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Abstract 

Guidance in the disabled employment field, focusing on user involvement and 

interdisciplinary cooperation 

 

I work at a Disability Aids and Communication Centre, and within the disabled employment field 

the Centre’s task is to offer guidance both to persons with various disabilities and to professionals 

working in job centres and rehabilitation institutions. 

 

Under local government reorganisation the Centre has gone from a county-based to a municipality-

based system and now relates to new partners in new sectors. The new municipal job centres have 

been entrusted with integrating and retaining disabled people on the labour market. In response to 

these structural changes the Centre has taken the initiative of setting up an interdisciplinary network 

with four job centres and one of the local rehabilitation institutions, the aim being to enhance adult 

guidance services. 

 

In this paper I focus on user involvement and interdisciplinary cooperation, aspects currently 

suffering from the many different players and the prevailing sense of upheaval. One of the main 

focal points of the paper is user involvement in terms of the concept of empowerment. In my field 

work I have taken the qualitative method as a starting point and first carried out a user survey of 

seven of the Centre's users, all with either a hearing or a sight handicap. I then interviewed four job 

centre consultants who are members of the interdisciplinary network. 

 

The results show that there is a strong need for cooperation throughout the guidance field, where 

users and workers are experiencing confusion owing to the lack of communication and coherent 

practice. As a result some users end up in "grey areas" between the systems and have to fend for 

themselves. The users call for greater dialogue. The professionals are looking for a network which 

works more smoothly and permits greater insight into the disabled field. 

 

On the basis of experiences and suggestions for improvement put forward by users and job 

consultants, I describe a specific and realistic model of guidance practice. The model attempts to 

meet users’ and professionals’ desire for a network of equals and it integrates user involvement and 

interdisciplinary cooperation in the form of dialogue meetings between users and professionals. 
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Indledning 

Emne, baggrund og rammer  

Jeg vejleder som synskonsulent på Center for Hjælpemidler og Kommunikation (Centeret) unge og 

voksne med synshandicap på uddannelses- og erhvervsområdet. Vores primære brugergruppe er 

mennesker med forskellige former for nedsat funktionsevne. Som følge af kommunalreformen 

overgik Centeret pr. 1.1 2007 efter amternes nedlæggelse til et kommunalt system. Det har betydet 

store ændringer for Centeret som helhed: organisatorisk er vi nu del af Aabenraa Kommune, men 

betjener herudover Tønder, Haderslev og Sønderborg Kommune, som tidligere hørte under 

Sønderjyllands Amt. Vores brugergrundlag er således det samme indtil videre, men Aabenraa 

Kommune forhandler hvert år kontrakter med de øvrige kommuner. På denne måde er vi i højere 

grad end tidligere nødt til at profilere Centeret, da markedsvilkår i tiltagende grad får indflydelse på 

institutionen med udarbejdelse af ydelseskataloger og delvis indtægtsdækket virksomhed. 

 

Markedsvilkårene slår især igennem på erhvervsområdet, da Centeret lovmæssigt er forankret i Lov 

om specialundervisning for voksne og Lov om social service (serviceloven). På erhvervsområdet har 

vi således kun en generel vejledningsforpligtelse over for brugere og samarbejdspartnere efter 

serviceloven, men går vi over til en mere omfattende, intensiv specialvejledning, er den omfattet af 

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om kompensation til 

handicappede i erhverv. Jobcentrene i kommunerne er de ansvarlige på området. I praksis betyder 

det, at jobkonsulenter og sagsbehandlere har bevillingskompetencen i forhold til den mere intensive 

og specifikke vejledning, som Centeret anbefaler i form af konkret vejledning på arbejdspladsen til 

den enkelte bruger: fx afprøvning af kompenserende hjælpemidler og it-programmer, orientering af 

kolleger og ledelse om konsekvenserne af en funktionsnedsættelse, mobilityundervisning (det at 

færdes som blind eller stærkt svagtseende) eller høreteknisk indretning af arbejdspladsen. 

 

Centerets engagement på erhvervsområdet er forholdsvis ny og begyndte med deltagelse i et EU-

projekt fra 2002 - 2004, som havde til formål at igangsætte, udvikle og implementere 

samarbejdsformer mellem Reva-institutioner1 (og til dels AF handicapkonsulenter2) og 

kommunikationscentre for at fastholde og integrere synshandicappede på arbejdsmarkedet. Vores 

                                                 
1 Reva-institutionerne har specialviden om arbejdsoptræning og -afprøvning for de personer, der har mistet 
tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
2 AF handicapkonsulenterne (én i hvert amt) tog sig indtil den 1.1.2007 af støtteordningerne til de dagpengeberettigede 
personer med handicap. 
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deltagelse resulterede i oprettelsen af et formelt samarbejde i 2005 mellem de 4 Reva- institutioner, 

AF handicapkonsulenten og Centeret. Oprindeligt havde vi kun synshandicappede brugere som 

målgruppe, men udvidede denne til også at omfatte hørehandicappede og ordblinde brugere. Min 

kollega og jeg blev tovholdere i dette samarbejde/team, som blev opløst den 1.1.2007, da de 

statslige handicapkonsulentstillinger i amterne blev nedlagt, og de amtslige Reva-institutioner 

overgik til kommunerne eller blev selvejende som følge af kommunalreformen. I teamet besluttede 

vi at tage initiativ til at fortsætte samarbejdet under nye former, og Centeret tilbød fortsat at være 

tovholder og koordinator. 

 

I denne opbruds- og nyorienteringsfase er der især to fokusområder, som har vi har været optaget 

af: på den ene side at spørge ind til og evaluere brugernes erfaringer med vores vejledning og på 

den anden side at tage initiativ til et samarbejde med jobkonsulenterne og sagsbehandlerne i 

kommunerne for at kvalificere og udvikle vores vejledning. 

 

Vores specialpædagogiske vejledningsfelt er præget af stor kompleksitet, og der er involveret 

mange samarbejdspartnere og aktører i de enkelte vejledningsforløb. Som vejledere oplever vi, at 

der ofte er lang ventetid for brugerne i disse forløb, inden de når til en afklaring af deres 

erhvervsmæssige situation og tilknytning til arbejdsmarkedet. Peter Plant (2007) sammenfatter 

problemstillingen i sin artikel på det elektroniske Vejlederforum: ”Specielt på 

voksenvejledningsfeltet er der så mange ukoordinerede aktører og andre aktører, at det helt enkelt er 

vanskeligt for brugerne at finde rundt i vejledningsjunglen - og især at opleve sammenhæng og 

progression i vejledningen.” (s.1.) 

 

Derfor har vi som vejledere og konsulenter været optaget af at skabe sammenhæng i vejledningen. 

Men nu trænger spørgsmålet sig på, hvordan brugerne oplever og vurderer denne vejledning og 

hvilke behov, de giver udtryk for. Som afsæt for mit projekt har jeg i november 2006 sammen med 

en kollega gennemført en kvalitativ brugerevaluering i form af et fokusgruppeinterview med 7 af 

Centerets brugere, som enten har et syns- eller hørehandicap. Brugerevalueringen har både et 

tilbageskuende og fremadskuende sigte. Fremadskuende, fordi evalueringen har til formål at finde 

brugernes fokuspunkter som afsæt for udviklingen af vores vejledning på Centeret, men også for 

udviklingen af den tværfaglige vejledning og netværksdannelse med vores samarbejdspartnere. 
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Vi opdagede, at der ikke var opmærksomhed på handicapdimensionen på arbejdsmarkedsområdet, 

når vi søgte oplysninger på kommunernes hjemmesider. Det bekræftede os i, at det var nødvendigt 

og relevant at tage initiativ til at indlede et samarbejde med jobcentrene for at få større fokus på 

området. Vores ønske og mål er at være med til at præge udviklingen på området for i sidste ende at 

fremme integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet for vores brugere.  

 

Centeret kontaktede derfor de 4 nye kommuner, men det har været vanskeligt at finde frem til og 

”identificere” de relevante ledere og medarbejdere i forhold til erhvervs- og handicapområdet, da 

kommunerne har organiseret området vidt forskelligt. De kompenserende ordninger for 

handicappede i erhverv, som tidligere har været defineret og placeret på konkrete personer og/eller 

institutioner, virker endnu uafklarede i den nye struktur fra 1.1.2007. Handicapområdet har 

snitflader til flere kommunale forvaltninger, og indtil videre er det ikke synligt, hvor og hvordan de 

forskellige ordninger og den handicapspecifikke vejledning fremover skal håndteres og udmøntes i 

kommunerne og jobcentrene.  

 

Gennemførelsen af brugerevalueringen som et fokusgruppeinterview foregik sideløbende med de 

indledende kontakter til lederne af de 4 jobcentre og de 4 Reva-institutioner i vores område i 

slutningen af 2006. Vores tanke var fra begyndelsen at foreslå etableringen af et tværfagligt netværk 

for at fastholde og udvikle viden og faglighed på området. Lederne var positive omkring et 

samarbejde og netværk, og det blev besluttet at udpege nøglepersoner i jobcentrene og Reva-

institutionerne, der skulle deltage i det kommende netværk. Reva-systemet har indtil videre valgt at 

lade sig repræsentere af en enkelt institution og medarbejder, som også deltog i det tidligere team. 

 

Der er blevet afholdt to netværksmøder i 2007, og deltagerne tilkendegiver, at der er et stort behov 

for et netværk, da der er uklarheder og forvirring i forhold til organiseringen af området. Samtidig 

med behovet for større viden og sikkerhed udtrykker de også et behov for fleksibilitet og at kunne 

gøre tingene på deres egen måde med baggrund i de forskellige organisatoriske rammer. 

Jobkonsulenterne oplever, at de er ude over de første begyndervanskeligheder, når de sammenligner 

sig med deres kolleger rundt omkring i landet. Det ser ikke ud til, at der er etableret lignende 

netværk andre steder, hvorfor denne opgave måske kunne bidrage til refleksion eller være til 

inspiration eller forbillede for andre. 
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Problemformulering 

For Centeret og os som medarbejdere betyder de ændrede vilkår, at vi skal i gang med en 

nyorientering, og at vi i højere grad end tidligere er nødt til at argumentere for vores 

eksistensberettigelse og overveje vores formål.  

”Mange vejledere kæmper for tiden en brav kamp for at finde deres eget ståsted i turbulente tider - og 

for at fastholde, at vejledning bliver en vigtig del af tilbuddet i fx de nye jobcentre. Det rækker ikke 

med at erklære, at nu er systemet enstrenget, og at brugerne nu skal igennem den samme kommunale 

svingdør, hvis vejledningstilbuddet ikke udvikles til at svare på de stærkt differentierede 

vejledningsbehov i en meget broget brugerskare.” (P. Plant, 2007, s. 1)  

 

Som medarbejdere skal vi orientere os mod brugerne og nye samarbejdspartnere og finde nye 

samarbejdsformer inden for den kommunale enhed. Det betyder, at vi må reflektere over vores 

faglige/professionelle identitet, rolle og ståsted, og hvordan vores specialpædagogiske viden dels 

kan bevares og dels udvikles på tværs af forskellige systemer og organisationer. I forbindelse med 

dette masterprojekt har jeg valgt at fokusere på, hvordan vi kan etablere et samarbejde/netværk på 

tværs af organisationer, og hvordan vi kan inddrage brugerne med det formål at kvalificere og 

udvikle vejledningspraksis: 

 

Hvordan styrkes brugerinddragelse, og hvordan udvikles et tværfagligt samarbejde på 

vejledningsområdet?  

 

Jeg vil komme med et konkret bud på, hvordan vi kan gøre det. Hvad er der brug for, og hvad er der 

ikke brug for? Begreberne om samarbejde, tværfaglighed og brugerinddragelse er oppe i tiden og 

positivt ladede – mit formål er at nuancere og konkretisere disse begreber på baggrund af 

bearbejdningen af to fokusgruppeinterviews med hhv. brugere og samarbejdspartnere.  

 

Opgavens opbygning  

Jeg vil kort gøre rede for den aktuelle handicapforståelse, som er en del af den samfundsmæssige 

ramme for vores vejledningsfelt. Herefter vil jeg beskrive de overordnede politiske rammer for 

vejledningen på handicapområdet, og hvordan disse er blevet fortolket og udmøntet på forskellig vis 

i de kommuner, vi samarbejder med. Jeg vil inddrage andre undersøgelser og perspektiver på 

vejledningsområdet som sammenligningsgrundlag for mine egne undersøgelser. Disse indledende 

afsnit udgør opgavens første del og beskriver den kontekst, som vores specialpædagogiske 
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vejledning er forankret i. På baggrund af denne komplekse problemstilling vil jeg inddrage 

forskellige teorier, som kan belyse temaer og dilemmaer. Med udgangspunkt i begrebet om 

brugerinddragelse har jeg valgt empowermentbegrebet som en ”tematisk rød tråd” for at skabe 

konsistens i opgaven. 

 

I opgavens anden del begrunder jeg i metodeafsnittet valget af den kvalitative metode i forhold til 

mine undersøgelser og argumenterer for brug af fokusgrupper i hhv. brugerevalueringen og 

interviewet med jobkonsulenterne i netværket. Jeg vil gøre rede for de overvejelser, jeg har haft i 

forbindelse med planlægning, analyse/tolkning af interviewene samt validiteten og formidlingen af 

resultaterne. Jeg vil herefter analysere og fortolke brugerevalueringen og sætte denne undersøgelse i 

relief til andres undersøgelser og teorier for at undersøge, hvad der trænger til belysning i forhold til 

den viden, der eksisterer. Med afsæt i brugerevalueringen har jeg efterfølgende gennemført et 

fokusgruppeinterview med jobkonsulenterne i de 4 kommuner for at inddrage deres forventninger, 

visioner og forslag til forbedringer og spørge ind til de problemstillinger og muligheder, de ser i 

forhold til vejledningen, tværfagligt samarbejde/netværk og brugerinddragelse.  

 

I opgavens tredje del vil jeg på baggrund af de to interviews problematisere og diskutere de 

forskellige resultater og perspektiver omkring vejledningen og komme med et konkret bud på en 

model for et netværk, som kan styrke brugerinddragelse. Til sidst vil jeg vurdere, hvad vi er oppe 

imod i forhold til implementeringen af modellen, og jeg vil pege på indsatsområder og 

fokusområder fremover. 

 

DEL 1: Handicapforståelse 

For at forstå den samfundsmæssige ramme for vejledningsfeltet og dets tilknytning til uddannelse 

og arbejdslivet vil jeg gøre rede for de politiske strømninger og tendenser, der har haft indflydelse 

på udviklingen op gennem 1990’erne og til i dag. Internationalt har handicapforståelsen inden for 

uddannelse og arbejdsliv udviklet sig fra et individorienteret til et relationelt, socialt perspektiv, 

hvor man retter fokus fra kompenserende tiltag på individplan mod ændring af strukturer på 

institutions- og samfundsplan. Dette kommer til udtryk i FN’s Standardregler om lige muligheder 

for handicappede (1994), Salamanca Erklæringen (1994) og ICF-klassifikationen (WHO, 2001).  
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WHO3 definerer i 1980 handicapbegrebet ved at skelne mellem impairment, disability og handicap, 

som man kan koble til en henholdsvis medicinsk/individuel, en relationel og en 

social/samfundsmæssig forståelse, hvor den relationelle forståelse binder begreberne sammen. 

Definitionen er udtryk for et socialt, relationelt handicapbegreb, som gør op med et perspektiv, der 

udelukkende fokuserer på en individuel, medicinsk forståelse. WHO’s definition revideres i 2001 

med ICF-klassifikationen4, som nuancerer handicapbegrebet yderligere og lægger en mere 

omfattende og kompleks forståelse til grund for det. ”Det er den menneskelige aktiviteten som står i 

sentrum, men funksjonshemningen kan forstås ut fra for eksempel kroppslige funksjoner, 

helseforhold, deltakelse, miljøfaktorer og personlige faktorer.” (Askheim, 2003, s. 142). ICF er 

udtryk for en mere relationel forståelse med vægt på processer i personens møde med omgivelserne 

og mellemmenneskelige relationer. 

