nogle idéer om, at alle mine
ressourcer kunne komme op på bordet. Hun kunne
slet ikke se, at der var en meget længere vej for mig.
I dag sidder jeg i et psykiatrisk dagcenter. Jeg følte
mig presset. Jeg ønskede et samarbejde med Wattargruppen (psykologcenter red), men det ville min
konsulent ikke. Hun kæmpede ikke min sag over for
kommunen.”
“Nogle gange kunne kontakten mellem
konsulenterne og borgerne godt være bedre. I
samtalerne ville det være godt med mere fokus på
de egentlige problemer i stedet for at komme i
arbejde. Min konsulent pæcede mig lidt for meget.
Det gik for hurtigt. Er det dér taxakort noget for
mig? Der skulle være tid til at tænke over det.”
Uheldig kemi
“Min konsulent var for god til at fortælle mig om,
hvor god hun var, og hvor godt hun selv havde
klaret det. Hun ville måske gerne være en
rollemodel, men det var hun ikke alligevel. Jeg følte
mig opgivet af min konsulent, da min praktik gik i
ren kage. Min konsulent var sikkert knalddygtigt,
men ikke særlig empatisk. Det var den forkerte
konsulent for mig.”

“De skulle måske have lidt bedre tid. Når man er i
matchgruppe 4 og 5, har man brug for mere end én
samtale om ens jobperspektiver. Men jeg tror, min
situation var meget heldig. Én jobkonsulent brugte
meget tid på mig.”
“De har jo så travlt med andre klienter.”
“Min konsulent var ekstremt sød og venlig. Men ikke
den rette for mig. Hun prøvede bare for meget. Hun
pressede rigtig, rigtig meget. Jeg var lidt bange for
at komme. Jeg skulle lige pludselig tage en
beslutning og tænke rigtig meget over fremtiden.”

“Der var ikke nogen kemi mellem mig og min
konsulent. Han var meget professionel, hvor jeg
gerne ville sidde og snakke lidt.”
“Jeg skiftede konsulent. Min første konsulent havde
jeg dårlig kommunikation med. Man skal virkelig
have empati, når man arbejder med psykisk dårlige
mennesker. Jeg blev faktisk mere angst af at være
hos hende. Jeg brugte meget energi på at få trumfet
igennem at få en ny vejleder. Det er noget med
kemi.”

Af andre kritikpunkter, der dog kun blev nævnt af en eller to borgere, kan nævnes følgende: Uheldig magtrelation
mellem konsulent og borger, skiftende konsulenter, savner skriftlig dokumentation, savner konkrete resultater
og en ubehag ved at være i systemet. Sidstnævnte pointe fremgik af følgende citat: “Jeg vidste, at Væksthuset for
mig var noget meget midlertidigt. Jeg skulle ikke igennem et langt system, hvor jeg endte som en hjælpeløs
mand. Det var meget ubehageligt at være inde i systemet.” Om end denne frustration er forståelig, kan den dog
ikke med rimelighed rettes om konsulenten.
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Konklusion III: Relationen til virksomhedskonsulenten
Som vi har set allerede i kapitel I, er der en udbredt tilfredshed blandt borgerne med konsulentsamarbejdet. I
dette afsnit har vi afdækket, hvilke elementer af samarbejdet, der vejer tungest hos borgerne – både på den
positive og negative side. De fremgår nedenfor i prioriteret rækkefølge efter, hvor hyppigt de er blevet fremhævet
af borgerne.
Kvaliteter ved samarbejdet

Praktisk hjælp

Lyttende, forstående og tillidsvækkende

Individuelt/personligt fokus

Rar personlighed

Viser interesse og empati

Opfølgning

Hjælp til selvhjælp

Altid tilgængelig

Giver ikke op. Bakker op

Råd og vejledning

Humor

Afklaring

Gennemsigtighed

Ulemper ved samarbejdet

Dårlig kommunikation (misforstået el.
ikke lyttet til)

Savner engagement eller indlevelse

Savner kontakt mellem Væksthuset og
kommunen

For meget pres

Uheldig kemi
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IV: Oplevelse af 25 timers aktiveringskrav




De fleste borgere (2/3) er bekendt med kravet om
fremmøde. Størstedelen af disse borgere (37
procent) betegner mødepligten som en god idé.
Kun 10 procent er utilfredse med kravet.
Godt halvdelen af borgerne (56 procent) er
bekendt med, at de undervejs i forløbet havde
opgaver, de skulle løse på egen hånd. Af disse
borgere var 39 procent glade for disse opgaver,
mens blot 7 procent var utilfredse.

“

Mødepligten er okay. Det handler

jo om, at kommunen skal have folk
videre, og de er jo nødt til at finde
ud af, hvem der ikke er interesserede i at komme videre. Fx dem,
der ikke møder op. Så er det jo
noget andet behandling, der skal
til.

Krav og forventninger
I dette afsnit stiller vi skarpt på to områder, der begge har at gøre med borgerens indtryk af de krav og
forventninger, der stilles til dem: 4a+b) Borgernes oplevelse af myndighedernes krav om 25 timers ugentligt
aktiveringskrav for jobsøgende og 4c+d) borgernes indtryk af, at foretage jobsøgende aktivitet uden for
Væksthusets rammer.
Fig. 4a Interviewguide, spørgsmål 4

4. Oplevelse af aktiveringskrav
Som kontanthjælpsmodtager har
man jo både nogle rettigheder og
pligter. De fleste, der kommer i
Væksthuset, har fx pligt til at møde
op et vist antal timer om ugen. Det
er et krav fra myndighedernes side.

a) Kender du til dette krav?

Ja

Nej

Ved ikke

b) Hvordan oplevede du mødepligten?

c) Havde du nogle opgaver, du skulle løse på egen
hånd uden for Væksthusets rammer? (Fx ting du
skulle overveje eller undersøge på nettet)

d) Hvordan fungerede det?

Kendskab til aktiveringskrav
Som det fremgår af figur 4b, mente knap to tredjedele af borgerne (61 procent), at de var bekendte med
aktiveringskravet. En tredjedel kendte ikke til kravet (32 procent), mens de resterende borgere (7 procent) ikke
besvarede spørgsmålet.
Fig. 4b Kendskab til aktiveringskrav
Mangler
7%

Nej
32%
Ja
61%

”
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Oplevelse af mødepligt
Godt en tredjedel af borgerne (37 procent) udtalte sig positivt om mødepligten. Kun en tiendedel (11 procent)
syntes, at mødepligten var en decideret dårlig idé. 15 procent af borgerne udtrykte sig hverken i direkte positive
eller negative toner om mødepligten (Se figur 4c). Den resterende gruppe af borgere (21 procent) besvarede ikke
spørgsmålet - størstedelen fordi, de havde svaret ’nej’ til spørgsmål 4a, om hvorvidt de kendte til kravet om
fremmøde.
Fig. 4c Borgernes oplevelser af mødepligt
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Besvarelserne er fordelt procentvis efter, om borgernes feedback på
mødepligten var positiv, negativ, eller hverken positiv eller negativ.

Eftersom spørgsmål 4b var et åbent spørgsmål, har borgerne ikke blot givet ja-nej svar men mere uddybende
beskrivelser, som vi først efterfølgende har grupperet på ovenstående vis. Borgernes fulde kommentarer til
spørgsmålet, “Hvordan oplever du mødepligten”, følger i uddrag nedenfor.

Mødepligten er en god idé
I gennemlæsningen af de positive kommentarer, har vi forsøgt at udspecificere hvilke begrundelser, borgerne
giver for, at mødepligten er en god idé. Syv typer af begrundelser synes at udspringe af udtalelserne.
Mødepligten var god, fordi den:

minder om en almindelig arbejdssituation

tillader en vis fleksibilitet.

hjælper borgeren til at komme op og i gang

hjælper på moralen og på personlige problemer

beviser, at borgeren godt kan

fungerer som en sorteringsmekanisme for kommunen

har en indbygget begrundelse, der giver sig selv
Den almindelige arbejdssituation

“Hvis man er på et normalt arbejde, er det jo 37 timer
om ugen. For mig er det fint nok. Det er berettiget, at
man bliver trukket i kontanthjælp, hvis man ikke dukker
op.”

“For mig, var det meget godt. Jeg var bare interesseret i
at komme i gang med et arbejde. Det er jo meget
normalt at møde kl. 8 om morgenen og tage af sted igen
kl. 15.”

“Det er fint nok. Det er der jo også på et arbejde.”

“Det tager jeg da som en selvfølgelighed. Ligesom når du
skal stå op til et arbejde eller til møder i jobcenteret.”

“Det skal der være. Sådan er det jo bare. Sådan er det
også på en arbejdsplads. Så det indordnede jeg mig også
under.”
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“Det er fint. Det gælder også, når man kommer ud på en
arbejdsplads. Man skal møde. Det synes jeg er en god
idé.”

Fleksibilitet

“Det er helt i orden. Min konsulent var meget fleksibel.”
“Fint. Man når jo ikke de 25 timer alligevel.”
“Det har jeg ikke noget imod. Min konsulent har været
fleksibel. Det har ikke været firkantet. Hun har været
meget forstående over for de problemer, jeg har. Man
skal også selv kunne følge med.”

“Det synes jeg er fair nok. Det var ikke fordi, det var
umuligt at få det til at passe, hvis man blev syg, eller der
opstod nogle ting. Det er jo også ens egen fremtid, det
drejer sig om. Det ville være svært, at møde op ellers.”
“Det var meget fint. Man måtte næsten selv bestemme,
hvornår man skulle møde.”

Op og i gang

“Det var fedt. Så kunne man lave noget i løbet af dagen.
Man kunne ikke blive liggende derhjemme.”

“Det er godt. Så kommer man ud og ser hvor meget,
man egentlig kan.”

“Det er i og for sig udmærket, så der er lidt hånd i hanke
med tingene. Så man ikke bare laller derudaf.”

“Det var ikke noget problem eller ubehageligt, for man
fik jo noget ud af det og kom videre.”

“Det synes jeg egentlig var meget fint. Så kom man ud af
huset. Kom ud og så nogle andre omgivelser.”

“Ellers går man jo hen og sløser den. Nu tænker jeg ikke
bare på mig selv – nu har jeg jo selv mødt nogle meget
unge mennesker, som virker nærmest lalleglad.”

Hjælper på moralen og personlige problemer

“Det er meget rart, at der er noget at stå op til. Det
hjælper lidt på moralen, at der er noget, man skal ud at
passe.”

“Det hjalp mig positivt. Jeg havde problemer med
alkohol, men jeg blev bedre med tiden til at møde op.”

Jeg kan godt

“Det var jo ikke svært for mig. Det var slet ikke noget
problem.”

“Det var okay. De gange jeg skulle møde, har det ikke
været noget problem. Der bliver både skrevet og ringet.
De sørgede for, at man kommer.”

Sorteringsmekanismen

“Det er okay. Det handler jo om at kommunen skal have
folk videre, og de er jo også nødt til at finde ud af, hvem
der ikke er interesserede i at komme videre. Dem, der
ikke møder op, fx. Eller hvis man er syg og ikke møder
op. Så er det jo noget andet behandling, der skal til.
Kommunen betaler jo også x antal kr. for forløbet ude
hos jer.”

“Det synes jeg er helt fint. Der sidder mange rundt
omkring, der sagtens ville kunne arbejde. Det gik godt
for mig.”
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Begrundelsen giver sig selv

“Det synes jeg er fint nok. Det har jeg det okay med. Jeg
har ikke overvejet, der ikke skulle være mødepligt.”

“Fint. Hvis man ikke har noget at lave, hvorfor skulle
man så ikke kunne komme?”

“Selvfølgelig skal der være et krav om, at man skal møde
op. Ellers var jeg aldrig mødt op. Det siger jo sig selv.”

“Det er meget fint. Man skal jo bruge tid på det. Det
provokerede ikke mig.”

“Det er okay. Der skal jo være nogle konsekvenser.”

“Det var jo noget, jeg ikke kunne overholde. Men det er
fint nok, at det var der. Det er en meget god idé. Det skal
jo til.”

Der er stor opbakning blandt borgerne til systemets krav om fremmøde. Sidste citat viser et markant eksempel på,
hvordan en borger endda bakker systemet op, selvom han ikke selv formåede at leve op til fremmødekravet. På de
følgende sider dykker vi ned i de kritiske borgeres udtalelser.

Mødepligten er en dårlig idé
Af citaterne nedenfor fremgår primært fem årsager til, at borgerne mener, at mødepligten er en dårlig idé:

Ikke individuel hensyntagen

Irrelevans

Fremmødet forhindres af fysiske/psykiske årsager

Ineffektivitet

Mødepligtens moraliserende funktion
Ikke individuel hensyntagen

“Det bryder jeg mig ikke om. Jeg er mere individuelt
anlagt. Jeg kan bedre lide, at jeg laver noget, når det
passer mig. Så kan jeg sagtens udfylde 40 timer om
ugen. Men at det lige skal være nu og her – det er ikke
lige min livret.”
“Det bør være individuelt. En gang eller to om ugen. Jeg
vil klart helst have, at det var frivilligt. Nogle dage er det
værre end andre dage.”

“Jeg troede, jeg havde en aftale med sygedagpengekontoret om, at jeg langsomt skulle trappe op. Men jeg fik
en plan om, at jeg skulle være oppe på 37 timer om ugen
med det samme.”
“Det er dårligt. Når de sender nogle bestemte tider, jeg
skal møde op, kan jeg ikke. Og andre gange, når jeg er syg,
er jeg nødt til at møde op.”

Irrelevans

“Det var noget møg. Prøv at hør, jeg er over 40. Spil
tiden på de unge mennesker, som gider.”

“Det var spild af tid. Jeg kunne have lavet noget bedre
end at sidde fra 8-12 og kigge på en computer.”

Fremmødet forhindres af fysiske/psykiske årsager

“Jeg synes det var dårligt for min sag. Jeg kunne ikke
bevæge mig så godt. Der var nogle gange, jeg ikke
havde sovet hele natten. Og det var dyrt at tage taxa.”
“Det ville jeg jo ikke. Der var workshops. Jeg meldte mig
syg og skrev i stedet ansøgninger hjemmefra. Jeg havde
ikke lyst til at sidde sammen med mange mennesker.”

“Det var meget svært, når man har angst. Jeg var
tvunget til at tage af sted, men jeg kan bare ikke. Min
konsulent var god til at tage hensyn, men hun var nødt
til at påtale det over for mig, når jeg ikke mødte op.”
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Ineffektivitet

“Det oplever jeg ikke særlig godt. Nogle arbejder meget
selvstændigt. For os var det ikke særlig fedt. Tempoet gik
meget langsommere her end derhjemme. Jeg har alt
udstyret derhjemme og savnede det i Væksthuset. 25
timer er meget at bruge på at søge noget, som man ikke
skal have. Jeg blev sat til at søge job, selvom jeg ventede
på en lægeundersøgelse og gerne ville i uddannelse.”
Mødepligtens moraliserende funktion

“Det er fuldstændig latterligt og totalt fornedrende og
ydmygende. Jeg ved ikke, hvad det drejer sig om, andet
end at man ikke skal tro, man bare kan gå rundt og
dalre den. Jeg vidste jo godt, hvad det hele drejede sig
om. Og i den periode jeg var i praktik, var det fordi jeg
gerne ville. Men konceptet (mødepligt red) synes jeg er
fornedrende og ydmygende. Til at begynde med var det
min oplevelse, men det ændrede sig i takt med, at jeg
fik mere indflydelse.”

“Jeg blev mere og mere irriteret. Min konsulent skal ikke
sige til mig, at jeg skal. Hun kan sige, at der noget, jeg bør
gøre. Det er okay, at man skal møde op, men jeg ville
gerne have, de sagde det til mig på en anden måde. De
skulle have sagt det på en pænere måde.”

Mødepligten er hverken en god eller en dårlig idé
Da hverken-eller-citaterne ikke synes at bringe så meget nyt ind i lyset, vil vi blot fremhæve nogle stykker for at
eksemplificere den splittelse, der gemmer sig bag denne hverken-eller-kategori.
“Det er sådan lidt blandet, hvad jeg synes om
fremmødepligten. Det var begrænset, hvor meget jeg
kunne, men det var også motiverende. Man skal finde
balancen mellem, at man føler man er i gang med noget,
uden at man bliver stresset og går ned på det. Jeg synes,
at vi havde fundet en balance.”
“Selvfølgeligt er det en god idé, men man kan også godt
blive lidt øv over det. Nogle gange synes jeg, det var
okay, andre gange var det noget lort.”
“Det havde jeg det okay med. Selvfølgelig er der
mødepligt. Men jeg synes så, at man bruger det lidt for
truende. Fx hæver de ens løn, hvis man ikke lige har
ringet 8:30. Det er et stift system.”
“Jeg synes det var fint nok, men det gjorde også, at hvis
jeg blev væk én dag, så turde jeg ikke komme.”
“Dengang synes jeg ikke det var så fedt, men nu synes
jeg, det var meget godt. Ellers var jeg nok ikke kommet
videre i systemet.”
“Når det er noget, man kan bruge, er det godt at skulle
møde op. Men når jeg ikke kan bruge det, venter jeg
bare på at timerne skal gå.”