 

I Danmark har det politiske system forpligtet sig til at efterleve disse hensigtserklæringer og 

principper. Begreber som medborgerskab, deltagelse, sektoransvarlighed, normalisering af vilkår og 

rummelighed i forhold til uddannelse og arbejdsliv præger den politiske, ideologiske debat og 

skinner også igennem i den officielle arbejdsmarkedspolitik, som jeg vil komme ind på senere. I 

Danmark er der en lav bevidsthed om disse begreber, som er med til at utydeliggøre debatten på 

Job-handicapområdet, hvor især den manglende definition af målgruppen er problematisk. 

 

Niels-Henrik M. Hansen (2006) diskuterer i sin rapport om unge hørehæmmede handicapbegrebet 

og beskriver relationen mellem en funktionsnedsættelse (impairment eller grundlidelse) og et 

handicap ud fra forskellige perspektiver. Der er ingen lineær og direkte forbindelse mellem 

begreberne om funktionsnedsættelse og handicap, og han karakteriserer handicap som et diffust, 

flydende begreb, der ændrer sig hele tiden (relationelt, processuelt), og som indeholder en 

individuel og samfundsmæssig dimension. Der er ingen entydig definition, hvilket efterlader både 

den handicappede og omgivelserne i et ”definitionstomrum”, hvor ”mange ting kan puttes i”. Dette 

illustreres i følgende citat fra en af deltagerne (A) i brugerevalueringen: 

”Jeg synes, det er svært for mig, når jeg kommer ud på en arbejdsplads og få forklaret dem, at jeg har 
det hørehandicap, jeg har. Det er ufatteligt svært. Og jeg har lige haft et fleksjob på et beskyttet 
værksted, hvor jeg egentlig synes, de burde kunne forstå det. Men hvor jeg løb ind i, at det gjorde de 
ikke, fordi de gik … nogle af mine kolleger gik med en eller anden fornemmelse af, at det bare var pjat. 

                                                 
3 WHO (1980): International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. World Health Organisation, 
Geneva. 
4 WHO (2001): International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), World Health Organisation, 
Geneva. 
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Altså jeg kunne bare tage mig lidt sammen, og så kunne jeg jo også arbejde på samme vilkår som dem. 
Jeg ved ikke, om der ligger misundelse i det, eller hvad søren det var. Det gik ikke.” (A)   

 
Det kræver mere end almindelig styrke at positionere sig som fx hørehæmmet og dermed definere, 

hvilken hjælp og hensyntagen man har behov for. Og ”køber” omgivelserne det? Hansen betegner 

dette problemfelt som et kernepunkt: som person med en funktionsnedsættelse har man en uklar 

position. Hvis ikke man selv kan definere, hvad funktionsnedsættelsen indebærer, er der en risiko 

for, at omgivelserne gør det. 

 

Faren er, at handicapbegrebet får en statisk karakter igennem den forståelse og bagage, som både 

den enkelte og omgivelserne bærer med sig i form af forventninger, (mangel på) viden og 

fordomme. Det handler ifølge Hansen om at finde en balancegang mellem, hvad den enkelte 

oplever som en følge af funktionsnedsættelsen, og hvad der er fælles for alle med samme 

funktionsnedsættelse. 

 

Da handicap er et diffust begreb, er det vanskeligt at bruge i politiske sammenhænge, også når man 

vil forsøge at gøre op, hvor mange personer det drejer sig om. Det afhænger af de kriterier, man 

måler ud fra, og Hansen skriver med baggrund i Steen Bengtssons undersøgelser, at 3 forskellige 

undersøgelser viser 3 forskellige tal rækkende fra 17.000 til 225.000 handicappede i den 

erhvervsdygtige alder. Ser vi på SFI’s rapport (Clausen m.fl., 2004), som er bestilt og finansieret af 

Arbejdsmarkedsstyrelsen - AMS5, er tallet steget til 680.000, altså en forstærkning af tendensen 

mod udvidelse eller normalisering af handicapbegrebet. På AMS’ hjemmeside (2007) nævnes 

således 20 %, og på Jobnet6 (2007) er tallet reduceret til 10 % - altså to forskellige tal inden for 

samme system.   

 

Vi ser samme tendens inden for ungevejledningsområdet, hvor Ungdommens 

Uddannelsesvejledning (UU7) ifølge lovgivningen skal fokusere på unge med ”særlige behov”, som 

er et flydende og upræcist begreb. I vejledningspraksis har der været fokus på de større grupper af 

”udsatte unge” som fx ordblinde, to-sprogede og socialt/emotionelt udsatte unge (Friis, 2005). 

 

                                                 
5 AMS er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. 
6 Jobnet er en hjemmeside udviklet af AMS i samarbejde med Kommunernes Landsforening. 
7 UU er forankret i Undervisningsministeriet og vejleder unge om uddannelse og job.  
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Tallene illustrerer Hansens (2006) begreb om et ”definitionstomrum”. Er handicapbegrebet 

ubrugeligt, og hvor efterlader det de mindre handicapgrupper med mere specifikke behov? Er de 

store tal udtryk for en afmarginalisering og normalisering, eller betyder de en udvanding af 

begrebet? Denne udvikling sender signal om nemme, effektive løsninger, men andre undersøgelser 

fortæller en anden historie. Dansk Blindesamfunds undersøgelse (Fristrup, 2005) viser, at 

ledighedstallet for synshandicappede er langt højere end gennemsnitstallet fra SFI’s rapport. 

 

Diskussionen kan være udtryk for, at det almene vejledningssystem er provokeret af denne 

opmærksomhed på særlige behov og frygter, at der vil blive for lidt tid til den almene vejledning. 

Mange vejledere og konsulenter er hårdt pressede, da mange (handicap?) grupper ”banker på” med 

hver deres særlige behov. Fra en specialpædagogisk synsvinkel kan der modsat være en bekymring 

for, at interessen vil samle sig om de store grupper med særlige behov. Unge og voksne med 

synshandicap eller hørehandicap eller andre former for funktionsnedsættelser har endnu ikke den 

store bevågenhed, når det gælder implementeringen af lovgivningen. Jacob Holst giver i sin artikel 

udtryk for denne bekymring: 

”Spørgsmålet er, om ikke destruktureringstendenserne har haft en række uventede konsekvenser i form 

af udvidelsen af den sociale kontrols domæner og foranstaltningsformer med heraf følgende inddragelse 

af store nye brugergrupper i de nye bløde foranstaltningsformer i et sådant omfang, at der ikke er plads 

til de virkeligt støttetrængende i andet end de traditionelle hårde foranstaltninger.” (Holst, 2000, s. 20) 

 

Det politiske niveau 

Lovgivning og politiske intentioner 

Bag den danske lovgivning ligger EU-lovgivning, og Rådet for den Europæiske Union (2004) 

udtaler i en resolution om livslang vejledning inden for beskæftigelsesområdet: 

”Man bør tilstræbe et øget samarbejde om vejledning på alle niveauer (…) for at overvinde 

fragmentering mellem forskellige former for tilbud … Alle europæiske borgere bør (…) have adgang til 

vejledning på alle stadier af livet, idet opmærksomheden rettes mod enkeltpersoner og grupper, der er 

særligt udsatte … Modtagerne af vejledning skal stå i centrum, både med hensyn til udformningen og 

evalueringen af vejledningstilbud til både unge og voksne.” (s.6/7)  

 

Lovgivningsmæssigt sætter også den danske regering i disse år fokus på handicapområdet, og det 

har betydet, at vejledningen har fået nye betingelser i forbindelse med strukturreformen og parallelt 

hertil reformer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. På uddannelsesområdet har regeringen 

ønsket at professionalisere vejledningen, og i 2003 blev der oprettet kommunale UU-centre 
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(Ungdommens Uddannelsesvejledning) for ungdomsuddannelser og 7 regionale Studievalg-centre 

for de videregående uddannelser. Disse to nye enheder afløste den traditionelle lærervejledning med 

det formål at øge kvaliteten og skabe sammenhæng i vejledningen. Ifølge Lov om vejledning om 

valg af uddannelse og erhverv skal UU-centrene især have fokus på unge med særlige behov. 

Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) har iværksat et projekt, der vil 

opfordre til samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcentre og forvaltninger 

for at få flere unge i uddannelse (Uddannelsesguiden, 2007).  KL udtaler, at samarbejdet bør 

formaliseres via skriftlige aftaler. 

 

På beskæftigelsesområdet har man ønsket at skabe et enstrenget system, og stat og kommune er 

flyttet sammen i landets 91 nye jobcentre pr 1.1.2007 (”staten i jobcenteret”). Arbejdsformidlingen 

(AF) er nedlagt, og det gamle AF er flyttet sammen med de medarbejdere i kommunen, der vejleder 

og formidler job til modtagere af sociale ydelser. Formålet er at skabe et enstrenget system, så den 

arbejdssøgende kun skal henvende sig et sted. Jobcentrene skal fremover varetage meget bredere 

vejlednings- og beskæftigelsesopgaver, herunder handicapområdet. Selvom de arbejdssøgende skal 

ind ad samme dør, skelner jobcentrene dog stadig mellem de arbejdssøgende afhængig af, om de er 

dagpengeberettigede medlemmer af en fagforening/arbejdsløshedskasse (a-kasse) eller modtagere af 

ydelser fra det sociale system, fx kontanthjælp, sygedagpenge eller fleksjob8. 

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen har formuleret en ny beskæftigelsesstrategi for personer med handicap i 

2004 med konkrete mål og tiltag, fx skal 2000 personer med handicap hvert år komme i arbejde, og 

i 2006 er der søsat 12 nye projekter, der skal hjælpe med at forbedre beskæftigelsesmulighederne 

for personer med handicap (AMS, 2007). Projekterne har forskellige målgrupper, bl.a. høre- og 

synshandicappede. Pr. 1. januar 2007 er der etableret den landsdækkende Specialfunktion for job og 

handicap under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Specialfunktionen, som ligger i Vejle, skal rådgive og 

informere jobcentre og andre aktører og udvikle nye metoder med det formål at fastholde og 

integrere handicappede på arbejdsmarkedet. En anden opgave bliver at uddanne og vejlede 

jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet. Disse nøglepersoner afløser de tidligere AF-

handicapkonsulenter og skal vejlede samtlige handicapgrupper. De har en forholdsvis bred 

vejledningsfunktion sammenlignet med den specialpædagogiske vejledning, som 

Kommunikationscentrene varetager, og som er målrettet specifikke handicapgrupper. 
                                                 
8 Fleksjob er en stilling på særlige vilkår, som kommunen kan bevillige til personer, der har en varig begrænsning i 
arbejdsevnen og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. 
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Specialpædagogisk vejledning 

De decentrale (kommunale eller regionale) kommunikationscentre er dog usynlige i lovgivningen, 

hvad angår vejledning inden for uddannelse og beskæftigelse på handicapområdet. På 

uddannelsesområdet er det nu SPS-gruppen under SU-styrelsen9, der er ansvarlig for 

specialvejledning og hjælpemidler til unge handicappede på ungdomsuddannelserne og de 

videregående uddannelser. Som vejledere/konsulenter på et kommunikationscenter kan man rådgive 

uddannelsesstederne om, hvilken konkret, specifik vejledning der er behov for, men det er SPS-

vejlederne på uddannelsesstederne, der søger om støtteforanstaltninger og SU-styrelsen, der 

vurderer ansøgningen. På det synsfaglige område eksisterer der kun en mundtlig aftale mellem SU-

styrelsen og kommunikationscentrene om, at SU-styrelsen kan rekvirere specifik vejledning hos 

synskonsulenterne. På beskæftigelsesområdet er de arbejdssøgende heller ikke sikret specifik 

vejledning lovmæssigt, og kommunikationscentrene har kun en overordnet vejledningsforpligtelse 

ifølge serviceloven. Kommunikationscentrene skal i stigende grad definere, beskrive og ”sælge” 

deres vejledningsydelser inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Bekymringen er, at 

kommunerne fravælger den specifikke, specialpædagogiske vejledning enten pga. manglende 

kendskab/viden om området eller pga. en stram økonomi. 

 

To fortællinger 

Fra politisk side er der et ønske om at sikre unge og voksne handicappede en uddannelse og/eller 

integrere dem på arbejdsmarkedet. Vejledningsområdet følges nøje og evalueres, og fra politisk side 

er der krav om effektivitet, kvalitet og sammenlignelighed af tilbuddene. Vejledningen skal gøres 

mere strømlinet for at opfylde nationale mål. Der er fokus på vejledningens effekt og de gode 

eksempler, men hvad med de ”tunge” tilfælde? Hvad med brugernes valgmuligheder og 

selvbestemmelse? Vores erfaring er, at mange af fastholdelses- og især integrationsforløbene kan 

være meget komplekse og tidskrævende. 

 

Dette problemfelt kan placeres i spændingsfeltet mellem hensynet til de handicappede og hensynet 

til velfærdsstaten. Bjørn Hvinden beskriver i et interview (Mathisen, 2006) med baggrund i norsk 

integrationspolitik for funktionshæmmede to parallelle fortællinger, som er internationale: Den ene 

                                                 
9 SU-styrelsen er en institution under Undervisningsministeriet, der sammen med uddannelsesstederne administrerer 
Statens Uddannelsesstøtte og Specialpædagogisk Støtte (SPS). 



 15

handler om lige rettigheder, muligheder, selvbestemmelse, uafhængighed m.m. og drives af sociale 

bevægelser for personer med funktionsnedsættelse og af velfærdsforskere. 

Den anden handler om samfundsmæssige udgifter, antal passive lønmodtagere som problem for 

samfundet og drives af samfundsøkonomer, nationale finansdepartementer og internationale 

organisationer som OECD. Fortællingerne lever side om side, og har endda ofte hver deres talerør i 

de samme organisationer, men de kobles ikke sammen eller udfordres mod hinanden. Men netop 

deri består udfordringen for forskningen ifølge B. Hvinden.  

 

Ud fra en sociologisk synsvinkel forstår jeg denne problemstilling som et billede på balancen 

mellem samfund og individ. Målet er at opretholde velfærdssamfundet og den sociale orden, hvor 

den individuelle frihed forstås som en ret, man opnår gennem pligten til at kunne klare sig selv. Fra 

dette perspektiv vil personer med en nedsat funktionsevne forstås som et problem, der kan forrykke 

balancen. I den føromtalte rapport fra SFI (Clausen m.fl., 2004) gør man da også opmærksom på det 

arbejdspotentiale, der ligger gemt i den store handicapgruppe, og set fra et velfærdsperspektiv vil 

det være hensigtsmæssigt at effektivisere handicapområdet på uddannelses- og 

beskæftigelsesområdet. Man er i den (special-) pædagogiske verden i fortolkningen af lovgivningen 

tilbøjelig til at vægte den enkelte bruger frem for de samfundsmæssige interesser, og spørgsmålet 

er, hvad den politiske målstyring mod professionalisering og effektivisering betyder for 

vejlederrollerne. 