“Det er okay. Der er nogen, der skal have de dér tider.
Jeg er nu mere til fleksible arbejdstider.”
“Det er sådan set rimeligt nok. Det var heller ikke værre,
end at jeg ringede til min sagsbehandler den ene gang,
jeg ikke mødte op. Jeg ville have været gladest, hvis jeg
selv kunne vælge, om jeg ville møde, men jeg synes ikke
det er så realistisk. Man er jo nødt til at være dér, hvor
det foregår.”
“Det var fint nok. Men når man bare kommer op foran
en pc, er det negativt.”
“Det har jeg ikke noget imod. Det primære problem har
været min hovedpine om morgenen. Men det var godt
at have noget, man skulle stå op til. Men andre gange
var det irriterende – hvis jeg havde hovedpine.”
“Jeg bor over et værtshus, så det er umuligt for mig at
stå tidligt op. Derfor kom jeg ikke til mange af møderne.
Hvis det havde været frivilligt, ville jeg nok ikke være
kommet.”

Borger i Væksthuset – et borgerperspektiv på det gode forløb | Side
Forår 2010

25

Jobsøgning uden for Væksthusets rammer
75 borgere (alle borgerne undtagen pilotundersøgelsen) blev i spørgsmål 4c spurgt til, om de havde nogle
opgaver, de skulle løse på egen hånd uden for Væksthusets rammer. 56 procent svarede ’ja’ og 40 procent ’nej’.
De mest hyppige ’hjemmeopgaver’ er i prioriteret rækkefølge:

At finde information om praktiksteder eller ledige jobs og ansøge om pladserne

At blive afklaret om ens jobmuligheder og komme med forslag og idéer

At indgå aftaler med jobcenter

At løse eller konfrontere personlige problemer (med alkohol, med kollegaer i praktikken, med
angstproblematikker el.lign.)

At undersøge uddannelsesmuligheder

At løse praktiske problemer
Vi vender nu blikket mod den halvdel af borgerne (41 pers), der løste opgaver uden for Væksthuset, og deres
vurdering af, hvordan det fungere at arbejde på denne vis.

Fig. 4c Tilfredshed med jobsøgning uden for Væksthuset

Hverken-eller; 7

Negativt; 5

Positivt; 29

Tallet angiver antal borgere, der udtalte sig enten
positivt, negativt eller hverken positivt eller negativt om
’hjemmeopgaverne’.

Som figur 4d viser, giver størstedelen (29) af de borgere, der
laver jobsøgende aktivitet hjemmefra, positiv feedback på
denne arbejdsform. Kun fem borgere var negative over for
formen, mens en gruppe på syv borgere ikke forholdt sig
entydigt positivt eller negativt til arbejdsformen.
Ved at citere borgerne nedenfor, ønsker vi at kaste lys
over, hvilke årsager der ligger bag borgernes tilfredshed eller
utilfredshed med de ovennævnte ’hjemmeopgaver’. De
citerede borgere har alle svaret ’ja’ til, at de havde opgaver,
de skulle løse på egen hånd uden for Væksthusets rammer.
Nedenfor forholder de sig til, hvordan det fungerede.
Vi har opdelt de årsager, som ligger til grund for de
positive besvarelser, i tre kategorier: at omgivelserne og
tidsplanen er fordelagtige; at borgerne føler at
hjemmeopgaverne matcher deres situation og behov; og at
borgerne får et instrumentelt udbytte af at søge job uden for
Væksthuset.

Hjemmeopgaver er en god idé
Opgaverne og tidsplanen er fordelagtige
“Det var dejligt. Der var fred og ro. Jeg er ikke den
type, der kan sidde i en stor flok og snakke og
samtidig koncentrere mig.”
“Det gik stille og roligt. Der bliver ikke hundset med
én. Man kan lige gå ud at tage noget og drikke, hvis
man bliver tørstig.”

Matcher borgerens situation og behov
“Det var jeg jo moden til. Det synes jeg var rimeligt
nok.”
“Det fungerede fint. Det har jeg altid gjort. Jeg kan
ligeså godt sidde hjemme i stedet for at komme ind
på Væksthuset og sidde foran computeren i 3
timer.”

“Det fungerede meget godt. Derhjemme er der lidt
mere rummelighed i forhold til, hvornår man skal
gøre tingene.”
“Det var okay. Der var ikke nogen deadline på.”
“Det er okay. De skal bare ikke sige, at det skal være
færdigt til dén tid.”

“Helt i orden. Super fint. Det var jeg i stand til.”
“Jeg kan godt være ret sej, når jeg skal tage hånd
om det.”
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“Det har været udmærket. Jeg har længe vidst, hvad
jeg gerne ville.”
“Det er meget godt. Det kan man ligeså godt gøre
derhjemme. Det vil jeg hellere gøre derhjemme.”
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“Det vil jeg helst selv. Det er noget med, at man
kommer alene (til jobsamtale red) og kan fortælle,
hvem man er. Jeg har prøvet før selv at søge hjælp.
“Det har jeg det fint med, for jeg bryder mig ikke
rigtig om, at min konsulent er med. Jeg er 37, og så
kigger de på mig, som om jeg ikke kan finde ud af
noget.”

Instrumentelt udbytte
Som citaterne nedenfor viser, fremhæver borgerne forskellige instrumentelle funktioner ved at få
hjemmeopgaver. Det instrumentelle består i, at hjemmeopgaverne bliver et middel til at opnå et bestemt resultat.
Eksempler på sådanne praktiske resultater er, at borgeren bliver motiveret, får afprøvet sin formåen, får et
afgørende skub eller får opbygget vigtige relationer.
“Det var meget godt. Så får du et andet forhold til
socialrådgiveren. Du ved, hvem hun er, når du
mødes med hende.”

“Det synes jeg var rigtig godt, fordi det gjorde, at
jeg hele tiden følte, at jeg var med – og at de var
med mig. Jeg blev holdt til ilden hele tiden.”

“Det var fint. Så lærte jeg det jo.”
“Jeg synes, det var fint nok. Det kunne hjælpe mig til
at blive motiveret.”

“Det er godt. Så ser man jo, hvad man egentlig kan
klare.”

“Det var fint. Så længe det var noget, jeg kunne gabe
over. Ellers kunne jeg bare sige fra, hvis det blev for
meget. Det var en sejr i sig selv, også fordi jeg fik
opbakning.”

“Konsulenten gav mig da et skub (til at borgeren
opsøgte sin søn, som han havde mistet kontakten
til. red). Jeg har ikke truffet min søn, men jeg har
snakket med folk, der er sammen med ham. Det var
meget godt at få det skub.”

“Det synes jeg var fint. Vi unge mennesker skal også
lære at gøre det selv på et tidspunkt.”

“Det var fint nok. Det var med til, at der var en
udvikling frem mod et eller andet.”

Hjemmeopgaver er en dårlig idé
Fem borgere følte sig enten ikke i stand til at udføre opgaverne på egen hånd, eller havde ikke lyst til at gøre det.
“Jeg er ikke ret god til at presse folk og sælge mig
selv.”

“Det var jeg ikke helt vild med. Jeg er bare ikke så
god til sådan nogle ting.”

“Jeg gjorde det af pligt.”

“Det var problematisk, fordi jeg lider af social fobi.
Dér kunne jeg godt have brugt noget mere hjælp.”

“Jeg fik et chok, for det var slet ikke dér, jeg var.”

Hjemmeopgaver er hverken en god eller en dårlig idé
De resterende syv borgere kom med udtalelser, der var positive men med visse forbehold. To sådanne forbehold
synes at træde frem: at det skal være frivilligt, og at det skal matche borgerens situation.
Det er godt, så længe det er frivilligt

“Man ville ikke have kunne tvinge mig til at gøre det
(søge job red) i Væksthuset. Man tror, at man kan tvinge
folk til at gøre den slags, men det kan man ikke. Jeg
gjorde det derhjemme, fordi jeg havde et godt forhold til
min konsulent.”

“Det var på eget initiativ. Hvis der var nogen, der havde
sagt, at jeg skulle, så ville jeg ikke have gjort det. Det skal
være frivilligt.”
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Det er godt, hvis man er i stand til det, og det er relevant
“Det virker ikke rigtig. Det er meget i perioder, at
“Det var ligegyldigt. Jeg fik det ikke gjort, for jeg
jeg ikke tør (lider af social fobi. red). I andre
vidste, jeg ikke skulle i praktik i en børnehave. Men
perioder går det ok. I perioder fik jeg gjort det, og
det kunne jeg jo ikke sige til min konsulent. Jeg var
andre gange kom jeg aldrig ud ad hoveddøren.
nødt til at spille med på piben for at få min
Uddannelse lå så langt ude i fremtiden. Men jeg fik
kontanthjælp.”
søgt på de ting, der kunne interessere mig lidt. Jeg
kunne også godt se, at der er et pænt stykke vej
“I starten syntes jeg, det var svært. Jeg vidste ikke
endnu (til at hun er klar til at påbegynde en
noget om kundeservicebranchen. Er det nu det, jeg
uddannelse. red). Det var lidt et nederlag.”
vil? Men vi besluttede at give det en chance i
praktikken.”
“Jeg var glad for, at vi var fælles om det meste, for
jeg havde ikke overskud til det. Det var fint nok, at
skulle gøre sig nogle overvejelser hjemmefra.”

Konklusion IV: Oplevelse af 25 timers ugentligt aktiveringskrav
I dette afsnit er borgernes indtryk af de krav og forventninger, der møder dem, blevet behandlet. Først har vi
kigget på 25-timers aktiveringskravet og dernæst de forventninger, der er til borgerne om at foretage jobsøgende
aktiviteter uden for Væksthusets rammer.
To tredjedel af borgerne kendte til aktiveringskravet mens den sidste tredjedel ikke gjorde. Størstedelen
af borgerne (37 procent) var enige om, at mødepligten er en god idé. Kun hver tiende borger var direkte negativ
over for kravet. De kvaliteter, der oftest blev fremhævet ved mødepligten var, at den minder om kravet i en
almindelig arbejdssituation; at den i praksis er fleksibel; at den får folk i gang; at den hjælper på moralen og
personlige problemer; at den tillader borgerne at bevise over for dem selv, at de ’godt kan’; at den hjælper til at
adskille de motiverede fra de umotiverede jobsøgere; og til sidst, at den kort og godt er en selvindlysende
nødvendig.
Halvdelen af de adspurgte borgere (56 procent) mente, at de havde hjemmeopgaver undervejs i deres
forløb i Væksthuset. Feedbacken på disse opgaver er også udpræget positiv. Kun fem ud af 41 borgere udtalte
sig negativt om hjemmeopgaverne. Borgernes tilfredshed skyldes, at omgivelserne og den selvstændige
tidsramme opleves som en fordel; borgerne føler sig matchet i den situation de er i og med de behov, de har; og
til slut synes mange af borgerne at drage væsentlige instrumentelle fordele af hjemmeopgaverne.
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V: Dét at komme i Væksthuset


Den altovervejende del af borgerne (85 procent) er
tilfredse eller meget tilfredse med Væksthusets
rammer. De kvaliteter, der især fremhæves, er
stedets rummelighed og åbenhed, den gode
atmosfære, tilbuddet om kaffe og frugt, de private
kontorer og stedets personlighed.

“

Væksthuset virkede faktisk normalt.
Folk var flinke. Der var også andre
unge. Folk var tjekkede. Tit, når man
er inden for det offentlige, har mange
ældre mistet gnisten. Men sådan var
det overhovedet ikke i Væksthuset. De
hjemløse virkede tilgengæld meget
ubehagelige. Det føltes som om, jeg
var i et slumkvarter i en Hollywoodfilm.

Oplevelsen af Væksthusets rammer

”

Der er stor tilfredshed blandt borgerne med oplevelsen af, at komme i Væksthuset. Spørgsmål 5 blev stillet med
vægt på bygningernes rammer og faciliteter snarere end Væksthusets områdemæssige placering (se fig. 5a).
Fig. 5a Interviewguide, spørgsmål 5
5. Dét at komme i
Væksthuset

b) Hvor tilfreds var du med
lokalerne i Væksthuset?

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke

85 procent af borgerne svarede enten, at de var ‘meget tilfredse’ eller ‘tilfredse’ med at komme i Væksthuset.
Kun én borger var ‘utilfreds’ – og hans besvarelse gik på Væksthuset set udvendig, mens han syntes godt om
lokalerne. Ikke en eneste borger var ‘meget utilfreds’ med de fysiske rammer. Nedenfor kigger vi på de
forskellige kvaliteter og ulemper ved Væksthusets fysiske rammer og atmosfære, som borgerne trækker frem.

Kvaliteter ved rammerne
‘Meget tilfreds’ og ‘tilfreds’
85 procent af borgerne var enten ’meget tilfredse’ (45 procent) eller ’tilfredse’ (40 procent) med rammerne i
Væksthuset. Her følger et udvalg af de rosende kommentarer.
“Der er jo smukt. Det er meget fine lokaler. Men jeg
lider af social fobi, og så blev jeg lidt genert. Man
skal lige lære det at kende, for man bliver en lille
smule nervøs. Det er jo så ordentligt. Jeg elsker,
når der er frugt på bordet, og at man bare kan tage
kaffe. Der ligger også altid en avis på bordet.”
“Der var rigtig lækkert derude. Der var dejligt. Og
der var nem transport derud.”
“Der ser ret flot ud. Men min konsulent har et
loftslokale, der ligger lidt gemt. Det var ligesom at
sidde oppe på et rigtig gammelt loft. Det var meget
hyggeligt – det passede mig fint. Så var det ikke så
kommercielt.”
“Jeg blev altid spurgt, om jeg ville have kaffe. Det er
privat, når man sidder inde på et kontor. På
workshoppen var der rigtig mange faciliteter.”

“Kanonflot og indbydende.”
“Indendørs var der meget moderne. Der lugtede
godt, når man kommer ind. Og så var der frugt og
kaffe. Det var luksus.”
“Det er unikt med glasdørene. Man føler sig
velkommen. Glasdørene gør, at rummet føles
stort.”
“Der var rummeligt og stort. Jeg følte, at der var
plads til det hele.”
“Jeg blev budt en kop kaffe og frugt. Dem jeg mødte
i receptionen var meget venlige.”
“Jeg følte mig ikke indelukket som i andre lokaler.”
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Ulemper ved rammerne
‘Ligeglad’ eller ‘ved ikke’
En vis andel af borgerne (9 procent) kunne ikke lægge sig fast på én af tilfredshedskategorierne. I halvdelen af
tilfældene skyldes det, at borgerne var “ret ligeglade med lokalerne”. Som en borger udtalte: “Det er ligegyldigt,
hvordan lokalet ser ud. Hovedsagen er, at der er nogle ordentlige personer at snakke med.”
Dét, at flere borgere giver udtryk for, at de er ligeglade, tyder på, at spørgsmålet med fordel kunne være
formuleret mere åbent. Sandsynligvis er nogle af borgere ligeglade med selve lokalerne, men det er mindre
sandsynligt, at nogle skulle være ligeglade med atmosfæren og modtagelsen i Væksthuset. Da vi var
interesserede i helhedsindtrykket af dét at komme i Væksthuset, tyder de ligeglade borgeres svar på, at
spørgsmålet har været for nært knyttet til de fysiske rum og ikke helhedsoplevelsen.
Andre borgere føler ikke, at kategorierne svarer til deres indtryk af rammerne, og svarer derfor enten
’ved ikke’ eller giver alternative besvarelser som eksempelvis ‘stort set tilfreds’.
Geografisk beliggenhed
Selvom spørgsmålet gik specifikt på Væksthusets indendørs rammer, er nogle af borgernes oplevelse af at
komme i Væksthuset uadskillelig fra deres oplevelse af at være tilknyttet et bestemt geografiske område.
Samtalerne drejede sig et par gange ind på Væksthusets placering på Sundholmvej, Amager.
“Jeg er meget utilfreds med beliggenheden. Jeg
synes, det var meget ubehageligt at skulle igennem
Sundholm. Som barn gik jeg på skolen ved siden af.
Det har altid været strengt forbudt at gå på
Sundholms område.”

“Jeg ved, hvad Sundholm står for. Da jeg fik at vide,
at det var i Sundholm, følte jeg mig som en bums.
Jeg undgik at cykle igennem om aftenen.”

“Det føltes, som om jeg var i et slumkvarter i en
Hollywoodfilm.”

“Det er meget forkert, at Væksthuset ligger i
Sundholm. Det burde lukkes af, så man ikke skal
igennem resten af området. Det fik mig til at
tænke: ’Nå, er jeg nu nået til Sundholm?’”

“Jeg bad om at blive flyttet fra Sundholm til
Vesterbro for at undgå 'alle narkomanerne'.”
“Meget tilfreds men…”
Nogle af borgerne gav udtryk for, at de var ’meget tilfredse’ og ’tilfredse’, men havde alligevel nogle
kritikpunkter. De er citeret nedenfor.
“Jeg følte mig nærmest beskidt, fordi lokalerne var
helt nye.”
“Glasdørene var lidt et problem for mig. Alle kan se
mig, og jeg føler mig lidt udsat. Ellers er der jo
super lækkert.”
“Der var langt at gå fra offentlig transport til
Sundholm. Jeg kunne godt tænke mig, at
konsulenten giver råd til, hvordan man finder
derud.”

“Jeg er stort set tilfreds med lokalerne på
Vesterbro. Det var ikke så fedt, at når man havde
en dyb personlig samtale med sin konsulent, kunne
de høre alt, hvad man snakkede om, på den anden
side af døren.”
“Det betød ikke så meget for mig, men det var
typisk kommunalt. Der var ikke den dér varme. Men
jeg synes, det var hyggeligt, at der var en kaffemaskine. Medarbejderne ville også have glæde af,
hvis der blev lidt mere åbent.”