 

Organiseringen af handicapområdet i de 4 kommuner, vi samarbejder med 

Kommunerne i Centerets område har organiseret vejledningen på Job-handicapområdet vidt 

forskelligt. I den ene kommune arbejder to jobkonsulenter (en statslig, en kommunal) i praksis 

sammen om de brugere, som har et handicap, uanset om de er dagpengeberettigede medlemmer af 

en fagforening/a-kasse eller er modtagere af sociale ydelser. I et andet jobcenter, som er pilotcenter, 

varetager en enkelt statslig jobkonsulent begge grupper inden for handicapområdet. De sidste to 

jobcentre har hver især en statslig jobkonsulent, der kun tager sig af de handicappede, der er 

dagpengeberettigede. Kommunale sagsbehandlere/jobkonsulenter vejleder modtagere af sociale 

ydelser, og her er der ingen nøglepersoner, der tager sig af handicapgruppen. De 5 jobkonsulenter er 

alle blevet udpeget til at deltage i det nyoprettede netværk, som Centeret har taget initiativ til. Som 

kommunens nøglepersoner på handicapområdet er de desuden tilknyttet Specialfunktionen i Vejle 
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(omtalt s. 13). Deres jobprofil er endnu uafklaret, bl.a. hvorvidt de skal varetage egentlig 

sagsbehandling. 

 

Hvad med brugerne og samarbejdet? 

Området er endnu kun i opstartsfasen, og i praksis oplever vi, at vores brugere ikke nødvendigvis 

”havner” hos de relevante jobkonsulenter med nøglefunktion inden for handicapområdet. De 

jobkonsulenter, som deltager i netværket, genkender denne problematik. Intentionen med det 

enstrengede system, hvor den arbejdssøgende bliver henvist til den relevante medarbejder, fungerer 

langt fra i praksis. Hvor bliver brugerne af i denne tid med omlægninger og forskellige parallelle 

systemer? Der er en stor kontrast mellem de klare politiske målsætninger og den forvirring, der 

hersker på området i praksis, både for brugere, medarbejdere og ledere. 

 

Det er væsentligt at gøre sig klar og være bevidst om betydningen af rammerne for vejledningsfeltet 

ud fra et situeret perspektiv, især i den aktuelle situation med implementeringen af 

strukturreformen, hvor også magtkampe og taktiske overvejelser har præget og præger dagligdagen 

i organisationerne. Tværfagligt eller tværorganisatorisk samarbejde og brugerinddragelse har 

vanskelige vilkår på trods af den politiske retorik. Det er derfor relevant at spørge brugere og 

netværkspartnere om deres oplevelse af Centerets vejledningstilbud, deres forventninger og forslag 

til forbedringer. Centeret har tolket kommunernes ønske om at deltage i et tværkommunalt netværk 

som en positiv tilkendegivelse af, at der er behov for at udvikle området, og har valgt at se denne 

opbrudsperiode som en mulighed for at være med til at præge udviklingen.  

 

Hvad siger andre undersøgelser om vejledningsområdet?  

Undersøgelser 

Der er på landsplan kun foretaget ganske få brugerundersøgelser af vejledningstilbuddene blandt 

vores målgruppe, voksne med specifikke funktionsnedsættelser, og på baggrund af de begrænsede 

erfaringer er det derfor relevant at spørge og inddrage Centerets brugere i forbindelse med udvikling 

af nye vejledningsmetoder og udvikling af institutionen som helhed. Ifølge flere undersøgelser 

mangler vi grundlæggende viden om vejledningsområdet, og jeg vil i dette kapitel diskutere de 

problemstillinger og dilemmaer, der kan udledes af undersøgelserne og resultaterne i forhold til 

brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde. 
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Socialforskningsinstituttets rapport: Handicap og beskæftigelse - et forhindringsløb? (Clausen m.fl., 

2004) konkluderer, at den nødvendige lovgivning med mulighed for kompenserende ordninger og 

hjælpemidler er til stede, men at den kun kommer til anvendelse i et lille mindretal af tilfældene. 

Dette kan skyldes manglende kendskab til kompensationsmulighederne blandt personer med 

handicap og i det offentlige system. Rapporten anbefaler bl.a., at information om mulighederne 

bliver mere tilgængelig for potentielle brugere. Analysen viser desuden, at der er et klart behov for 

at arbejde videre med holdningerne i arbejdslivet. 

 

Viden og kontaktnet er spredt i det offentlige system pga. opdelingen af de arbejdssøgende i to 

grupper: modtagerne af sociale ydelser og dagpengeberettigede. Sammenfattende peger rapporten 

på, at samarbejdet mellem instanserne må styrkes, eller at man må tænke i et enstrenget system på 

beskæftigelsesområdet. Rapporten er skrevet, da AF-systemet og kommunerne endnu var adskilte, 

men selvom de arbejdssøgende nu skal ind ad samme dør i jobcentrene, viser praksis, at man stadig 

opererer med to grupper. Denne opdeling har betydet, at viden og kontaktnet er spredt. Derfor drejer 

det sig om at udvikle vejledningen og de systemer, den foregår i. ”Vejledningssystemet ved vi 

derimod betydelig mindre om, selv om det sagtens kan være det svageste led i øjeblikket.” (s. 12) 

 

Det elektroniske Vejlederforum er et debat- og informationsforum for vejledningsforskere og 

praktikere, og også her foregår der en livlig debat omkring vejledning af personer med handicap. 

Gunvor Auken (2007) spørger i sin artikel fra en kritisk vinkel, om de nye jobcentre er i stand til at 

varetage vejledningen af personer med vanskeligheder, som er mere sårbare og kræver en gradvis 

indsats. Også hun gør opmærksom på en fundamental mangel på faglighed på området, og at 

tilfældigheder præger billedet. En del af forklaringen på problemet er en meget sammensat 

medarbejdergruppe med forskellige forudsætninger og dagsordener. Fra dette perspektiv er det 

relevant for min praksis at spørge de personer, der arbejder i jobcentrene, hvilke forventninger og 

behov de har i forhold til udviklingen af et fagligt samarbejde. I lighed med ovenstående rapport 

skriver Gunvor Auken, at viden på området er spredt, og selvom der foreligger et utal af projekter 

og evalueringsrapporter, er der aldrig blevet samlet op på dem. Hun efterlyser forskning til at 

udvikle bl.a. metoder og uddannelser. Et andet indsatsområde er etableringen af 

samarbejdsrelationer med sundhedsvæsnet, virksomheder og uddannelsessteder, så der skabes gode 

tværfaglige teams. 
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Dansk Handicap Forbund gennemførte i 2005 en telefonundersøgelse i landets UU’er, og 

projektmedarbejder Maarja Siiner beskriver i sin artikel (2005) følgende problemstillinger i forhold 

til vejledning for unge handicappede i uddannelsessystemet: manglende samarbejde mellem 

hjælpesystemet og uddannelsesinstitutionerne, manglende vejledning om brugen af hjælpemidler, 

manglende viden om handicap hos lærere og vejledere og manglende integration af veluddannede 

unge med fysisk funktionsnedsættelse på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen konkluderer, at for at 

vejlede en ung med funktionsnedsættelse kræver det, at man som vejleder har specialviden eller 

ved, hvor man kan hente den. 

 

Vejlederne, hvis viden oftest er erfaringsbaseret, efterspørger mulighed for efteruddannelse eller 

mere viden om de forskellige handicaptyper, uddannelsesmuligheder samt erfaringsudveksling og 

dialog med vejledere og kuratorer, der har erfaring fra området. I enkelte UU’er havde vejledere 

indledt samarbejde med (dengang amtslige) specialvejledere, men de fleste steder er der foreløbig 

ikke blevet gjort meget for at sætte fokus på gruppen normaltbegavede unge med handicap, selvom 

de har behov for en særlig vejledningsindsats med særlige metoder, hjælpemidler m.m. De er i den 

nye vejledningsreform blevet opslugt af andre brede grupper af ”unge med særlige 

vejledningsbehov”.  

 

Dilemmaer 

De forskellige undersøgelser afspejler nogle generelle tendenser i vejledningsfeltet på 

handicapområdet:  

 manglende kendskab til kompenserende muligheder og støtteordninger i flere systemer 

 manglende specialviden – viden og kontaktnet er spredt, og der sker ingen opsamling af 

viden 

 manglende viden om vejledningssystemet generelt 

 manglende samarbejdsrelationer 

 

I opgavens første fase med en kortlægning af konteksten på vejledningsområdet har det været 

overraskende at konstatere, at princippet om brugerinddragelse ikke er synligt, hverken på det 

politiske niveau eller i undersøgelserne. Fra et mere overordnet perspektiv er samarbejde således et 

af tidens nøgleord, men der mangler viden om, hvordan det konkret skal foregå. Også særlig 

vejledning og specialviden efterlyses. Det giver afsæt til flere problemstillinger og dilemmaer: 
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 Åbner vi op for et utal af systemer, der gør vejledning endnu mere kompleks og 

uoverskuelig? Hvordan skabes et fleksibelt, sammenhængende system, der tilgodeser det 

individuelle perspektiv? 

 

 Hvordan er vores rolle som specialvejledere i samarbejdet - er vi eksperterne, der kommer 

udefra med vores specialviden (vi udgrænser tvivlen) eller er samarbejdet et fælles 

anliggende (vi installerer tvivlen)? 

 

 Hvordan opleves specialvejledningen af brugerne - er den udtryk for en stigmatisering?  

 

 Brugerinddragelse synes at være gledet ud af debatten - hvordan får vi genindført begrebet 

og givet det et konkret indhold? 

 

Et muligt svar på disse spørgsmål kan brugere og samarbejdspartnere i egen praksis give. Ved at 

spørge dem, kan vi muligvis finde en balance mellem yderpunkterne og på den måde udvikle 

vejledningen. Der er også muligheder for metodeudvikling, organisationsudvikling og samarbejde 

mellem de forskellige (vejlednings/rådgivnings) kulturer, som nu er samlet i en kommunal enhed, 

og en af udfordringerne bliver at integrere brugerperspektivet og give det indhold.  I forhold til 

vejledningsfeltet er det en relevant vinkel, fordi der netop ikke har været tradition for at nuancere 

begreber som brugerinddragelse eller brugermedbestemmelse i praksis. I stedet er der er en tendens 

til at sætte brugerinddragelse lig med brugerevaluering, ofte i form af tilfredshedsundersøgelser, 

hvor undersøgerne sætter præmisserne og kriterierne for god kvalitet. 

 

Begreb om brugerinddragelse og empowerment 

Brugernes medvirken eller brugerinddragelse (i fx evalueringer) er dog et flertydigt begreb, der ofte 

bruges ukritisk og som tillægges positiv værdi, uden at man er bevidst om, hvad der skal lægges i 

begrebet. Askheim (2003) skriver i sin bog, at begreber som brugerinddragelse, brugerindflydelse, 

brugermedbestemmelse og brugerstyring hænger tæt sammen med empowermentbegrebet, som han 

karakteriserer som en ideologi og principper med en ”metodisk tilnærming”. Begrebet er imidlertid 

så bredt, at både nyliberalistiske strømninger og radikale venstrebevægelser tager det til sig. 
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Askheim knytter empowerment til handicapbegrebet (norsk: funksjonshemning), og ud fra dette 

perspektiv præciserer han empowermentbegrebet ved at hæfte forskellige principper og dimensioner 

til det. Empowermentbevægelsen er solidarisk med marginaliserede grupper og har både et 

personligt og strukturelt/samfundsmæssigt niveau. Den tager udgangspunkt i et demokratisk, 

frigørende perspektiv og er optaget af at tilføre enkeltindivider kontrol og selvbestemmelse over 

eget liv og grupper kollektiv magt. 

 

For de professionelle bliver udfordringen ifølge Askheim at forbinde de forskellige niveauer 

(individ, gruppe og samfund) med hinanden, da det personlige niveau i forhold til brugerne ikke kan 

stå alene. De professionelle skal være bevidste om handlingsrummet (konteksten) for at kunne flytte 

rammerne. Forholdet til brugeren er præget af partnerskabstænkning (”herredømmefri” dialog og 

gensidig påvirkning) og bevidstgørelse, hvor den professionelle skal balancere mellem ansvaret for 

at hjælpe brugeren og brugerens ret til selvbestemmelse. Kommunikative og relationelle 

kompetencer og kritisk refleksion bliver hermed grundlæggende egenskaber hos de professionelle, 

og deres tidligere ekspertrolle afløses af en rolle som ressourceperson med høje kompetencer og 

kvalifikationer. Det kan være svært at se forskellen mellem de to betegnelser, men det er snarere 

holdningen hos de professionelle over for brugerne, diskussionen drejer sig om. Bruddet med 

ekspertrollen er dog konfliktfyldt:  

”Selv om de profesjonelle anerkjenner empowerment og brukermedvirkning som viktige prinsipper, 

kan de derfor reagere med ambivalens. I tillegg har brukerne ofte forventninger til profesjonene som 

autoritet og ekspertise.” (s. 184) 

 

Empowerment er ikke uproblematisk og kan kritiseres for at kræve for meget tid at udvikle, og der 

kan være en fare for, at empowerment favoriserer de ”stærke” brugere, og at en mere instrumentel 

tænkning ligger til grund for arbejdet med de ”svage” brugere. Et andet kritikpunkt er, at 

empowerment udelukkende er et idealbegreb og mangler en metodisk tradition. Som værdimæssig 

baggrund har begrebet sin berettigelse, men de professionelle og brugerne må selv udvikle metoder 

og indhold. 

 

Hvilken form og hvilken grad af brugerinddragelse ønsker vi som professionelle? Hvad ønsker 

brugerne selv? Peter Plant problematiserer i sin leder, at brugerperspektivet er gledet ud af debatten: 

”Nogle vejledningsprojekter – og EU Kommissionen – går så langt som til at slå et slag for, at de 

vejledte kan og bør involveres i selve tilrettelæggelsen af vejledningstilbuddet, i planlægningen, i 
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vejledningspolitik tilmed (Helen Plant, 2006). Det synspunkt går langt videre end til at spørge - via 

spørgeskemaer eller fokusgrupper - nogle brugere, om de er tilfredse med den vejledning, som de har 

fået. Det deler ansvar med og inddrager brugerne som medansvarlige.” (Plant, 2007, s. 2)  

 

Helen Plant (2006) gør i sin artikel opmærksom på det paradoksale i, at vejledningsfeltet har haft 

tradition for at sætte brugerne i centrum og værdsætte brugerinddragelse i teorien, men alligevel er 

der et gab mellem teori/ideal og praksis. I lighed med Askheim tager hun afsæt i et demokratisk 

perspektiv med brugerinddragelse (user involvement) og empowerment som mål. Hun nuancerer 

begrebet om brugerinvolvering i sin præsentation af en model, der beskriver forskellige grader af 

brugerinddragelse. 

 

Figur 1: model overført fra Helen Plant (efter Arnstein, 1969) 
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Brugerinddragelse og -indflydelse spænder således over flere niveauer, og H. Plant understreger, at 

de forskellige niveauer kan være lige egnede og er situationsafhængige. Graden af 

brugerinddragelse er ikke er en enkel sag, men den afhænger af det specifikke formål og det 

spillerum, der er for brugerindflydelse i en given kontekst. Erfaringer fra specialpædagogisk praksis 

viser en anden dimension i forhold til brugerindflydelse. Specielt vejledningsfeltet er karakteriseret 

ved, at de professionelle ofte møder brugerne i en situation eller en periode i livet, hvor de er 

sårbare, fordi de fx pludseligt har mistet synet eller hørelsen eller oplever, at en fremadskridende 

høre- eller synsnedsættelse gør det svært at overkomme arbejdsopgaverne. De er derfor ofte i en 

krisesituation, hvor det kan være svært eller uvedkommende at stille krav og involvere sig i 

vejledningspraksis. De kan i stedet i denne periode udtrykke behov for, at ”eksperterne tager over”. 

Det stiller krav om ekstra lydhørhed og indlevelsesevne hos professionelle vejledere, at de har et 

individuelt fokus og er opmærksomme på den enkelte brugers livssituation. Det er derfor vigtigt at 

udvikle metoder, der giver brugerne stemme og også styrker de ”svage” brugere ved at udvide deres 

grundlag for at kunne træffe valg og opleve kontrol over eget liv. 