“EDB-lokalet er meget slidt.”
“Glasdørene gør rummet lidt for åbent. Jeg ville
gerne have lidt mere lukket dør.”

“Jeg kan godt lide omgivelserne. Men jeg vil gerne
kunne ryge indenfor.”
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Sammenligning af de to gruppers tilfredshed
Hvis vi ser på, hvordan de to grupper adskiller sig i deres besvarelser, viser det sig, at en stor det af de ‘meget
tilfredse’ borgere kommer fra kombinationspakken. Figur 5b viser, at godt halvdelen af borgerne fra
kombinationspakken (53 procent) er ‘meget tilfredse’, mens det blot er hver tredje borger fra jobpakken (34
procent), der udtrykker så stor begejstring. Det modsatte gør sig gældende for de ‘tilfredse’ borgere. Halvdelen
af borgerne i jobpakken (53 procent) føler sig ‘tilfredse’, mens antallet (31 procent) er lidt lavere for borgerne i
kombinationspakken.
Vi kan altså konkludere, at langt størstedelen af borgerne i begge pakkerne er ‘meget tilfredse’ eller
‘tilfredse’ (85 procent af borgerne i kombinationspakken og 87 procent af borgerne i jobpakken). Dog er
begejstringen større hos borgerne i kombinationspakken, fordi de oftere giver udtryk for, at de er ‘meget
tilfredse’ end borgerne i jobpakken, der er mere moderate i deres udtalelser.
Fig. 5b Graden af tilfredshed med Væksthusets rammer ift. tilbudspakke
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Konklusion V: Borgernes vurdering af Væksthusets rammer
Den altovervejende del (85 procent) af borgerne er ‘tilfredse’ eller ligefrem ‘meget tilfredse’ med Væksthusets
fysiske udtryk og atmosfære. Dog fremhæver nogle af borgerne forskellige kritikpunkter. Nedenfor opsummeres
de kvaliteter og ulemper ved Væksthusets rammer, som borgerne har fremhævet.
Tilfredsheden skyldes fx...

Rummelighed, åbenhed og glasdøre

God atmosfære og venlighed

Kaffe, frugt og avis

Private kontorer

Personlighed og ikke kommercialisme

Utilfredsheden skyldes fx...

Glasdørene gør én udsat

Slidt computerlokale

Svært at finde vej

Meget lydte kontorer

Lokalerne er ikke ’varme’

Ikke rygning indendørs
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VI: Overordnet tilfredshed med Væksthuset




“

Borgernes overordnede tilfredshed med
Væksthuset er høj. 77 procent er enten tilfredse
eller meget tilfredse med Væksthuset.
Konsulentsamarbejdet er den hyppigste årsag til
tilfredsheden (37 eksempler).
Kun ti procent af borgerne er utilfredse. Det er
ofte tilbuddenes irrelevans, der resulterer i en
overordnet utilfredshed (8 eksempler).

Jeg er meget tilfreds med Væksthuset.
Jeg er kommet videre. Jeg har været
igennem flere forløb andre steder og
er gået fra nederlag til nederlag. Men i
Væksthuset er det virkelig 1:1. Hvad
har du lyst til? Man bliver ikke bare
sendt ud i noget, som alle godt ved
aldrig kommer til at gå. Der bliver
lyttet til ens ønsker.

”

Samlet vurdering af Væksthuset
I dette afsnit stilles skarpt på borgernes overordnede tilfredshed eller utilfredshed med Væksthuset. Som fig. 6a
viser, består spørgsmål 6 både af et skalaspørgsmål og et åbent spørgsmål. Førstnævnte giver os et statistisk
overblik over graden af tilfredshed blandt borgerne, mens sidstnævnte gør det muligt for os at spore de
forskellige årsager til tilfredsheden og utilfredsheden.
Fig. 6a Interviewguide, spørgsmål 6
6. Overordnet
tilfredshed med
Væksthuset

a) Hvor tilfreds var du alt i alt
med Væksthuset?

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke

b) Hvad var det, der gjorde, at du
svarede x?

Graden af tilfredshed med Væksthuset
Besvarelserne af spørgsmål 6 tegner et billede af et yderst positivt indtryk af Væksthuset hos borgerne. Langt
størstedelen (77 procent) af alle borgerne var enten tilfredse eller ligefrem meget tilfredse med Væksthuset. Kun
ti procent var utilfredse eller meget utilfredse.
Fig. 6b viser, hvor tilfredse eller utilfredse borgerne er i forhold til, om de er indskrevet i job- eller
kombinationspakken. Vi kan se, at besvarelserne har fordelt sig meget jævnt for de to pakker.
Fig. 6b Grad af overordnet tilfredshed med Væksthuset fordelt på de to tilbudspakker
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På næste side skelner vi groft mellem overordnet tilfredshed og utilfredshed med Væksthuset. Vi eksemplificerer
med citater, hvordan vi har fundet frem til de forskellige årsager.
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Årsager til tilfredshed
Nedenfor svarer borgerne på spørgsmålet om, hvad det var, der gjorde, at de netop svarede på det foregående
spørgsmål om graden af deres tilfredshed, som de gjorde. I borgernes besvarelser går mindst fem positive sider
ved Væksthuset igen. De ses her i prioriteret rækkefølge efter, hvor hyppigt de fremhæves af borgerne.
Fig. 6c Hyppigheden af tilfredshedsårsager
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Søjlerne viser, hvor mange gange de enkelte årsager nævnes af borgerne.

Glad for konsulenten
“Jeg havde en god konsulent. Jeg kunne snakke med
hende om alt. Jeg frygtede, jeg skulle i retten, og så
var hun sød til at skrive en seddel til retten om, at
jeg har forandret mig. Jeg synes, at I skulle gøre
hende til månedens medarbejder.”
“Det er den periode, mens jeg har været inde i det
kommunale system, hvor det er gået bedst, og hvor
folk har prøvet mest at sætte sig ind i min sag.”
“Samarbejdet med min konsulent. Alle de ting, hun
hjalp mig med. Hun tog flere initiativer end min
egen sagsbehandler. Der kom skub i sagerne.”
“Samarbejdet med konsulenten. Hun var med til
møderne i praktikken. Jeg kunne altid ringe til
hende.”
“Jeg synes, jeg har haft rigtig god kontakt og
samarbejde med min konsulent. Vi var på
bølgelængde. Jeg har fået information og
opbakning.”
Attitude og omgivelser
“Folk var høflige, hilste på hinanden. Alle folk så
jævnt på hinanden. Der var god humor.”
“På grund af attituden og den måde, de behandler
borgerne på.”

“Fordi alt det, jeg tænker på er fint. Konsulenten er
100%. Han er flink, forstående og dygtig.”
“Uden min konsulent havde det ikke fungeret.”
“Konsulenterne har erfaring. De stolede på én. Jeg
håber, jeg en dag kommer tilbage i Væksthuset.”
“Min konsulent. Dét, at man ikke skelner mellem
folk. Han var dejlig at arbejde for. Han var en fair
mand.”
“Det var ikke som at tale til en dør, som det har
været mange andre steder.”
“Det var et godt forløb i Væksthuset. Jeg var glad,
mens jeg var der. Min konsulent lagde vægt på, at
jeg kunne godt sammen med de mennesker, jeg
skulle arbejde sammen med.”

“Jeg er kommet videre. Jeg har været igennem flere
forløb andre steder og er gået fra nederlag til
nederlag. Men i Væksthuset er det virkelig 1:1. Hvad
har du lyst til? Det er ikke sådan noget med, at man
bliver sendt ud i noget, hvor alle sammen godt ved,
at det aldrig kommer til at gå. Der bliver lyttet til ens
ønsker.”
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“Fordi jeg følte mig velkommen, og jeg synes, at der
var nogen, der ville lytte til, hvad jeg havde brug for
og hvilken hjælp, jeg skulle have.”

“Fordi jeg synes, folk gennemgående er flinke og
søde. De er der for at hjælpe én, og det er de meget
gode til.”

Praktisk hjælp, effektivitet, råd og vejledning
“Jeg føler virkelig, at min konsulent hjalp mig med at
få gennemtrumfet nogle af mine idéer. Det er hans
skyld, at jeg har fået mit kørekort.”

“Fordi de gjorde, hvad de kunne, for at hjælpe mig.
De var meget professionelle.”
“De var gode til at vejlede og snakke i Væksthuset.”

“Jeg nåede dårligt nok at trække vejret, så havde
min konsulent fundet noget nyt til mig.”
“Fordi folk i Væksthuset har hjulpet mig meget. Jeg
fik hjælp til at skrive ansøgninger.”

Tilbuddenes relevans
“Da jeg kom til Væksthuset, forventer jeg kun en lille
smule. Jeg tænkte inden, at jeg ikke ville ind til
noget kedelig aktivering. Jeg kender til, hvad
vennerne har sagt om aktiveringstilbuddene. Men så
fik jeg meget mere ud af det. Fx gik jeg på et kursus
i Væksthuset og fik derefter lyst til at gå på et
kursus, jeg selv betalte for.”
Hjælp til at komme i uddannelse
“Til at starte med, var jeg ikke særlig god til at møde
op. Det er jeg jo blevet. Det har jeg lært. Jeg røg
også direkte videre på maleruddannelsen efter
Væksthuset og er blevet dér lige siden.”

“Da jeg startede, fik jeg kørekort til det ene og det
andet. Jeg fik også fast arbejde.”
“Fordi den behandling, jeg fik, var fin. Det var dét,
der skulle til. Jeg var faktisk overrasket over, at det
gik så stærkt med at få mig det rette sted hen.”

“Projektet lykkedes jo med at få mig i arbejde. Jeg
blev ikke bare ‘sendt ud med en skovl’.” (refererer til
fordommen om, hvad aktivering kan indebære. red)

“Fordi jeg fik meget hjælp af min konsulent. Jeg har
været i gang med tolkeskole i 8 måneder i stedet for
bare at sidde derhjemme.”

En borger gav også udtryk for, at grunden til, at han var tilfreds med Væksthuset var, at det motiverede ham.
Som han udtrykte det om Væksthusets medarbejdere: “De fik mig til at ville prøve.” Fra disse positive indtryk af
Væksthuset vender vi nu blikket mod årsagerne til utilfredshed med Væksthuset.
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Årsager til utilfredshed
Blandt de kritiske udsagn er vi stødt på fire årsager til utilfredsheden. Men da antallet af utilfredse kommentarer
kort og godt er lavt, findes der heller ikke så mange eksempler på disse årsager. Figur 6d viser forekomsten af
disse fem utilfredshedstyper i borgenes citater.
Fig. 6d Hyppigheden af utilfredshedsårsager
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Søjlerne viser, hvor mange gange de enkelte årsager nævnes af borgerne.

Irrelevante tilbud
“Jeg synes, Væksthuset var et rigtig godt sted. Det
var bare ikke det rigtige for mig.”
“Jeg har ikke fået en skid ud af at være der. Og dog.
Jeg har fået en praktikplads derinde. Men jeg fik
ikke noget ud af møderne. Det er det samme, man
snakker om igen og igen. Det bliver man træt af i
længden.”
Følte sig presset
“Nogle gange føler mig presset til at søge arbejde,
mens jeg er syg.”

“Jeg er utilfreds, fordi man skulle sidde fra 8-12
foran en computer, og der var ikke nogen, der
hjalp.”
“Det var ikke rigtig mit ønske, at jeg skulle i
Væksthuset. Det var kommunens beslutning.”

“Det er ikke meningen, jeg skal ud på arbejdsmarkedet, når jeg er syg.”

“Min alder trykker (60 år. red). Jeg vil helst gå
derhjemme nu.”
Dårligt samarbejde mellem Væksthuset og kommunen
“For at jeg skulle have været ’meget tilfreds’, skulle
vi være kommet meget hurtigere videre i forhold til
kommunen. Der skulle være banket hårdere i
bordet.”
“Det irriterer mig, at det sluttede, som det gjorde.
Da min praktikplads forsvandt, syntes kommunen
ikke, det var en god idé at forlænge samarbejdet
med Væksthuset. Super tilfredsheden bliver lidt
kvalt, når samarbejdet med kommunen fungerer så
dårligt.”

“Væksthuset har ikke nogen magt. De kan ikke
hjælpe alligevel. Først fik jeg ’ja’ fra Væksthuset til,
at jeg kunne få kommunen til at betale mit kørekort.
Det aftalte min konsulent med min sagsbehandler.
Men da jeg var halvvejs med kørekortet, sagde min
sagsbehandler pludselig, at jeg ikke fik resten
betalt. Så det har jeg måtte betale selv. Når man
først får ’ja’ og så ’nej’, så ryger man helt ned.”
“Det er ikke et sted, jeg vil komme igen, hvis jeg kan
slippe. Samarbejdet mellem kommunen og
Væksthuset fungerede dårligt.”
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“Det er ikke jeres skyld, at jeg ikke passer ind i
systemet.”

“Jeg synes ikke rigtig, jeg fik det, jeg skulle have
haft.”
Andre utilfredshedsårsager, kan naturligvis læses ud af borgernes citater. Blot synes de mere enkeltstående. Én
savnede medbestemmelse, en anden var utilfreds med at få udskiftet sin konsulent, én ville gerne have haft
penge for at være i praktik i værkstedet og en fjerde savnede flere timer i gartnerafdelingen. Som sidstnævnte
sagde: “Jeg er jo vant til at arbejde 37 timer om ugen.”

Konklusion VI: Overordnet tilfredshed med Væksthuset
Borgernes overordnede tilfredshed med Væksthuset er høj. 77 procent af borgerne var enten ’tilfredse’ eller
’meget tilfredse’ med Væksthuset. Kun ti procent var utilfredse. Nedenfor ses de mest hyppige årsager til
tilfredsheden og utilfredsheden.
Tilfredsheden skyldes ofte

Tilfredshed med konsulent

Attituden og omgivelserne i Væksthuset

Praktisk hjælp, effektivitet, råd og
vejledning

Tilbuddenes relevans

Hjælp til at komme i uddannelse

Utilfredsheden skyldes ofte

Tilbuddenes irrelevans

Følelsen af at blive presset

Dårlig samarbejde mellem Væksthuset
og kommunen

Uindfriede forventninger
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Data
Overblik over informantlisten
I denne undersøgelse har vi fokuseret på borgere, der i 2009 har været tilknyttet og har afsluttet to af vores
pakker: kombinationspakken og jobpakken. I alt drejer det sig om 252 borgere3, der fordeler sig med 63% (159
borgere) indskrevet i kombinations-pakken og 37% (93 borgere) i jobpakken.
Ud af de 252 borgere har vi haft lejlighed til at interviewe 87. Deltagelsen ligger derfor på 35 procent. Vi har
været i kontakt med 153 borgere, mens vi desværre ikke har fået fat i de resterende 99. Alle borgere er blevet
ringet op mindst to gange. Hvis første opringning foregik om formiddagen mellem kl. 9:00 og 12:00, fandt
anden opringning sted om eftermiddagen mellem 12:00 og 17:00. I skemaet nedenfor ses en oversigt over,
hvilket udfald de forskellige opkald gav, og hvordan udfaldene fordeler sig på de to pakker.

Fig. data, 1 Opkaldsstatus
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Heri er ikke medregnet borgere, som var i særlige forløb, der falder uden for aktiveringskravet på 25 timer om ugen.
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Metodiske overvejelser
Undersøgelsen er foretaget som semistrukturerede telefoninterviews af ca. 10 minutters varighed. Nogle
interviews varede dog helt op til 20 minutter, mens andre igen var ganske korte. Som omdrejningspunkt for
interviewene ligger en interviewguide, som præsenteres nedenfor med uddybende eksempler på de forskellige
anvendte spørgsmålstyper.

Interviewguide
De 87 interviews er foregået ud fra en interviewguide. De tolv første interviews fungerede som en
pilotundersøgelse (bilag I), der mundede ud i en evaluering af spørgsmålenes indhold og ordlyd. Det førte til et
par småjusteringer i guiden, der herefter blev brugt til de resterende 75 interviews (bilag II). De nærmere
justeringer uddybes i bilag III.
Guiden er bygget op af tre spørgsmålstyper: to ja/nej-spørgsmål, otte åbne spørgsmål og tre
skalaspørgsmål. Det kvalitative og kvantitative er i denne undersøgelse ikke adskilleligt, som det vil fremgå af
den følgende beskrivelse af spørgsmålstyperne.
Skalaspørgsmål
Skalaspørgsmål er kendetegnet ved, at der på forhånd er defineret nogle svarmuligheder, hvis karakter er
gradvist stigende eller faldende. Et eksempel er spørgsmål 6a i interviewguiden.
Fig. metode, 1 Interviewguide, spørgsmål 6

6. Overordnet
tilfredshed med
Væksthuset

a)Til sidst vil jeg bede
dig vurdere, hvor tilfreds
du alt i alt var med
Væksthuset?

Meget
tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke

b) Hvad var det, der
gjorde, at du svarede x?