 

Del 2: Metode og teori 

Kvalitativ metode og fokusgrupper 

Jeg har ønsket at inddrage brugere og samarbejdspartnere for at få en dybere indsigt i de forskellige 

problemstillinger og for at udvikle og ændre praksis. Jeg har sammen med en kollega først 

gennemført en brugerevaluering og efterfølgende et interview med vores samarbejdspartnere i 

netværket (nøglepersonerne på handicapområdet/jobkonsulenterne). Jeg har taget afsæt i den 

kvalitative metode i denne opgave og har valgt fokusgruppeformen både i brugerevalueringen og i 

interviewet med jobkonsulenterne som grundlag for at belyse problemstillingen og for at undersøge, 

hvordan deres perspektiver kan bidrage med at udvikle vejledningen.  

 

Som overordnet ramme for min metode (dataindsamling, analyse og fortolkning) er jeg inspireret af 

Launsø og Riepers bog (2005), som beskriver 4 forskellige forskningstyper. Især træk fra den 

forstående og den handlingsrettede forskningstype er relevante for mine undersøgelser. Denne 

forståelsesramme danner grundlag for valg af elementerne i min metode: beskrivelse af konteksten, 

brugerevalueringen og fokusgruppeinterviews. 
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Begge forskningstyper har fokus på konteksten lige fra det specifikke, individuelle til det 

samfundsmæssige og politiske plan. Denne kontekst, som udgør rammen for min praksis, har jeg 

gjort rede for i de indledende kapitler. Krogstrup (2006) benævner problemstillingerne i det sociale 

felt som ”vilde problemer”, som er karakteriseret ved uklare mål, manglende sammenhæng mellem 

mål og midler og en uigennemsigtig implementeringsstruktur, som involverer mange aktører og 

niveauer i den offentlige sektor. Jeg kan genkende denne karakteristik i min beskrivelse af 

vejledningspraksis og -kontekst. 

 

Den forstående forskningstype lægger vægt på den udforskedes perspektiv og kontekst. Der er 

fokus på det subjektive perspektiv og personens egen begrebs- og forestillingsverden. Formålet er at 

opnå indsigt (enlightenment) ved at belyse temaer og problemstillinger. Denne forskningstype 

lægger et helhedskriterium til grund for forskningen, og kontekstbegrebet vedrører både personers 

specifikke kontekst, men også sociale og institutionelle sammenhænge. Forskeren kan ikke 

analysere data uden at kende den sammenhæng, som de udforskede indgår i. Igennem en refleksiv 

fortolkningsproces af fx interviewet (med inddragelse af viden: empiri og teori) kan forskeren opnå 

en revision af sin for-forståelse.  

”Den større vægt på den forstående forskningstype kan ses i forhold til udviklings- og forandringsbehov 

i praksis. Mange steder har praktikere erkendt, at deres faglige selvforståelse har måttet revideres og 

videreudvikles, hvis nye opgaver skulle tages op, eller roller ændres. Forsøg, læring og 

forskningsbaserede evalueringer er kommet på dagsordenen.” (Launsø og Rieper, 2005, s. 24) 

 

Den handlingsrettede forskningstype lægger vægt på lærings- og forandringsmomentet, og har til 

formål at igangsætte læreprocesser i sociale systemer, grupper og institutioner. Denne 

forskningstype integrerer anvendelse og formidling i processen og stiller derfor særlige krav til 

interaktionen mellem forskeren og praktikere. Forskningen forudsætter, at vi har viden om 

genstandsfeltet, at der fx foreligger undersøgelser af den forstående type (brugerevalueringen), og at 

denne viden bliver formidlet undervejs i processen til de andre aktører. 

”I den handlingsrettede forskning må der tages udgangspunkt i de handlende aktørers præmisser, 

problemer og de organisatoriske strukturerer, disse er indlejret i. Den … kræver, at forskeren har stor 

indsigt i studiefeltet, dets aktører og de organisatoriske strukturer.” (Launsø og Rieper, 2005, s. 32) 
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Spørgsmålet bliver i forhold til mine undersøgelser, om den forstående type overvejende er koblet 

til brugerne og brugerevalueringen (og dermed bliver handlingsgrundlag) og den handlingsprægede 

til fokusgruppeinterviewet med jobkonsulenterne og det tværfaglige netværk?  

”Mens den forstående forskningstype har fokus på forståelse som udviklingsform og dialogen som 

medium, har den handlingsrettede forskning fokus på handling som udviklingsform med praksis som 

medium.” (Launsø og Rieper, 2005, s. 30) 

 

Forskere og de udforskede kommer tættere ind på livet af hinanden, end tilfældet er ved andre 

forskningstyper, og dette stiller særlige krav til interaktion og bevidsthed om nærhed og distance til 

de udspurgte. Dialogen (interviewet) indgår som et vigtigt element i begge forskningstyper - i den 

forstående forskningstype opnås indsigt gennem dialogen (interviewet), og i den handlingsrettede 

forskningstype udarbejder forskeren på baggrund af dialogen med de udforskede forslag til 

konstruktive alternativer til den praksis, som belyses gennem forskningen.  

 

Jeg mener ikke, de to forskningstyper kan adskilles, men kan have forskellig vægtning afhængig af 

forskellige situationer, og har derfor kombineret og sammenflettet typerne i forbindelse med mine 

undersøgelser. Overført til praksis bliver kombinationen væsentlig, fordi der er fare for, at kravet 

om ændring og handling i det handlingsorienterede perspektiv blandt praktikere (i det tværfaglige 

samarbejde) instrumentaliserer og effektiviserer vejledningen for den enkelte bruger på en måde, så 

vi mister blikket for det individuelle, subjektive. Derfor er det vigtigt at have det forstående  

(bruger-) perspektiv for øje, så sensitiviteten for den enkelte ikke forsvinder. Modsat er det 

nødvendigt at være opmærksom på handlingsdimensionen i forhold til brugerne (styrke 

empowerment), og brugerevalueringen har også et udviklings- og handlingsrettet perspektiv.  

 

Det kvalitative forskningsinterview og fokusgruppeinterviewet har mange ligheder og 

grundlæggende det samme udgangspunkt: at undersøge menneskers forståelse af betydningerne i 

deres livsverden og uddybe deres perspektiv med det formål at tilføje nye dimensioner til emnet og 

ændre forståelsen af de undersøgte fænomener (Kvale 1994). Fokusgruppeinterviewet går knapt så 

meget i dybden som det kvalitative enkeltpersoninterview, men fokusgrupper er gode til at 

producere data om gruppers beretninger, normer, vurderinger og forhandlinger (Halkier, 2002). Det 

vil sige, at deltagerne kommenterer hinandens erfaringer og fortællinger under interviewet og 

forhandler dem med hinanden. Launsø og Rieper (2005) karakteriserer med udgangspunkt i Halkier 
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fokusgrupper som en forskningsmetode, som kombinerer gruppens interaktion med et emne, 

undersøgeren har bestemt. På baggrund af en meget broget, heterogen brugergruppe og store 

organisatoriske forskelligheder i måden jobkonsulenterne arbejder på, vil det være en fordel med 

fokusgrupper. Dynamikken og interaktionen i fokusgruppen trækker ligheder og forskelle, mønstre 

og modsigelser tydeligere frem. Bengtsson (2003) skriver, at fokusgruppen er den metode, der 

tydeligst trækker brugernes kritik frem, og Seemann (1996) fremhæver, at den har 

aktionsforskningspræg. Desuden vil fokusgrupper have den effekt, at ekstreme udsagn 

”neutraliseres”, og metoden sparer tid og ressourcer (Patton, 2002). 

 

Järvinen & Mik-Meyer (2005) uddyber det interaktionistiske perspektiv i deres bog i forhold til 

forskellige kvalitative metoder, og beskriver interviewet som et møde, hvor interviewer og 

interviewperson(er) i fællesskab former undersøgelsens materiale, fortolker erfaring og skaber 

mening. Parterne er ikke neutrale og vil positionere sig (selvfremstilling) i forhold til hinanden og 

forhandle. Der er fokus på det uventede, og ens forforståelse vil blive udfordret af det uventede, 

hvorfor man i dette perspektiv vælger en åben tilgang i udarbejdelsen af interviewguides.  

 

Den forstående og den handlingsrettede forskningstype stiller som førnævnt særlige krav til 

bevidstheden om nærhed og distance til de udspurgte. Selvom det kan være en fordel at være tæt på 

og have let adgang til informanter, kan de befinde sig i et afhængighedsforhold til os og være 

tilbageholdende med kritik. Her er fokusgruppeinterviewet en velegnet metode, da det i forhold til 

enkeltpersoninterview kan modvirke en ”magtasymmetri” (Kvale, 1994). Fordelen ved kendskabet 

til informanter og undersøgelsesområdet er, at det giver os mulighed for at spørge mere præcist og 

relevant. 

 

Validitetskriterier  

Kvalitativ forskning lægger vægt på den udforskedes perspektiv og situationelle betingelser 

(kontekst og rammer) og kvaliteter ved de undersøgte fænomener (Launsø og Rieper, 2005). Ved at 

indtage et helhedssyn og gå i dybden i et problemkompleks fremmes en læringsproces. Ulempen 

ved de kvalitative metoder er til gengæld, at man mister generaliseringsmulighederne i bredden på 

bekostning af dybden i de kvalitative data. Launsø og Rieper argumenterer for validiteten af de 

kvalitative data ved at pege på overførbarhed (i modsætning til statistisk generalisering). I de 

forstående og handlingsrettede forskningstyper får gyldighedskriteriet en udvidet betydning og 
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formuleres som kvalitetskriterier (de to sidstnævnte kriterier er det svært at tage højde for på 

forhånd):  

 Spejlkriterium - den udforskedes vurdering af fortolkningen, skal kunne genkende sig selv. 

 Helhedskriterium - intervieweren skal have stor baggrundsviden om feltet, der skal 

undersøges. 

 Overførbarhed - hvorvidt erfaringer fra en kontekst kan overføres til andre beslægtede 

kontekster.  

 Finder læring og forandring sted? 

 Tager forandringen den ønskede retning? 

 

Halkier (2002) anvender begrebet ”at generalisere analytisk”, hvilket vil sige at generalisere fra 

fundne mønstre i datamaterialet (tolkninger) til idealtyper inden for det undersøgte felt, en proces, 

hun beskriver som kondensering eller kategorisering (begrebet forklares i analyseafsnittet). Hun 

understreger desuden formelle krav som systematik og at gøre sine måder at producere data på 

eksplicitte og gennemskuelige for andre som forudsætninger for validiteten og reliabiliteten. Det er 

mit mål at gå systematisk til værks i forberedelsen og bearbejdningen af interviewene, men samtidig 

have øje for kompleksiteten i min praksis. 

”Så hvis det empiriske felt er sammensat og mangetydigt, er det så ikke analytisk fornuftigt at arbejde 

med en sammensat tilgang?” (s. 115) 

 

Analysestrategi og tolkning 

I analysen og tolkningen af begge interviews har jeg anvendt Halkiers analysemetode og begreber 

om kodning, kategorisering og begrebsliggørelse. Begreberne er gode til at tilvejebringe en 

forståelse af de indholdsmæssige elementer og til at få et overblik over fokusgruppedata (Halkier, 

2002). 

 

Kodning (eller kondensering) vil fremgå af interviewudskriften (se bilag 3) som tekstbokse, der 

indeholder tematiske overskrifter til tekststykker, der menings- og indholdsmæssigt hører sammen. 

 

Kategoriseringen er en yderligere kondensering eller splittelse af datamaterialet.  

”Kategorisering kan være en blanding af empiridrevet og teoridrevet. Kategorier kan laves ud fra 

deltagerne i fokusgruppens egne kategoriseringer og kombinationer af koder. Og kategorier kan laves 

ved at undersøgeren bringer bestemte begrebsmæssige kategorier til materialet.” (Halkier, s. 81). 
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Ved begrebsliggørelse sætter undersøgeren koder og kategorier i forhold til data og teoretiske 

begreber. Der kan foretages sammenligning med andre undersøgelser, hvis de er relevante i forhold 

til ens egne data. Denne del af analysen er et forsøg på at se noget mere generelt igennem temaer, 

mønstre og gentagelser, men også variationer, brud og kontraster. Undersøgeren forsøger at 

validere, problematisere og reflektere. 

 

Brugerevaluering 

I denne opgave har jeg taget afsæt i brugerevalueringen som udgangspunkt for udviklingen af vores 

vejledningstilbud. Det professionelle samarbejde omkring brugerne kan hurtigt blive instrumentelt 

med fokus på formelle procedurer, metoder, skemaer og manualer, og derfor er det vigtigt at holde 

fast i brugerperspektivet og det individuelle fokus. 

 

Valg af informanter: Målgruppen for min evaluering er 7 brugere af Centeret, som enten har en 

høre- eller synsnedsættelse. Kriterier for valg af deltagere har været, at de ikke kender hinanden på 

forhånd, at alle har deltaget i et komplekst vejledningsforløb med flere aktører involveret, og at alle 

har et ønske om at forblive eller komme i erhverv. Samtlige deltagere på nær én har fleksjob og har 

derfor konkrete erfaringer med integration i arbejdslivet og kan udtale sig om kvaliteten af denne 

integration. Deltagerne har således nogle fælles grundvilkår på baggrund af deres 

funktionsnedsættelse, men herudover er der variation i gruppen, hvad angår alder (27-56 år), køn og 

uddannelse/erhverv og familiemæssige forhold. Variationen giver mulighed for mange perspektiver 

og dynamik i gruppen. Jeg har i rekrutteringsfasen kontaktet brugerne telefonisk og efterfølgende 

pr. brev for at informere om baggrunden og formålet med evalueringen. 

 

En kollega og jeg har foretaget interviewet og har aftalt en rollefordeling som hhv. medmoderator 

og hovedmoderator. To interviewere gør det nemmere at styre processen, stille opfølgende 

spørgsmål, gøre observationer, tage notater og sørge for det praktiske. I denne fokusgruppe har det 

været helt nødvendigt for at sikre, at de høretekniske hjælpemidler fungerer. 

 

Som teoretisk udgangspunkt for planlægningen af brugerevalueringen har jeg inddraget 

evalueringsforskning og -teorier, der knytter an til den offentlige sektor. Flere forskere definerer 

evaluering som en systematisk vurdering af en offentlig indsats med en både tilbage- og 



 28

fremadskuende dimension (Dahler-Larsen, 2006, Krogstrup, 2006). Fremadskuende, fordi der 

implicit ligger en forventning om, at evaluering kan spille en rolle i fremtidige handlingssituationer 

og have praktisk nytte (Dahler-Larsen, 2006, Launsø og Rieper, 2005). Især kvalitative 

evalueringsmetoder lægger vægt på den fremadskuende dimension og betydningen for udviklingen 

af praksis. Launsø og Rieper (2005) udvider definitionen til også at omfatte evalueringskriterier: 

”Aktiviteten (min tilføjelse: evaluering af offentlige indsatser) kan defineres som en systematisk 

videnindsamling og vurdering af igangværende eller afsluttede indsatser ud fra bestemte standarder og 

kriterier, som kan være defineret ud fra målene for indsatsen eller ud fra andres, f.eks. brugernes mål. 

Evaluering foretages med henblik på praktisk udnyttelse.” (s. 37) 

 

Jeg er især inspireret af kvalitative, formative (udviklingsorienterede) evalueringsmodeller som fx 

responsiv evaluering, interessentmodellen og dialogorienteret brugerinddragelse, fordi de lægger 

vægt på brugerperspektivet, og kriterierne for evalueringen udvikles i samarbejde med brugerne 

under evalueringsforløbet.  