Som nævnt er kun tre spørgsmål i interviewguiden bygget op som skalaspørgsmål. Her er der større chance for,
at informantens udtalelser bliver begrænset, end ved åbne spørgsmål. Det skyldes, at svarene indpasses i
kategorier, der ikke nødvendigvis er dækkende for det svar, informanten ønsker at give. For at omgås dette
problem, har vi så vidt muligt forsøgt ikke at give kategorierne, når spørgsmålet stilles, men lade informanten
svare først uden kendskab til kategorierne.
Læg mærke til i eksemplet, at spørgsmål 6 sluttes af med et åbent spørgsmål: Hvad var det, der gjorde,
at du svarede x? Skalaspørgsmålet fortæller noget om, hvor tilfreds borgeren samlet set har været med
Væksthuset. Det åbne spørgsmål er mindst lige så interessant, fordi det fortæller noget om, hvilket element i
samarbejdet med Væksthuset, borgeren vægter som mest betydningsfuldt for sin tilfredshed. Et eksempel er
informant nr. 59, der svarer, at hun er ’meget tilfreds’. Til spørgsmålet om, hvad det var, der gjorde, at hun
svarede ’meget tilfreds’, fortæller hun:

“

Fordi den behandling, jeg fik, var fin.
Og det var dét, der skulle til. Jeg var
faktisk overrasket over, at det gik så
stærkt med at få mig det rette sted hen.

”

Ud fra den besvarelse bliver det altså tydeligt, at borgeren vægter tre elementer af samarbejdet med Væksthuset
højt: Behandling (den behandling, jeg fik, var fin), relevans (det var dét, der skulle til) og effektivitet (det gik så
stærkt).
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Åbne spørgsmål
De fleste spørgsmål i interviewguiden er åbne spørgsmål. Det vil sige, at spørgsmålet ikke er tilknyttet på
forhånd definerede svarkategorier. Der spiller altid faktorer ind, der begrænser eller farver informantens svar –
også i åbne spørgsmål. Sådanne faktorer er for eksempel følgende overvejelser hos informanten: Hvad tror jeg,
at intervieweren gerne vil høre? Hvad sker der, hvis jeg udtaler mig negativt om noget? Kan jeg have indflydelse
på den situation, jeg er i, hvis jeg svarer positivt på dette spørgsmål? etc. Det kan også skyldes, at intervieweren
indirekte leverer svarkategorierne i den måde, spørgsmålet stilles på. Dette gør sig eksempelvis gældende i det
allerførste spørgsmål:
Fig. metode, 2 Interviewguide, spørgsmål 1
1. Tilfredshed med de
forskellige tilbud i
Væksthuset
I Væksthuset har vi jo
forskellige tilbud. Fx
workshops, samtaler
og praktik.

a) Hvilke tilbud syndes du var
gode? Hvorfor?

b) Hvilke tilbud var du utilfreds
med? Hvorfor?

Svarkategorierne optræder indirekte i indledningen til spørgsmålet: I Væksthuset har vi jo forskellige tilbud. Fx
workshops, samtaler og praktik. Informanterne har primært forholdt sig til disse tre tilbudstyper, om end der
også findes eksempler på besvarelser, der har nævnt andre tilbud så som mentorordning. Disse
situationsspecifikke faktorer påvirker undersøgelsens reliabilitet – dvs. undersøgelsens ’målesikkerhed’. Med
andre ord kan disse faktorer være med til at farve besvarelsen og derved gøre den unik. Der er ingen garanti for,
at informanten ville have givet samme svar, hvis en anden interviewer havde stillet samme spørgsmålet. En måde
at vende vrangen ud af dette problem er ligesom her, at udspecificere, hvilke faktorer, der kan gøre sig gældende
i undersøgelsen og hvornår. På den måde undgås det ikke, at undersøgelsens reliabilitet påvirkes, men der sikrer
en transparens i undersøgelsen, hvor faktorerne bliver ekspliciteret frem for at blive fejet ind under gulvtæppet.
Et interview vil altid have en subjektiv karakter, fordi det udspiller sig mellem to mennesker, der begge
har indflydelse på situationen. Det er vigtigt at holde sig denne subjektivitet for øje – ikke blot i dataindsamlingen men også i analysen. Interviewet bør ikke behandles som en objektiv størrelse. Enhver besvarelse
må fortolkes og ikke behandles som et sandhedsudsagn, der kun kan forstås på én måde. Vigtigheden af denne
opmærksomhed uddybes nedenfor i en kort præcisering af det semistrukturerede interview.

Kritiske refleksioner over interviewsituationen
Som beskrevet ovenfor, foregår et interview altid i en social kontekst, hvor rammerne ikke er objektive.
Forskellige faktorer spiller ind på informanternes besvarelser. Her i analysen er det vigtigt, at forsøge at udpege
disse faktorer for at sikre undersøgelsens reliabilitet. Derfor vil vi her påpege nogle faktorer, som vi har en
fornemmelse af, har spillet ind på interviewsituationen i større eller mindre grad. De nævnes for at
kontekstualisere data og nuancere det billede, der bliver tegnet i analysen – ikke for at udviske eller bortforklare
de tendenser, der træder frem.
a) Timing og tilfældigheder
I undersøgelsen spiller tid og tilfældigheder ind på besvarelserne. Der er eksempler på, at nogle interviews blev
gennemført ekstra hurtigt, fordi vi fangede borgeren på et travlt tidspunkt. Et andet interview blev kort og godt
afbrudt af borgeren, der blev sur på intervieweren i løbet af samtalen.
Faktorer som humør, tidspunkt på dagen og andre tilfældigheder kan få afgørende betydning for besvarelserne.
Det påvirker undersøgelsens såkaldte subjekt-reliabilitet. Selvom dette gør, at informanten måske ville have
besvaret undersøgelsen anderledes på et andet tidspunkt eller i en anden tilstand, vurderer vi det ikke til at være
problematisk for denne undersøgelse. Tværtimod afspejler det indsamlede data et bredt spekter af
sindstilstande, som de interviewede borgere befandt sig i i de forskellige interviewsituationer. Det indsamlede
data er derfor i høj grad repræsentativ for borgernes oplevede virkelighed, som vi jo netop ønsker at undersøge
her.
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b) Omgivelsernes pres
Derimod kan det være problematisk, at borgerne til tider synes at have svaret mere ud fra hvad de tror,
intervieweren gerne vil høre, end ud fra hvad deres egen oplevelse er. Vi er opmærksomme på, at denne
situations-reliabilitet især kan være forringet i eksempelvis besvarelsen af spørgsmål IV om aktiveringskravet.
c) For skuffet til at ville tale
Til slut kan det nævnes, at enkelte borgere kort og godt var så skuffede eller vrede over den behandling, de
havde fået – enten i Væksthuset eller af kommunen – at de ikke ønskede at lade sig interviewe. Dette farver
selvfølgelig undersøgelsen, der bliver trukket i en mere positiv/tilfreds retning, end virkeligheden måske er. Dog
forekom en sådan afvisning ikke ofte.
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Bilag I: Interviewguide pilotundersøgelse
Forskningsinteresse

Interviewspørgsmål

1. Tilfredshed med de forskellige tilbud
i Væksthuset

a) Hvilke tilbud synes du var gode?
Hvorfor?

I Væksthuset har vi jo forskellige tilbud.
Fx workshops, samtaler og praktik.

Svar/notater

b) Hvilke tilbud var du utilfreds med?
Hvorfor?
a) Kendte du de mål og planer, der skulle føre til
at du kom i arbejde eller blev afklaret?

Hver gang et forløb starter i Væksthuset,
bliver der lagt en plan for, hvad der skal
nås og hvordan, det kan nås.

b) Hvor tilfreds var du med den indflydelse, du
havde på dit forløb?

Meget tilfreds

3. Relationen til
virksomhedskonsulenten

a) Hvad var de 3 vigtigste ting, din
virksomhedskonsulent hjalp dig med?

1:

Jeg vil også gerne høre dine tanker
omkring samarbejdet mellem dig og din
virksomhedskonsulent.

b) Hvad fungerede godt i samarbejdet mellem
dig og din konsulent?

Ja

Nej

Tilfreds

2:

Utilfreds

Ved ikke

Meget
utilfreds

3:

Ved ikke

Ved ikke

c) Var der noget i samarbejdet, du synes skulle
have været anderledes?
4. Oplevelse af 25 timers ugentlig
aktiveringskrav
Som kontanthjælps-modtager har man jo
både nogle rettigheder og pligter. De
fleste, der kommer i Væksthuset, har fx
pligt til at møde op 25 timer om ugen. Det
er et krav fra myndighedernes side.

a) Kender du til dette krav?

Ja

Nej

Ved ikke

b) Hvordan oplevede du mødepligten?

a) Hvor tilfreds var du med de fysiske rammer i
Væksthuset?

6. Overordnet tilfredshed med
Væksthuset

a) Til sidst vil jeg bede dig vurdere på samme
måde, hvor tilfreds du alt i alt var med
Væksthuset .
- Hvad var det, der gjorde, at du svarede x?

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke

Bilag I

5. Dét at kommer i Væksthuset
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2. Borgerens indblik i og indflydelse på
jobplaner

Bilag II: Interviewguide
Forskningsinteresse

Interviewspørgsmål

1. Tilfredshed med de forskellige tilbud
i Væksthuset

a) Hvilke tilbud synes du var gode? Hvorfor?

b) Hvilke tilbud var du utilfreds med? Hvorfor?

2. Borgerens indblik i og indflydelse på
jobplaner

a) Kendte du de mål og planer, der skulle føre til
at du kom i arbejde eller uddannelse?

Hver gang et forløb starter i Væksthuset,
bliver der lagt en plan for, hvad der skal
nås og hvordan, det kan nås.

b) Hvor meget indflydelse, synes du, at du havde
på dit forløb?

3. Relationen til
virksomhedskonsulenten

a) Hvad var de 3 vigtigste ting, din
virksomhedskonsulent hjalp dig med?

Jeg vil også gerne høre dine tanker
omkring samarbejdet mellem dig og din
virksomhedskonsulent.

b) Var der noget i samarbejdet, du synes skulle
have været anderledes?

4. Oplevelse af 25 timers ugentlig
aktiveringskrav
Som kontanthjælps-modtager har man jo
både nogle rettigheder og pligter. De
fleste, der kommer i Væksthuset, har fx
pligt til at møde op et vidst antal timer om
ugen. Det er et krav fra myndighedernes
side.

Nej

Ja

Meget
indflydelse

Lidt indflydelse

2:

1:

a) Kender du til dette krav?

Næsten ingen
indflydelse

Ved ikke

Slet ingen
indflydelse

3:

Ved ikke

Nej

Ja

Ved ikke

Ved ikke

b) Hvordan oplevede du mødepligten?
c) Havde du nogle opgaver, du skulle løse på
egen hånd uden for Væksthusets rammer? (Fx
ting du skulle overveje eller undersøge på
nettet)
d) Hvordan fungerede det?

5. Dét at kommer i Væksthuset

Meget
tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

a) Til sidst vil jeg bede dig vurdere på samme
måde, hvor tilfreds du alt i alt var med
Væksthuset.

Meget
tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

b)Hvad var det, der gjorde, at du svarede x?

Fordi

Bilag II

6. Overordnet tilfredshed med
Væksthuset

a) Hvor tilfreds var du med lokalerne i
Væksthuset? ’meget tilfreds’, ’tilfreds’, ’utilfreds’
eller ’meget utilfreds’?
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I Væksthuset har vi jo forskellige tilbud.
Fx workshops, samtaler og praktik.

Svar/notater
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Bilag III

Bilag III: Justeringer i Interviewguide
2b i pilotinterviews
2. Borgerens indtryk af
eget indblik i og
indflydelse på
jobplaner

b) Hvor tilfreds var du med
den indflydelse, du havde på
dit forløb?

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke

Meget
indflydelse

Lidt
indflydelse

Næsten ingen
indflydelse

Ingen
indflydelse

Ved ikke

2b efter justering
2. Borgerens indtryk af
eget indblik i og
indflydelse på
jobplaner

b) Hvor meget indflydelse
synes du, at du havde på dit
forløb?

Ændringen skyldes, at de to begreber ”tilfredshed” og ”indflydelse” var for tunge at danse med i samme
spørgsmål. Det virkede som om, at flere informanter i pilotundersøgelsen svarede mere på, hvor tilfredse de var
generelt med Væksthuset, end på, hvor tilfredse de var specifikt med deres indflydelse på forløbene.
Svarkategorierne blev derfor også justeret, og det skaber lidt problemer i datasættet. Kategorierne i
pilotundersøgelsen og i resten af interviewene gør det jo ikke nødvendigvis ud for hinanden. Eksempelvis kan en
informant i pilotundersøgelsen godt være ”meget tilfreds” med sin indflydelse på forløbet, uden at dette kryds
uden videre kan oversættes til, at vedkommende havde ”meget indflydelse” på forløbet. Men på baggrund af
ønsket om at pilotinterviewene også indgår i den efterfølgende analyse, har jeg truffet det pragmatiske valg, at
behandle svarene som om kategorierne gør det ud for hinanden. Dette gør jeg, fordi det virker sandsynligt, at jo
højere graden af indflydelse er, desto højere er graden af tilfredshed med indflydelsen også.
4c i pilotinterviews
4. Oplevelse af krav
om 25 timers ugentlig
aktivering

c) Jeg ved, at du har haft nogle opgaver, du
skulle løse uden hjælp fra din konsulent.
Hvordan har det fungeret?

4c efter justering
4. Oplevelse af krav
om 25 timers ugentlig
aktivering

c) Havde du nogle opgaver, du skulle løse på
egen hånd, uden for Væksthusets rammer? (Fx
ting du skulle overveje eller undersøge på
nettet)

Ja

Nej

d) Hvordan fungerede det?

Ikke alle mener, de har haft opgaver at løse på egen hånd. Derfor måtte spørgsmålet omformuleres. Mange
informanter har brug for eksempler på, hvad man kan lave på egen hånd, for at de er klar over, at de har haft
sådanne opgaver. Derfor gives eksempler på, at det kan være overvejelser de skal gøre sig derhjemme. Eller ting
de skal undersøge, personer de skal kontakte el. lign.
5a i pilotinterviews
5. Dét at komme i
Væksthuset

b) Hvor tilfreds var du med de
fysiske rammer i Væksthuset? Det
kan både være beliggenhed og de
lokaler du mødtes med din
konsulent i.

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved ikke

5a efter justering
5. Dét at komme i
Væksthuset

b) Hvor tilfreds var du med
lokalerne i Væksthuset?

Spørgsmålet blev ændret til kun at omhandle de indre rammer i Væksthuset, fordi Væksthuset godt ved, at
placeringen af kontoret i Sundholm bliver kritiseret af mange borgere. Alle kommentarer – også til beliggenheden
i Sundholm er imidlertid blevet noteret.
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Bilag IV: Oversigt over figurer

I: TILFREDSHED MED FORLØBETS ELEMENTER
Fig. intro, 1
Jobpakken og kombinationspakken
UTILFREDSHED MED FORLØBETS ELEMENTER
Fig. 1a Interviewguide, spørgsmål 1
Fig. 1b Tilfredshed med workshops, konsulentsamtaler og praktik
Fig. 1c Hyppigheden i tilfredshedsårsager ift. Væksthusets tilbud
Fig. 1d Utilfredshed med workshops, konsulentsamtaler og praktik
Fig. 1e Antal besvarelser sorteret efter utilfredshedsårsager ift. Væksthusets tilbud
Fig. 1f Hyppigheden af tilfredshedsårsager ift. tilbudspakke
Fig. 1g Hyppigheden af utilfredshedsårsager ift. tilbudspakke
II: BORGERENS INDBLIK I OG INDFLYDELSE PÅ JOB- ELLER UDDANNELSESPLANER
Fig. 2a Interviewguide, spørgsmål 2
Fig. 2b Kendskab til jobmål og –planer. Samlet og ift. tilbudspakke
Fig. 2c Borgernes vurdering af graden af indflydelse på eget forløb
Fig. 2d Borgernes vurdering af graden af indflydelse på eget forløb ift. tilbudspakke
III: RELATIONEN TIL VIRKSOMHEDSKONSULENTEN
Fig. 3a Interviewguide, spørgsmål 3
Fig. 3b Hyppigheden af borgernes påpegning af forskellige kvaliteter ved konsulentsamarbejdet
Fig. 3c Hyppigheden af kritikpunkter i konsulentsamarbejdet
IV: OPLEVELSE AF 25 TIMERS AKTIVERINGSKRAV
Fig. 4a Interviewguide, spørgsmål 4
Fig. 4b Kendskab til aktiveringskrav
Fig. 4c Borgernes oplevelser af mødepligt
Fig. 4c Tilfredshed med jobsøgning uden for Væksthuset
V: DÉT AT KOMME I VÆKSTHUSET
Fig. 5a Interviewguide, spørgsmål 5
Fig. 5b Graden af tilfredshed med Væksthusets rammer ift. tilbudspakke
VI: OVERORDNET TILFREDSHED MED VÆKSTHUSET
Fig. 6a Interviewguide, spørgsmål 6
Fig. 6b Grad af overordnet tilfredshed med Væksthuset fordelt på de to tilbudspakker
Fig. 6c Hyppigheden af tilfredshedsårsager
Fig. 6d Hyppigheden af utilfredshedsårsager
DATA
Fig. data, 1

Opkaldsstatus

METODISKE OVERVEJELSER
Fig. metode, 1 Interviewguide, spørgsmål 6
Fig. metode, 2 Interviewguide, spørgsmål 1
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