”Medarbejdere og ledere ”tæt på” frontmedarbejderne formulerer ofte et ønske om formative 

evalueringer, der gennem inddragelse af berørte interessenter kan medvirke til metodeudvikling, og 

som er i stand til at rumme opgavevaretagelsens kompleksitet og processer.” (Krogstrup, 2006, s. 166) 

 

Kvalitative evalueringsmodeller kan gå i dybden og rumme den kompleksitet, de problemfelter og 

dilemmaer, som kendetegner den offentlige sektor, i vores tilfælde det specialpædagogiske 

vejledningsfelt. Jeg har ønsket at sætte fokus på brugernes oplevelse af vejledningstilbuddet, og 

derfor har jeg valgt en åben, semistruktureret tilgang i interviewspørgsmålene (eksplorativ 

spørgeteknik), som både spørger ind til brugernes vurdering af vores tilbud, men som også åbner op 

for, at brugerne medvirker til at definere temaer og mål for vejledningen.  

 

Analyse og tolkning af brugerevalueringen 

Analysen af brugerevalueringen viser flere overordnede temaer og fokuspunkter, som dialogen og 

samspillet i fokusgruppen har frembragt. Temaerne kan samles i fem områder: 

 Specialviden og hjælpemidler 

 Brugernetværk 

 Kolleger og ledelse på arbejdspladsen - rummelighed  

 Systemer og sektorer - ”sammenhæng eller vandtætte skotter” 

 Narrativer 
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 Specialviden og hjælpemidler 

Centeret opfattes som et sted, hvor man kan få hjælp og råd/vejledning om bl.a. hjælpemidler og 

blive opmærksom på de muligheder, der findes. Centeret forbindes især med (special-) viden, både 

om faktuelle områder som hjælpemidler og kompensationsmuligheder, men også i forhold til viden 

om handicappets art og konsekvenser. Både høre- og synsnedsættelse er ofte et usynligt handicap 

for omgivelserne, hvilket kan gøre det vanskeligt at håndtere for brugerne. Som specialvejledere 

opleves vi af de fleste som fagpersoner, der kan hjælpe med at formidle funktionsnedsættelsens 

betydning og skabe forståelse for den, både i kommunen og på arbejdspladsen over for kolleger og 

ledelse. Alle brugere giver udtryk for en overvejende positiv vurdering af Centerets 

vejledningstilbud, hvilket følgende citater illustrerer: 

 ”Jeg blev opsøgt af afdelingslederen nn på min bopæl prompte, jeg tror, der gik to dage, så var han 
oppe hos mig med sådan noget nødudstyr, sådan en kommunikator, og det var jeg meget imponeret 
over, jeg var næsten rørt over, at han kom til mig, altså det var for mig et tegn på, at når nøden banker 
på døren, så er hjælpen der.” (V) 
 
”Jeg har fået utrolig mange oplysninger ved f.eks. at sige, at nu mangler jeg en lampe, og om der er 
mulighed for at få den på min arbejdsplads. Eller jeg snakkede med optikeren her om, at jeg 
efterhånden havde svært ved at læse nogle ting, som jeg skulle kunne læse for at bestille varer hjem. Jeg 
gik rundt med en lup, og det synes jeg egentlig var lidt ubehageligt at rende rundt med luppen og næsen 
nede i det, man skulle læse. Jeg har jo været så heldig at få nogle briller, ja sådan nogle mirakelbriller, 
synes jeg. Og det har jo netop været, fordi jeg kunne ringe hertil (Centeret), og det håber jeg da, at man 
kan blive ved med. Men det ved jeg ikke, om man kan, når vi nu går over i et nyt system. Om man kan 
spørge nogle folk, som man ved, har rigtig god forstand på tingene.” (D) 
 
”Hun (den kommunale sagsbehandler) havde meget svært ved at finde ud af, hvad mit høretab indebar, 
og da har jeg været utrolig glad for, at jeg har kunnet få nn (specialvejleder) med til et møde – hun har 
kunnet demonstrere for den her person, hvordan det er at have det her høretab … Altså det var jo bare 
en enorm lækker tilbagemelding at hun kunne sige, at nn også har betydet noget for hendes forståelse 
…” (R) 

 

Formidlerrollen er dog ikke uden problemer for Centerets vejledere, og i flere af brugernes udsagn 

ligger der en tillid og forventning om, at Centeret fungerer som deres ”advokater”, og de trækker en 

klar skillelinie mellem Centeret og kommunerne (”os-dem”). 

”Da jeg var færdig med min uddannelse, så skubbede kommunen mig over til AF, og AF skubbede mig 
over til kommunen og så havde jeg dig (specialvejleder) med, og så gik det faktisk hurtigt. Det tog ikke 
lang tid, det tog kun en måned.” (S) 

 
”Jeg er blevet registreret som hørehandicappet siden jeg var barn, kommunen ved det – de har aldrig 
nogen sinde sagt, at I eksisterer, og jeg har flere gange været der i forbindelse med uddannelse eller et 
eller andet og har bare fået nej, nej, nej hele vejen igennem, og da er jeg sikker på, at hvis jeg havde 
haft jer i ryggen, så havde jeg fået nogle andre svar.” (R)  

 

”I har nogle knapper, I kan trykke på.” (N) 

 

En enkelt bruger gav udtryk for en anden opfattelse: 
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”Og så blev jeg orienteret om de tilbud, jeg kunne forvente fra jer, og jeg blev knyttet til to personer. 
Det var en tvedeling forstod jeg, som gik på, at det var en, som tog sig af min vej gennem 
sundhedsvæsenet eller det medicinske system, og så var der en, der agerede mere som socialrådgiver 
eller som han sagde: en neutral rådgiver. Så jeg måtte fra starten være klar over, at jeg ikke kunne få en 
advokat, der skulle tale min sag andre steder i systemet. Det var det udtryk, som nn (afdelingsleder) 
brugte, en neutral rådgiver.” (V) 

 

Udtalelserne tydeliggør, at det er nødvendigt at reflektere over rollen/professionen som 

specialvejleder. Det rejser problemstillinger om solidariteten og loyaliteten i forhold til brugerne og 

det kommunale system. Hvor det tidligere amtslige Center havde en forholdsvis uafhængig stilling i 

forhold til det kommunale system, er Centeret nu blevet en del af det. Centeret må forholde sig til 

de forskellige forventninger, som måske kan være modsatrettede og bringe medarbejderne i et 

krydspres. 

 

Det er måske ud fra ovenstående problemstilling, at Centerets medarbejdere (specialvejledere) kan 

indtage en formidlende funktion i forhold til brugerne og til samarbejdet med andre professionelle. 

Specialvejledere kan ud fra deres viden og erfaringer skelne mellem fælles mønstre betinget af 

funktionsnedsættelsen og mere individuelle problemstillinger. Der ligger dog et dilemma i denne 

forestilling: kan denne formidlende funktion ”misbruges”, så det er specialvejlederne, der har 

definitionsmagten? Hvilke muligheder giver det brugerne for at protestere? Som vejledere inden for 

det specialpædagogiske felt må vi være opmærksomme på ikke at definere, men i stedet formidle og 

facilitere, og være bevidste om, at vores konkrete formidling altid vil være en mulig fortolkning ud 

af mange. Dilemmaet gør det tydeligt, at det er vigtigt med brugerinddragelse og dialog. 

 

 Brugernetværk 

Samtlige brugere vægter kontakten til andre ligestillede højt, og efterlyser flere muligheder for at 

mødes på Centeret. Et par af deltagerne har været med til fyraftensmøder på Centeret og har fået 

meget ud af dem, både med hensyn til at få viden og informationer og til af få lejlighed til at 

udveksle erfaringer med andre. De social-psykologiske aspekter er vigtige, for nogle de vigtigste. 

”Jeg var på et eller andet kursus her hos jer, hvor man prøvede mange forskellige ting, udover man 
lærte hinanden at kende og kunne snakke sammen om de problemer, man havde. Så havde I også en 
masse ting, I viste frem, og det synes jeg, var så vældig godt. Det kunne jeg da godt tænke mig, at man 
gjorde lidt mere måske. At man blev informeret om, hvad der var af muligheder. Det var jeg i hvert fald 
meget glad for på de aftener der. Jeg var også ude at gå med den hvide stok i mørke, så det fik jeg også 
prøvet.” (D) 

 
”Altså som jeg nu føler det efter et år som handicappet, så er det sociale ikke det mindst vigtige. Men 
jeg har været hernede til sådan en aften, og det synes jeg også var fantastisk godt. Det var om FM-
anlæg, og det fik jeg da noget ud af, men igen, det vigtigste var at høre andre, hvad erfaringer, de havde 
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med det samme apparat, som jeg nu havde. Og så har jeg et konkret forslag – kunne I ikke lave sådan 
en News-service, hvor hver gang I holder et arrangement, så sender I sådan et lille nyhedsbrev rundt. 
For jeg vil meget gerne med, selvom det måske er sådan perifert, så kommer jeg inderligt gerne.” (V) 

 

Deltagerne foreslår flere konkrete aktiviteter (møder, kurser, temaaftener, brugernetværk), hvor man 

forener viden/information og det sociale. Flere udtrykker, at møderne har betydet, at de har følt, at 

de ikke længere står alene med problemerne, og at det er givtigt at få flere perspektiver og meninger 

i forhold til de emner, der bliver drøftet. 

  

 Kolleger og ledelse på arbejdspladsen - rummelighed 

Forholdet til kolleger og ledelsens holdning fylder indholdsmæssigt mest i interviewet, men også på 

det følelsesmæssige plan. Mens deltagerne forholder sig rationelt til vurderingen af Centerets 

vejledning, er de tydeligt mere berørte, når forholdet til kolleger og ledelse er på tale. I denne 

fokusgruppe har deltagerne meget modsatrettede erfaringer i forhold til deres arbejdsplads, som 

enten er entydigt gode eller dårlige, og man kan tale om en polarisering. 

”Det betyder så meget, hvordan man bliver mødt, ikke? … Og når han (lederen) er fantastisk, så smitter 
det af nedad i personalet, og så bliver jeg også fantastisk. Og så oplever jeg lige en kolbøtte, hvor jeg 
ikke er fantastisk mere (pga. ledelsesskift og udskiftning i personalet, min tilføjelse). Så er der ikke 
noget, der er fantastisk. Så det betyder altså utrolig meget, den der forståelse og forholdet til 
kollegerne.” (A) 

 
”Der er visse ting, jeg ikke kan mere, som mine kolleger kan, men de har hjulpet mig med at finde 
nogle nicher og ting, jeg kan lave i stedet for og er gode til at kalde på mig og spørge, om der er nogle 
ting, jeg vil hjælpe til med. Ja, jeg føler virkelig, jeg laver noget hver dag.” (D) 
 

”Det har meget med misundelse at gøre. Det kan jeg se fra mit eget arbejde. At man ikke kan nogen 
ting, og at man kan få lov til at gå før hjem. For jeg kan selv se det på arbejdet, at der er der mange, der 
kommer med nogen spydige kommentarer engang imellem, og så får de bare svar på tiltale. Sådan er 
det jo bare.” (P) 
 
”Noget, der har gjort mig dybt eftertænksomt er, at i mit fag som pædagog har mine kolleger absolut 
ikke empati til trods for, at det jo er en stærk side i vores arbejde, så gælder den empati ikke som 
medarbejder … Det har rystet mig nogle gange, fordi vi går og lægger handleplaner – nu har jeg 
arbejdet især inden for handicapområdet, med meget handicappede og lidt handicappede, og alle de 
handleplaner, vi kan lave for vores brugere, de gælder absolut ikke mig.” (R) 
 

 
Begreber og udtryk som forståelse, positiv holdning, taknemmelighed, rummelighed, men også 

stress, angst, frustration, manglende empati, misundelse og udsagn som ”det er svært” og ”at være 

overladt til sig selv” blev gentaget af flere og afspejler de mange varierede og modsatrettede 

oplevelser. Nogle af deltagerne prøver at finde en årsagsforklaring på den manglende forståelse og 

peger på travlhed og stress som fænomener i tiden, og at der ikke er tid og ressourcer til 

rummelighed. At være værdsat af kolleger og støtte fra ledelsen bærer dem igennem frustrationer 
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over hjælpemidler, der ikke virker, diffuse og turbulente arbejdsprøvningsforløb og andre 

problemer. Der ser ud til at være enighed om, at forholdet til ens kolleger har større betydning end 

indholdet i arbejdet. Det betyder en større sårbarhed ved ledelses- og personaleskift. 

Modsætningerne er et gennemgående tema, der kan placeres i spændingsfeltet mellem deltagelse og 

marginalisering/afmagt.  

 

Rummelighedsbegrebet knyttes klart til forholdet til kolleger og ledelsen, og ikke så meget til 

støtteordninger og hjælpemidler, hvilket bekræfter resultaterne i SFI’s rapport (Clausen m.fl.,  

omtalt s. 17 i opgaven). Spørgsmålet er ikke først og fremmest, om der sker ansættelse på 

almindelige eller særlige vilkår, men hvordan det sker. Støtteordningerne opleves ikke som 

marginaliserende i sig selv, men flere af deltagerne understreger, at holdningen og forståelsen hos 

kolleger og ledelsen betyder meget for dem. 

 

Nogle af brugernes oplevelser står i skarp kontrast til den officielle handicapforståelse, hvor 

rummelighedsbegrebet er centralt. Samtlige deltagere udtaler, at forløbet omkring fastholdelse eller 

integration på arbejdsmarkedet har været svært og frustrerende, selv de brugere, der føler sig 

værdsatte på deres arbejdsplads. 

 

Jeg vil forsøge at sætte denne modsætning mellem ideologi og brugernes virkelighed i en teoretisk 

forståelsesramme, og har til dette formål valgt Mårten Söders (1992) teori om ideologiens 

forskydning. Han skitserer i sin artikel, hvordan samfundsmæssige principper om normalisering og 

integration har udviklet sig fra en opfattelse af konkrete problemer og en reaktion mod eksisterende 

forhold (udstødelse og marginalisering) til en stadig mere abstrakt ideologi. Denne ”rendyrkning af 

værdier” er kendetegnet ved unuancerede, absolutte og ambitiøse målsætninger og generelle 

planlægningsprincipper. Afstanden mellem virkelighed og ideologi forstærkes af de 

samfundsmæssige ændringer - der opstår nye problemer over tid, og som følge heraf udvikles der et 

behov for en ny ideologi og formulering af nye målsætninger.  

 

Helt aktuelt er det for vejledere vigtigt at være bevidste om disse mekanismer, fordi der på 

baggrund af ambitiøse politiske målsætninger og stærk målstyring (krav om effektivitet) er en stor 

fare for, at nuancerne i forståelsen for den enkelte brugers virkelighed forsvinder. På samme måde 

kan praksis, der går imod ideologien, nedvurderes eller forkastes. Hos nogle af de marginaliserede 
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brugere kan afstanden mellem den postulerede politik og den oplevede virkelighed forstærke 

afmagts- og mindreværdsfølelsen. Hos andre kan bevidstheden om mekanismerne være med til at 

af-individualisere oplevelsen af problemerne og i stedet kollektivt udvikle empowerment og styrke 

modet til at udtrykke krav. Jeg tolker brugernes forslag om flere brugermøder, fyraftensmøder m.m. 

som udtryk for et impowerment-perspektiv. 

 

 Forskellige systemer/sektorer - sammenhæng eller ”vandtætte skotter” 

For brugerne er det problematisk og forvirrende at skulle forholde sig til de mange 

”hjælpesystemer” i deres vejledningsforløb. Samtlige deltagere havde i forbindelse med 

igangværende eller afsluttet vurdering til fleksjob/arbejdsprøvning oplevet involveringen af både 

Centeret (dengang amtslig) og kommunen. Ud over de to instanser var andre systemer involveret i 

de fleste sager: Reva-institutioner, sundhedssektoren (egen læge, øjenlægeafdelinger, høreklinikker) 

og private firmaer (høreapparatfirmaer).   

”Fra sygehuset burde der nok i det øjeblik man fik høreapparater udleveret, for man kan jo også blive 
”sendøv”, følge en folder med, hvor man kunne fortælle, at her kan du få hjælp i forhold til dit arbejde 
og med hjælpemidler og alt sådan noget, fordi man skal selv finde oplysningerne.” (R) 
 

”Efter et turbulent forløb med kommunen med forskellige mere eller mindre diffuse 
arbejdsprøvningsforløb fik jeg alligevel her i slutningen af oktober bevilliget fleksjob på min gamle 
arbejdsplads … Jeg har f. eks. følt en umærkelig overgang fra det offentlige sundhedssystem og følt, at 
jeg uden nogen sagde det til mig blev ekspederet over i det private behandlingssystem … Jeg synes 
ikke, der har været for mange systemer, men dem der har været, har jeg oplevet som adskilte med mere 
eller mindre vandtætte skotter imellem. Det har jeg oplevet på den måde, at den ene hånd ofte ikke har 
vidst, hvad den anden allerede har gjort, i billedlig forstand … Og da kunne jeg godt savne langt større 
sammenhæng om ikke for andet, så i hvert fald, at der er én, som kan sige: ”Nu lille V kommer du fra 
sygehusvæsenet, og der har de sådan og sådan. Nu sker der en vigtig forandring i din sejlads igennem 
systemet, for de næste folk, det er nogen helt andre nogen” … Det har jeg selv skullet regne ud, og jeg 
ved egentlig ikke, om jeg helt er klar over, hvad konsekvensen af alle der her skjulte rolleskift har 
været.” (V) 

 

En deltager fortæller om en lang og vanskelig vej til at få et arbejde, hvor hun har oplevet at være 

kastebold mellem systemerne, men er til gengæld positiv over for den opfølgning og vejledning, 

hun har fået efter bevillingen af fleksjobbet. 

 

”De (kommunen) kommer også med en ordentlig opfølgning … Efter et halvt år skulle jeg så mødes 
med min leder og en erhvervskonsulent om hvordan jeg havde det, og om mine arbejdsopgaver var 
gode – al sådan nogle spørgsmål. Og det er normalt efter et halvt år med de nyansatte, og hvert år 
kommer der faktisk ny opfølgning … fordi der kan jo være nogle ændringer eller forbedringer.” (S) 

 

Der er store forskelle i brugernes erfaringer med det samlede vejledningssystem, og det kan for 

brugerne være svært at adskille dem og finde ud af, hvornår de forskellige instanser er involveret, 
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og hvad deres roller er. Opsplittelsen skaber forvirring og frustration, tilfældigheder præger billedet, 

og hvem tager sig af hvad? Der er et udtalt behov for rolleafklaring, placering af ansvar og 

tovholderfunktion blandt de professionelle. Flere brugere udtrykker direkte, at de savner klarhed og 

sammenhæng i vejledningen og opfordrer til et bedre samarbejde mellem systemerne. 

”Jeg tror, det der er vigtigt, er måske et bedre samarbejde med kommunen. Fordi jeg tror nok, rådgivere 
på kommunen dagligt har med folk at gøre, som har noget med synet eller hørelsen, og at de så måske 
siger: I skal henvende jer på Centeret. Jeg tror, det er vigtigt, at det meget mere er et samarbejde.” (S) 

 

Manglen på en klar rollefordeling, ansvarsplacering og formelle samarbejdsaftaler og manglende 

kendskab til hjælpemuligheder skaber ”grå områder”, hvor brugerne føler sig overladt til sig selv. 

” Men det har været meget uklar for mig, hvordan de af mit høretab følgende krav om arbejdsprøvning 
skulle omsættes i praksis. Jeg følte mig fuldstændig overladt til mig selv, da jeg skulle prøve mig selv 
af som lærer i klasseværelset med mit høretab … Der var ingen, der sagde til mig: gå nu i gang … Der 
var ingen der sagde til mig, hvordan jeg skulle melde tilbage. Så der her jeg savnet vejledning.” (V) 
 
”Jeg manglede noget et eller andet sted til at forklare mit arbejdssted: hvad er et fleksjob? Men jeg blev 
lidt chokeret, da jeg havde været der et stykke tid, da var der en kollega, der sagde til mig, at hun 
troede, jeg var ansat på normale vilkår. Det kunne jeg slet ikke forstå. Jeg synes da også selv, jeg havde 
prøvet at forklare det. Der manglede noget. Noget dybere omkring, hvad det var.” (A) 

 

Samspillet i interviewet mellem deltagerne og interviewere efterlader også tvivl og usikkerhed hos 

den professionelle i forhold til rollen som specialvejleder. Det er et problem, at samarbejdet til 

kommunen ikke er formaliseret, og det skaber et dilemma. 

”Man kan sige, at kommunen har en opfølgningsforpligtigelse. De har en lovgivning, der siger, at med 
så og så mange ugers mellemrum skal der følges op. Det har vi jo ikke her på Centeret, så det er også 
lidt sådan … jamen, skal vi mase os på? Er de godt på vej, eller hvordan? Og det kan vi jo ikke altid 
vurdere. Så det er jo også lidt væsentligt, slipper vi jer for tidligt? Eller hænger vi over jer som høge? 
Det er jo heller ikke sådan, at vi vil gøre jer uselvstændige.” (E, specialvejleder) 

 

Jeg har valgt at inddrage Jens Rasmussens (1997) teoretiske tilgang til at belyse de komplekse 

problemstillinger, som de mange systemer og sektorer skaber. Fra et postmoderne perspektiv 

beskriver han i sin bog et opsplittet og højtdifferentieret samfund: det refleksivt moderne samfund, 

hvor mange systemer eksisterer side om side som selvstændige enheder, og hvor kommunikation, 

samarbejde og koordinering derfor bliver væsentlige elementer, når man vil skabe en sammenhæng 

mellem systemerne. Han beskriver enkeltindivider og organisationer, forvaltninger, ministerier 

m.m. som mange uddifferentierede systemer med hver deres referenceramme og værdisæt. Især 

kommunikative kompetencer, dialog og samspil bliver centrale i et samfund, hvor der ikke er tale 

om et overordnet styret samspil, men hvor systemerne alligevel er indbyrdes forbundne og dybt 

afhængige af hinanden. Kompleksiteten fordrer, at vi foretager valg, og kommunikationen skal 
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reducere kompleksiteten og sikre stabilitet. Dette perspektiv illustrerer en af brugerne i sit svar på 

ovenstående citat og dilemma, som specialvejlederen bragte på bane: 

”Det er svært at sige, fordi det er jo en dialog, og det gælder jo ikke kun patientens eller klientens 
forhold til jer, men det gælder jo også i forhold til lægevæsen og sygehusvæsen. Og der er altid behov 
for information, synes jeg.” (V) 

 

 Narrativer/fortællinger  

Jeg har i analysen fokuseret på de temaer, brugerne har fremlagt, og som handler om samspillet med 

omgivelserne. I kvalitative undersøgelser og metoder er der mange variable, og derfor ingen 

entydige årsagsforklaringer til de barrierer, brugerne oplever. Går man dybere ind i et 

interaktionistisk perspektiv (Järvinen & Mik-Meyer, 2005), giver det nye, supplerende vinkler på 

problemstillingerne. I interaktionistisk forskning analyserer man ofte interview som 

narrativer/fortællinger. Disse fortællinger er ikke udelukkende så personlige, som de umiddelbart 

virker, men er også udtryk for interviewpersonens positionering i en social kontekst og en specifik 

tid. 

 

Formen i brugerevalueringen: fokusgruppen og det kvalitative interview gør det muligt at tilføje 

denne personlige dimension. Pga. de deltagere, der har en hørenedsættelse, gik mikrofonen rundt på 

skift eller når en deltager gav tegn, og der var derfor ingen afbrydelser og talen i munden på 

hinanden. Formen har bevirket, at interviewet har været præget af små fortællinger, som måske ikke 

var kommet så tydeligt frem under en anden form. I et interaktionistisk perspektiv bliver det 

tydeligt, at de forskellige fortællinger viser forskellige personlige strategier til at erkende og mestre 

handicappet. I fortællingerne indgår narrative aspekter som karakterer og genrer: karakterer som fx 

”det gode” og ”det onde”, ”offer” og ”aktiv hovedperson” og genrer som fx konfliktfortællinger, 

udviklingshistorier eller tryghedsfortællinger. Jeg vil ikke gå dybere ind i en fortolkning, men jeg 

kan genkende disse karakterer/roller og forskellige former for fortællinger i deltagernes udsagn, og 

det er vigtigt også at have den enkeltes personlige vilkår, ”livshistorie” og kontekst for øje. 

 

Jeg har i analysen forsøgt at forene de forstående, handlingsprægede og interaktive forskningstyper. 

Dette udvidede perspektiv svarer til en relationel handicapforståelse, der prøver at skabe bevidsthed 

om og bygge bro mellem strukturelle/sociale og personlige forudsætninger og vilkår. 
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Opsamling   

Fokusgruppeinterview som form har den styrke, at den viser deltagernes fokuspunkter i modsætning 

til sidestillede spørgsmål/svar i spørgeskemaundersøgelser. I dette interview er det tydeligt, at 

forholdene på arbejdspladsen betyder mest for brugerne, og de er fremadrettede og interesserede i at 

udvikle vejledningen. 

 

Når jeg sammenligninger de problemstillinger, der er skitseret i denne brugerevaluering med 

resultaterne fra andre undersøgelser, jeg tidligere omtalte i opgaven (s. 16 ff.), kan jeg konkludere, 

at brugerevalueringen bekræfter de overordnede tendenser: stor variation i omfang og kvalitet af 

vejledningen, manglende kendskab til støttemuligheder, manglende samarbejde mellem systemerne 

på flere niveauer og efterspørgsel efter specifik information og viden. SFI’s rapport (Clausen m.fl., 

2004) satte bl.a. fokus på det manglende kendskab til kompensationsmuligheder og på holdninger 

på arbejdspladsen og beskrev disse to områder som barrierer for integrationen af handicappede på 

arbejdsmarkedet. Brugernes erfaringer/oplevelser i vores undersøgelse peger også imod, at der skal 

sættes ind omkring holdningerne på arbejdspladsen. Støtteordninger og hjælpemidler betragtes som 

et gode, men fleksjob-ordningen kan ifølge brugerne skabe misundelse og kræver en orientering  og 

en dialog med kollegerne på arbejdspladsen. 

 

Overordnet kan jeg konkludere, at brugerne gennemgående har en positiv oplevelse af Centerets 

vejledningstilbud, og især vores specialviden om hjælpemidler og de specifikke handicapgrupper 

fremhæves. Brugerne peger på forbedringsmuligheder på to områder: Centeret er ikke synligt nok 

og de udtrykker et stort behov for flere/hyppigere brugermøder med et fagligt og socialt indhold, 

hvor brugere og professionelle kan udveksle synspunkter og gå i dialog. 

 

I forhold til det samlede vejledningsfelt savner brugerne mere sammenhæng og koordination 

mellem de mange aktører. Den første kontakt til Centeret har været tilfældig, og det manglende 

kendskab til Centerets muligheder i andre systemer opleves som et problem. Brugerne efterlyser 

bedre henvisningsprocedurer, bedre kommunikation og mere samarbejde mellem systemerne, så de 

ikke er overladt til sig selv i gråzoneområderne. 

 

Det giver derfor ingen mening at betragte og vurdere Centerets vejledning isoleret, dels fordi 

Centerets vejledning kun er en del af den samlede vejledning, og dels fordi Centeret kun har en 
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rådgivende og vejledende funktion. Centeret kan give anbefalinger om ydelser og tiltag på 

arbejdspladsen, men et andet system afgør, om de vil gøre brug af tilbuddene. 

 

Fokusgruppeinterview med jobkonsulenterne 

I forhold til vejledningspraksis har Centeret fra begyndelsen prioriteret at medinddrage 

samarbejdspartnere i udviklingen af vejledningsområdet. Som beskrevet i indledningen har Centeret 

etableret kontakt til de 4 involverede kommuner og Reva-institutioner, og vi har haft de første to 

indledende møder med jobkonsulenterne/nøglepersonerne på handicapområdet, som vi foreløbig har 

valgt at kalde netværksmøder. Samtlige deltagere i netværket er kvinder. Møderne har været præget 

af en afventende holdning, men også forsigtig tilnærmelse parterne imellem. 

 

Valg af informanter: Som i brugerevalueringen gennemførte min kollega og jeg 

fokusgruppeinterviewet med deltagerne i netværket. Det har været vigtigt for os, at alle deltagere 

medvirker i fokusgruppeinterviewet, dels for at få mange perspektiver med og dels for at få større 

gennemslagskraft i forbindelse med implementeringen. Deltagerne blev informeret om baggrunden 

og formålet med interviewet på et af de indledende netværksmøder, hvor de også blev orienteret om 

resultaterne af brugerevalueringen. Samtlige deltagere indvilligede i at komme, men to måtte senere 

melde afbud, den ene af dem medarbejderen fra Reva-institutionen. I alt deltog fire jobkonsulenter, 

som repræsenterer tre ud af de fire kommuner. Inden interviewet sendte jeg interviewguiden ud til 

deltagerne, så de havde mulighed for at reflektere over spørgsmålene.  

 

Tværfagligt samarbejde 

Med fokusgruppeinterviewet ønsker vi at bl.a. at få svar på, hvilken form for samarbejde vi kan 

bruge i udviklingen af vejledningsfeltet. Samarbejdet i netværket kan både betegnes som 

tværorganisatorisk og tværfagligt, men i det konkrete samarbejde ligger vægten på det tværfaglige 

element, og jeg har derfor fravalgt at inddrage organisationsteorier. Der findes mange former for 

tværfagligt samarbejde, men i lighed med brugerinddragelse anvendes begrebet ofte ukritisk, og 

mange gange er der snarere tale om flerfaglighed end tværfaglighed.  

 

Launsø og Rieper (2005) peger på det nødvendige i at etablere samarbejdsformer, fordi vores 

samfund i stigende grad bliver sektoropdelt og decentraliseret. Dermed bliver viden og kundskaber 

også så specialiserede, at sammenhæng og helhed i offentlige indsatser bliver vanskeliggjort. Med 
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baggrund i forskerverdenen beskriver de forskellige former for flerfagligt og tværfagligt 

samarbejde, som kan overføres til andre offentlige felter som vejledningen. De sammenfatter de 

forskellige samarbejdsformer i en model, hvor begreberne er taget fra den engelsksprogede 

litteratur, fordi der ikke findes tilsvarende begreber på dansk. De tre første former illustrerer 

flerfagligt samarbejde, og de to sidste tværfagligt samarbejde. 

 

Figur 2: model overført fra Launsø og Rieper (efter Lauvås og Lauvås, 1998)  

 

 

 

Begreberne referer til forskellige niveauer af integration af flere fag/erhverv: 

Multidisciplinarity - der etableres kontakt til personer fra forskellige fag, men kontakten indebærer 

ikke, at man sætter sig sammen og integrerer disse fag med hinanden. 

Pluridisciplinarity - man begynder et aktivt arbejde med at forbinde fagene. 

Crossdisciplinarity - et tredje fag tiltager sig eller tildeles en overordnet position fra de øvrige 

samarbejdspartnere. 

Interdisciplinarity - der udvikles tværgående faglig indsigt, hvor forståelsen af eget fag begynder at 

undergå en forandring. Denne form fordrer aktiv indsats og bidrag fra samarbejdspartnerne. 
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Transdisciplinarity – er en egentlig integration af fag, hvor et helt nyt fag opstår, et ”team” udfører 

samlet opgaven (Launsø og Rieper, 2005, Lauvås og Lauvås, 2006). 

”Karakteristisk for flerfaglighed er, at de enkelte fags bidrag så at sige lægges ved siden af hinanden og 

derved (implicit) sættes i forhold til hinanden og kan belyse et praksisproblem eller et andet 

forskningsemne fra forskellige fags synsvinkler. Begreberne interdisciplinarity og transdisciplinarity 

(tværfaglige, min tilføjelse) refererer til et vidtgående syntesearbejde, der påvirker de enkelte 

discipliner.” (Launsø og Rieper, 2005, s. 205)  

 

Modellen er relevant og anvendelig i netværkssammenhæng, fordi man mere nuanceret og præcist 

kan diskutere, hvilken form vil være ideel, og også, om den kan bruges og realiseres under de givne 

rammer. ”Det kan være gunstigt at nuancere vores forståelse af begreberne flerfaglighed og 

tværfaglighed og i ethvert samarbejde mellem fag … gøre os klart, hvilken form for 

”samarbejdsfaglighed” der er basis og behov for.” (Launsø og Rieper, 2005, s. 207). Der ligger 

ingen bedømmelse i de forskellige niveauer, flerfagligt samarbejde kan være ligeså optimalt som 

tværfagligt.  

 

Formidling og anvendelse: Launsø og Rieper skriver, at formidlingen og anvendelsen bør 

medtænkes fra start i metoden, og at man fx præsenterer delresultater fra en evaluering i forbindelse 

med fortsatte undersøgelser. Som beskrevet ovenfor forudsætter især den handlingsrettede 

forskning formidling undervejs i forskningsprocessen til relevante aktører, som omfatter både de 

udforskede og de aktører, der har indflydelse på udviklingen af området. Denne proces kan i 

princippet forløbe i det uendelige. Der er forskellige strategier for formidling, hvor 

produktionsstrategien inddrager de personer i formuleringen af problemstillinger, som kan forventes 

at bruge resultaterne af undersøgelsen. Vi har således inden gennemførelsen af interviewet med 

jobkonsulenterne præsenteret dem for resultaterne af brugerevalueringen på et netværksmøde. 

Netværksmetoden udnytter det personlige/faglige netværk til praktikere til at formidle resultater 

fortløbende. Ulemperne kan her være, at undersøgerne kan føle sig pressede til at komme med 

bestemte resultater pga. afhængigheden af netværket.  

 

Launsø og Rieper beskriver forskellige anvendelsesformer og -grader af samfundsforskning, bl.a. 

instrumentel (indgår i beslutningsprocesser), oplysende/konceptuel (giver nye synsvinkler og 

indsigt) og interaktiv (forskere og anvendere/aktører er i dialog og giver/tager). Vores undersøgelser 

munder ud i et konkret bud på en model til netværk, men som undersøgere kan vi ikke være sikre 
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på, hvorvidt den implementeres. Men ved at tilstræbe en fortløbende formidling kan vi fremme, at 

vores samarbejdspartnere føler ejerskab for projektet/modellen og vil anvende den i praksis. Derfor 

har vi anvendt en metode, der muliggør fortløbende dialog, tilbagemelding og mulighed for 

justering. Faren ved metoden er, at undersøgerne kan give køb på idealer. 

 

Analyse og tolkning af interview med jobkonsulenter 

Jobkonsulenternes fokuspunkter kan samles i seks overordnede temaer: 

 Problemstillinger/bekymringer og visioner 

 Opsplitningen 

 Tid og ressourcer 

 Udviklingsmuligheder 

 Ledelsen 

 Handicappolitik - ”vi har en bred ordning, men den er ikke særlig udbredt” 

 Samarbejde/netværk 

 Brugerinddragelse  

 

 Problemstillinger/bekymringer og visioner 

Jobkonsulenterne oplever et stort pres i deres funktion som nøgleperson og begrunder det med en 

kombination af forskellige årsager. Jeg har stillet jobkonsulenternes problemstillinger/bekymringer 

og deres visioner op som modpoler for hinanden, da denne kløft mellem ideal og praksis også bliver 

meget tydeligt i dette interview.  

 

Opsplitningen       

Mange systemer både internt og interorganisatorisk skaber tvivl og forvirring på mange niveauer, 

både hos brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Kommunikationsvejene internt og mellem 

organisationerne er uigennemskuelige og som en jobkonsulent udtrykker, er det svært at 

identificere, ”hvor det halter”. 

Jobcentrene og Centeret har været fokuserede på at udvikle samarbejdet og kendskabet til hinanden 

mellem organisationerne, og det har været en overraskelse at opdage, at det lige så meget er 

manglende kendskab til hinanden internt (til andre teams eller afdelinger), der skaber forvirring. 

Forvirringen bevirker, at der opstår unødvendig ventetid for brugerne, og det bliver ofte for 

tilfældigt, hvilke informationer brugere og arbejdsgivere får. Nogle af jobkonsulenterne mener også, 
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at de mange nye og til dels uerfarne medarbejdere og en bureaukratisk administration af 

støtteordningerne (mange forskellige kasser) er med til at forværre billedet. 

”Jeg har lige haft et eksempel fra én, som jeg bad om at kontakte jer (Centeret), nu var 
det ikke lige jer. Da var vedkommende lidt i tvivl om, hvorfor jeg havde sagt, hun skulle 
kontakte jer. Altså det optimale for mig ville være, at når den ledige ringer til jer, så skal 
der ikke være nogen tvivl om her i huset (Centeret), hvad jeres rolle er … Jeg vil helst 
ikke tage initiativet, hvis de godt kan selv … Det var jo næsten lige før jeg kunne se 
hende tage røret og hun var på vej ned i bilen ikke, de vil altså bare så gerne. I forvejen 
har de ventet længe på, at jeg skulle komme, fordi det først skal gennem 
sagsbehandleren, så er det op til en virksomhedskonsulent, der var faktisk gået 1½ 
måned, og når vi så kommer, er det meget positivt, endelig er der nogen der tager fat … 
Når de så ringer herned, er det sådan lidt dobbelt …” 

 
”Jeg har faktisk et meget sjovt eksempel - jeg har en arbejdsgiver, der ringede om en 
medarbejder, som var begyndt at blive mere og mere syg, og han spørger ”Hvor er det 
lige jeg skal henvende mig, jeg har ringet til kommunen i jeg ved ikke hvor mange 
afdelinger.” Der var ingen, der kunne hjælpe ham. Og så kom han tilfældigvis til mig 
fordi nogen troede, det havde noget med handicap at gøre (latter). Sådan en arbejdsgiver 
er jo lige et eksempel på, hvordan som vi gerne vil have det. Han vil gerne fastholde 
medarbejderen, men det lykkes jo kun, fordi sådan en arbejdsgiver er vedholdende. Jeg 
viste ham så over til fastholdelsesteamet, men det var der faktisk ikke ret mange i 
kommunen der vidste, at det var det, de lavede. Jamen der skal ikke være nogen tvivl for 
en arbejdsgiver - han har prøvet at ringe 5 gange faktisk - det kan godt være, at jeg kun 
havde ringet 2x - sådan en mand kunne jo hurtigt være blevet sygemeldt, hvis han var 
kommet ind i et andet system. Det handler igen om den der lige linie, der skal ikke være 
nogen tvivl om noget, og da synes jeg nogen gange, at prioriteringen i hvert fald fra 
kommunens side om hvem man sætter i en telefonomstilling - det handler jo om alle 
mulige (medarbejdere) med løntilskud og praktikker og jeg ved ikke hvem - 
prioriteringen på den der første kontakt, med at få formidlet tingene rigtigt, den er helt 
hen i skoven.” 
  

Jobkonsulenterne efterlyser en optimal kommunikation, information og viden i en lige linie med få 

stationer og enkle, gennemskuelige procedurer for brugerne og arbejdsgiverne/virksomhederne og 

medarbejderne selv. Man bør i organisationerne prioritere den første kontakt eller det første møde 

med brugeren højt og helt konkret ansætte erfarne personer i omstillingen/receptionen.  Systemerne 

skal indrettes, så man ikke fratager brugerne initiativet. 

 

Især en skarp opdeling af to af jobcentrene i en statslig og kommunal del (afhængig af brugernes 

forsørgelsesgrundlag) skiller sig ud som et stort problem. Den kommunale del mangler ifølge 

jobkonsulenterne viden på handicapområdet og om kompensationsmulighederne. Konsekvensen er, 

at man skaber et A og B hold, alt efter, om man modtager kontanthjælp/sygedagpenge eller er 

dagpengeberettiget. Fra politisk side er der fokus på fastholdelse af medarbejdere på bekostning af 

integration af de mennesker, der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet - de ”svage” grupper 

nedprioriteres. Der er et synligt skel mellem de statslige nøglepersoner (som varetager fastholdelse) 

og de kommunale sagsbehandlere (som varetager integration på arbejdsmarkedet), og der er en 
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tendens til ”os – dem” tænkning. I de to andre jobcentre er man begyndt på at tænke mere 

sammenhæng ind i den praktiske vejledning. 

”Jeg har jo sagt til kommunen, at dem (sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere) må 
de selv tage sig af, de har ikke afgivet tid til det, og hvorfor skal vi så gøre det? … 
Personlig assistance tager jeg med, det andet må de selv tage sig af … Oplægget er jo 
også, at de (kommunale sagsbehandlere) selv skal gøre det, vi skal bare ligesom være en 
rådgiver for dem, som nøgleperson. … Der var to, som gerne ville have været med i 
netværket hos os, men de ville ikke få tid kompenseret for det, og så ville de ikke, og så 
ville jeg heller ikke bruge tiden på det.” 
 
”Man skal ligesom komme stille og roligt i gang, og da kan man sige, jamen på det her 
område kan man godt samarbejde, og det er jo en start … det kan lade sig gøre … Det er 
da også det, vi nogle gange hører, at det også er et tegn på samarbejde, nu hvor vi er 
blevet ét jobcenter. Vi skal jo arbejde sammen stat og kommune, ikke … og vi går foran, 
vi bliver nævnt.” 

 

Samtlige jobkonsulenter, uanset deres ansættelsesforhold, udtrykker ønske om ét sammenhængende, 

fleksibelt system i jobcenteret på handicapområdet, som kan rumme de forskellige lovgivninger. 

Der skal være lige muligheder for alle brugere med handicap - de står med fælles problemstillinger 

uanset forsørgelsesgrundlag. Viden om handicapområdet og specifik vejledning skal være 

tilgængelig for alle brugere med nedsat funktionsevne. I den sammenhæng ses Centeret som et 

ekspertise-center, og samarbejdet bør forløbe gnidningsfrit og gennemskueligt og være præget af 

gensidighed. 

 

Tid og ressourcer 

Jobkonsulenterne fortæller om et nyt lovforslag om udvidelse af handicapområdet med nye, store og 

brede grupper (psykiatri, stress, udbrændthed), som vil betyde en øget arbejdsopgave for dem. De 

mangler tid og ressourcer, som især går ud over opfølgningen af de bevilligede støtteordninger og 

hjælpemidler til brugerne. Der er hverken tid til erfaringsopsamling, evaluering eller opsøgende 

arbejde i virksomhederne. Politisk efterspørges erfaringer om ”hvad der virker”, men der er ikke tid 

til erfaringsopsamling. Handicapområdet er sårbart, specielt på de jobcentre, hvor man kun har 

uddannet én nøgleperson til at varetage opgaven. Der er en fælles bekymring i gruppen over det 

stigende antal sager, og om de kan magte dem. 

”Man laver jo også ét jobcenter, altså et eller andet sted har jeg det i hvert fald selv sådan, at det er 
godt, vi er to både til at kunne dele, men også bare at have den sparring. For mig er det virkelig 
”enkeltmandsvirksomhed”, når der kun sidder én. Hvad nu hvis du falder og brækker benet, det er jo 
fuldstændig gak, hvis folk kører ned på ”enmandsfirmaer”, det gælder jo om at finde det smarteste, men 
jeg synes da også, vi skal signalere det.” 

 

”Næste gang vi har indkaldt vores ledere, skal de vide, at det der bliver gjort nu på det 
her område, det er absolut det mest skrabede, altså det er et minimum - at vi tager 
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kontakten, og vi ringer ud, og så gør vi ikke mere velvidende, at jeg vil have rigtig meget 
brug for at vide, om det sæde jeg har bevilliget til nn’s gummiged, nu også er optimalt og 
fungerer. Jeg tager det jo også med til en erfaring, at her har du gjort det godt, eller der 
burde du have undersøgt lidt mere. Det er der bare ikke noget af, og som det flere gange 
er blevet nævnt, er vi også forpligtet til i virksomhederne og dut og dut, hold da op - altså 
jeg kommer kun ud til det, jeg skal.”  

 

Kombinationen af opsplitningen, uigennemsigtigheden og den manglende opfølgning bevirker, at 

nogle brugere havner i de forkerte systemer eller i gråzonen mellem flere systemer.  

 

Jobkonsulenterne er enige om, at der er behov for mindst to nøglepersoner i hvert jobcenter, hvilket 

vil gøre området mindre sårbart og give mulighed for faglig sparring. Opfølgningen bør prioriteres 

højt, så man på baggrund af brugernes tilbagemeldinger kan opnå erfaringsopsamling og ny viden. 

 

 

 Udviklingsmuligheder 

Selvom jobkonsulenterne oplever, at der er langt til optimale betingelser på Job-handicapområdet, 

ser de også udviklingsmuligheder inden for de rammer, vi har på nuværende tidspunkt. Man bør 

glemme fordommene mellem kommunalt og statsligt ansatte, og der er fokus på at ”få det til at 

fungere” og ”komme stille og roligt i gang.” Skillelinien ml. kommune og stat må ikke blive 

brugernes problem. 

 

Information og kommunikation skal ud til de instanser og samarbejdspartnere, der formodes at have 

den første kontakt med brugerne for at skabe opmærksomhed om de kompenserende muligheder. 

Dette var også et konkret forslag fra brugerinterviewet. Jobkonsulenterne vil især prioritere 

virksomhederne: ”Det starter på virksomheden.” Der er eksempler på positive forløb og holdninger 

på virksomhederne, selvom de nogle gange skal være vedholdende for at opnå kontakt til de rette 

personer i kommunen. Desuden skal den interne kommunikation forbedres, og nogle af 

jobkonsulenterne har holdt møder med de andre afdelinger og teams i jobcenteret for at informere 

dem. Man vil generelt blive mere synlig, bl.a. gennem formidling af ”den gode historie” til 

medierne. 

 

Jobkonsulenterne ser en spændende udfordring i at skabe deres eget job, men erkender også, at det 

er sårbart. Her spiller netværket en vigtig rolle som modpol til det en af jobkonsulenterne kalder 

”enmandsvirksomheder”, når hun skal beskrive nøglepersonernes stilling.   
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”Derfor er det også vigtigt, man har det her netværk, for man bliver jo sat ud i nogle positioner, hvor 

mange står helt alene, ikke?” 

 

 Ledelse   

Ifølge jobkonsulenterne fylder handicapområdet ikke meget hos lederne, men de aner dog en 

spinkel ændring i holdningen, om ikke andet så fordi nye store handicapgrupper er på vej ind.  

Jobkonsulenterne holder ledelsen orienteret og forsøger at ”opdrage” ledelsen og få den til at 

forholde sig til området. De oplever det dog som svært at få ledelsen til at forstå omfanget af 

området, og her anser de skriftlig dokumentation af tidsforbrug og opgaver som et vigtigt redskab, 

når de vil argumentere for øgede ressourcer til området. 

 

Lederne var i begyndelsen skeptiske over for netværket, og nogle anså Centerets initiativ for at være 

et ”salgsmøde”, men holdningen er ifølge jobkonsulenterne vendt, og lederne er generelt positive 

over for netværket: 

”Jeg vil godt gentage det nn (lederen) sagde: det var næsten kriminelt, hvis man afbrød 
det samarbejde.” 

 

 Handicappolitik - ”vi har en bred ordning, men den er ikke særlig udbredt” 

 En af jobkonsulenterne sammenfatter situationen på Job-handicapområdet: 

”Alt det bøvl man har med at få tid til at få ledelsen til at forstå, hvor meget det her 
egentlig handler om, det går længere op. Når det nu er svært at vi skal have den tunge 
gruppe ud på arbejdsmarkedet, så burde der også politisk være meget mere fokus på, at 
der er den her ordning, for den er jo så bred, men ikke særlig udbredt endnu. Jeg forstår 
ikke, at man ikke politisk går ind og fokuserer lidt mere på det her område. Fordi så tror 
jeg også, hvis man fra politisk side siger til ledelsen af jobcentrene, jamen det er det I 
skal have fokus på, for det kan bringe så meget med sig - så bliver de jo nødt til det, men 
de glemmer jo den del af det.”  

 

Jobkonsulenterne er bekymrede for den ”tunge gruppe”, som oftest er placeret i det kommunale 

system. Flere har mærket en opstramning omkring tilkendelse/bevilling af fleksjob. Samtidig 

kommer der nye store og brede (handicap?) grupper til, og området rykker sig rykker sig hele tiden. 

De er også opmærksomme på den stigmatiserende effekt, udviklingen på handicapområdet og 

beskæftigelsesområdet generelt har: 

”Men jo færre der er tilbage (pga. mangel på arbejdskraft, min tilføjelse), jo flere er der 
jo også, der fejler noget i en eller anden form.” 

 

”Der skal noget til at råbe politikerne op.” Ligesom brugerne oplever også jobkonsulenterne en stor 

afstand mellem politik og virkelighed. Regeringen og ministerier har udstukket retningsangivende 
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målsætninger, men jobkonsulenterne efterlyser konkrete og handlingsanvisende rammer og 

lovgivning. 

”Man har haft mange visioner om at samarbejde, man har kørt grupper ind fra højre og 
venstre, og så trækker man det lidt tilbage nu, fordi det simpelthen har været for 
ambitiøst. Man kan simpelthen ikke samarbejde så meget endnu, både for it-systemerne 
ikke snakker sammen, og jeg ikke kan gå ind og tage en kontanthjælpsmodtager, fordi 
jeg ikke kender noget til det.”  

 

Specialrådgivningen i Vejle, som jeg har omtalt på side 13, har indtil videre ikke kunnet opfylde 

jobkonsulenternes behov for faglig, handicapspecifik vejledning og rådgivning. Til gengæld har 

Specialrådgivningen haft fokus på afgrænsning af de statslige nøglepersoners opgaver i forhold til 

andre sektorer og lovgivning, altså især fastholdelse af de dagpengeberettigede personer, der har 

tilknytning til arbejdsmarkedet. Specialrådgivningen opleves ikke som udfarende og opsøgende, 

men har ydet god og hurtig service i forbindelse med afklarende spørgsmål. Jobkonsulenterne ser 

derfor netværket som et vigtigt supplement til at få viden og indsigt i de handicapområder, Centeret 

varetager, specielt på høre- og synsområdet. 

 

 Samarbejde/netværk 

Da jobkonsulenterne i slutningen af 2006 blev orienteret om det kommende netværk af deres 

ledelse, var de i begyndelsen forbeholdne, bl.a. fordi de ikke kendte Centeret, og fordi de frygtede, 

at netværket kunne blive endnu en tidsrøver. Men efter de første måneder giver jobkonsulenterne 

alle udtryk for, at de kan bruge netværket til noget og er positive over for det. Netværket er vigtigt, 

fordi man som professionel ofte er i en position, hvor man er alene, og her modvirker netværket 

sårbarheden. Jobkonsulenterne forventer, at man kan stille krav til hinanden i netværket, og at man 

udvikler enkle og gnidningsfrie sagsgange og samarbejdsprocedurer. Samtidigt skal netværket og de 

enkelte deltagere agere fleksibelt i forhold til udefra kommende behov. Men de ser også en 

mulighed for at udvikle og løfte vejledningsområdet ved i fællesskab at kunne pege på 

forbedringsmuligheder.   

”Det er afgørende at holde fast i netværket – det er en pejlepind for os alle.” 

  

En enkelt jobkonsulent udtrykker bekymring for, om netværket med tiden kan blive for stort, og at 

netværk i de enkelte kommuner på sigt kan være en mulighed. En af de ting, netværket må forholde 

sig til, er graden af åbenhed/lukkethed over for nye deltagere. 
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Selvom der er forventninger om gensidighed i udvekslingen af erfaringer og viden, tildeler 

jobkonsulenterne Centeret ekspertrollen.  

”Vi kan jo ikke ligge inde med den ekspertise, altså for mig er det jo guld, at I er 
opfundet. Jeg kan jo ikke sidde med nn (bruger) og vurdere, om han skal til en øjenlæge, 
eller han skal til Centeret. Jeg kommer jo aldrig ind i alle de her regler, og så tænker jeg, 
de må til Centeret. Så må det koste det, det koster, og så finder vi ud af, hvad enden 
bliver af det.” 
 
”Hvis det er et pengespørgsmål, om han skal afklares, så dækker vi jo bare det. Hvis det 
er en succes for nn (brugeren), at han langt om længe kommer ud i et job, jamen så skal 
det ikke være 1000 kr., som afholder ham fra at komme til Centeret og få gjort de 
nødvendige ting. Så er det vigtigt, at han bliver fastholdt.”  

 

Som det også fremgår af ovenstående citater, skal økonomi ikke være en barriere for den 

specialvejledning, som Centeret tilbyder, hvis det står til jobkonsulenterne. De har tillid til Centeret 

og medarbejderne som et sted, hvor de bl.a. kan få udredt og vurderet konkrete sager. I netværket 

forventes det, at Centerets medarbejdere er tovholdere i samarbejdet og kommer med faglige oplæg 

til møderne. Centeret skal være fleksibelt i forhold til kommunernes varierede behov. En af 

jobkonsulenterne antyder også afhængigheden af Centeret, for ”hvem skulle vi ellers gå til?” Denne 

ekspertrolle får også betydning og konsekvenser i forhold til professionsforståelsen, men det ligger 

uden for rammerne af denne opgave at gå dybere ind i problemstillingen. 

 

 Brugerinddragelse  

Jobkonsulenterne har ikke overvejet brugerperspektivet nærmere, da vi spørger ind til det, og har 

som gruppe ingen klare, entydige holdninger til graden af brugerinddragelse. Der er forskellige 

udsagn/holdninger som:  

”Jeg har personlig ikke brug for, at de kommer til de der netværksmøder, vi har dem jo i 
hverdagen … Så ser jeg også lige pludselig, at så skal vi mødes i 4 timer, hvis der skal 
være tid til det, vi laver i netværksgruppen, hvis vi yderligere også skal have brugerdelen 
på. Så skal det være et eller andet specielt.” 
 
”Jeg har det personligt sådan, at jeg synes, at det skal gå via den rådgiver, de har. Altså 
det er der, oplysningerne skal komme fra eller fra virksomheden. Jeg ville føle mig … 
nej, det kan jeg ikke rigtig lige se mig selv i det der … det ved jeg ikke, er det forkert? 
Det er ikke fordi det ikke ville være relevant, men omvendt i og med at de allerede er 
involveret hos jer, så har de jo vel fået den information. Jeg ved ikke, hvilket forum det 
så skulle være?” 
 
”Jeg vil vende det om på den måde, at hvis I oplever, at der er brug for det til et af jeres 
møder eller noget, så kommer jeg da gerne og fortæller om noget. For det kunne jo også 
være, at jeres brugere havde brug for nogle informationer. Jeg har det helt fint med, at 
der kommer en dialog, hvor de kan stille nogle spørgsmål, og det ikke bare er sådan et 
powerpoint show, hvor de ikke gider lytte, og man er træt af at høre sig selv. Bare det at 
komme i dialog med dem, de har nogle konkrete spørgsmål. Det er ikke sikkert, de hører 
det hele, de sidder og deres hoveder er fyldt med noget andet, jamen så er det det.” 
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Jobkonsulenternes forståelse af brugerperspektivet forbliver på et personligt niveau, når jeg 

sammenligner med Helen Plants model eller ”trappe” med forskellige grader af brugerinddragelse 

(se figur 1 s. 21) eller når jeg relaterer den til Askheims (2003) empowermentbegreb. Forståelsen 

når ikke op på et kollektivt, strukturelt niveau, og viden bliver erfaringsbaseret og fragmentarisk. 

Jobkonsulenterne fokuserer på at give informationer og få personlig tilbagemelding fra brugerne, 

men netop denne tilbagemelding og opfølgning er der ifølge jobkonsulenternes tidligere udsagn 

ikke tid nok til. Der anes dog også en åbning i ovenstående citater, hvor de er villige til at indgå i 

dialog, ”hvis der er noget specielt”, men initiativet til brugerinddragelse skal komme fra Centeret. 

 

Opsamling 

Der en stor modsætningsfyldt afstand mellem jobkonsulenternes visioner og praksis på området. 

Som professionelle svinger de mellem bekymring og optimisme. Vi er midt i en omstillingstid, og 

jobkonsulenterne fornemmer, at området udvikler sig stille og roligt. I interviewet lå tyngdepunktet 

indholdsmæssigt på de praktiske procedurer og på at få området til at fungere, men hvad sker der 

med etikken, fagligheden og brugerperspektivet? Forbliver visionerne hovedsagelig på det 

pragmatiske område: effektiv og gnidningsfri organisering og administration af vejledningsområdet, 

selvom også hensynet til den enkelte bruger vægtes højt? 

 

Vi kan ikke tænke isoleret i den enkelte organisation eller det enkelte team - systemerne internt og 

mellem organisationerne er afhængige af hinanden. Også på jobcentrene bør man tænke i ét system 

for at sikre alle brugere med nedsat funktionsevne specialvejledning. Konsekvensen af den 

manglende kommunikation og det manglende samarbejde er, at nogle brugere ender i gråzoner, og 

især brugerne under den ”kommunale del” er udsatte og får ofte ikke den fornødne vejledning. Jo 

mere specialisering og ekspertise efterspørges - des større er behovet for kommunikation mellem 

systemerne. 

 

En ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (2007) har evalueret reformen af vejledningen til 

unge om valg af uddannelses og erhverv, som trådte i kraft den 1. august 2004. 

Uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet har fælles berøringspunkter i forhold til brugerne 

(UU er forpligtet til at vejlede unge op til 25 år i overgangen mellem uddannelse og erhverv), og 

derfor kan det være relevant at være opmærksom på de foreløbige erfaringer og lære af dem, når vi 

vil udvikle vejledningen på Job-handicapområdet for både unge og voksne. Rapporten konkluderer 
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bl.a., at vejledningen ikke er tilpasset de enkelte grupper med særlige behov og mangler 

sammenhæng og anbefaler differentieret vejledning. Desuden peger rapporten på behovet for en 

klarere rollefordeling for de forskellige vejledere, som skal afspejle, at vejledningen især er 

målrettet mod unge med særlige behov. Rapporten problematiserer begrebet ”særlige behov” og 

anbefaler, at Undervisningsministeriet i samarbejde med forskningsverdenen og de involverede 

centre definerer begrebet, og at denne centrale definition skal operationaliseres i lokale mål, der er 

handlingsanvisende. Eva-rapporten bekræfter tendenserne fra andre undersøgelser, som peger på 

manglende eller varierende kvalitet i flere vejledningssystemer og manglende viden om 

vejledningens effekt. Men vi når ikke længere, hvis vi ikke omsætter undersøgelser/evalueringer og 

erfaringer til praksis.  

 

Jobkonsulenternes holdninger, engagement og forsigtige optimisme tyder på, at politiske ændringer 

også kan påvirkes fra et bottom-up perspektiv. Udtryk som ”gå frem”, ”signalere”, ”så et frø”, ”råbe 

politikkerne op” og ”opdrage ledelsen” er tegn på, at initiativet skal komme fra medarbejderne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

Del 3: Diskussion: dilemmaer og muligheder 

Analysen af de to interviews viser mange dilemmaer i vejledningsområdet, og brugernes og 

jobkonsulenternes erfaringer og oplevelse af praksis har en tæt sammenhæng med den kontekst, de 

er indlejret i. Jeg har valgt at inddrage Bo Clausens model, fordi den kan illustrere og belyse de 

dilemmaer og problemstillinger, som jeg har beskrevet i opgaven, og placere dem i et spændingsfelt 

mellem fire poler. Bo Clausen tager udgangspunkt i inklusionsbegrebet, som også er brugbart i min 

sammenhæng, hvor målet er at udvikle brugerdeltagelse i vejledningsfeltet. Modellen skitserer, 

hvilke forskellige diskurser, der er på spil. 

 

Figur 3: Bo Clausen (2005): Inklusionsbegrebet i spændingsfeltet mellem fire poler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Videreudviklet fra: 
Alan Dyson (1999): Inclusion and inclusions: theories and discourses in inclusive education 
Aase Holmgaard (2004): Hvordan blev inklusion til rummelighed? 
 

Jeg vil her kun kort fremhæve nogle af de centrale dilemmaer og diskurser, som jeg har gjort rede 

for i teorier og analyser. Dilemmaerne har betydning for vores vejlederroller, og vi må være 

bevidste om dem og finde en balance. Vi bliver især nødt til at forholde os til, at vi med de ændrede 

vilkår på Job-handicapområdet må finde en balance mellem hensynet til brugerne (etisk diskurs) og  

Idealverden 

Virkelig verden 

Individ Kollektiv 

etisk diskurs politisk diskurs 

pragmatisk diskurs økonomisk diskurs 
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de økonomiske rammer. Kan solidariteten med brugerne ud fra empowermenttænkingen forenes 

med den virkelighed (kontekst), der omgiver vejledningsfeltet? Hvor er loyaliteten i forhold til 

brugere og samarbejdspartnere, og kan der komme pres fra begge sider?  

 

I spændingsfeltet mellem den politiske og økonomiske diskurs har jeg beskrevet idealet om lige 

muligheder og integration af alle handicapgrupper, men i ”den virkelige verden” satses der på de 

stærke grupper og på fastholdelse frem for integration. Mine undersøgelser viser, at især de brugere, 

der hører under den kommunale del (modtagere af kontanthjælp og sygedagpenge) i jobcentrene er 

udsatte og ikke sikret specialvejledning. Derfor må vi netværket være med til at sætte fokus på 

denne gruppe. 

 

Den pragmatiske diskurs er fremherskende i interviewet med jobkonsulenterne, og fokus er på at 

”få det til at fungere”. Der kan derfor være en fare for, at fokus på netværksrelationer fjerner fokus 

fra de egentlige opgaver. Der er forskellige tyngdepunkter i de to interviews. Som professionel er 

man optaget af at udvikle et gnidningsfrit samarbejde for at skabe mere sammenhæng for brugerne, 

som de også selv efterlyser. Interviewet med brugerne viser dog et andet fokuspunkt. Forvirringen, 

som de forskellige systemer skaber, er et irritationsmoment for brugerne, men de kan forholde sig 

rationelt til det. Deres fokus ligger i stedet på relationerne til kolleger og ledelse ude på 

arbejdspladsen og kvaliteten af integrationen (en etisk/politisk diskurs). Brugerne ser den dog ikke 

løsrevet fra den økonomiske diskurs: 

”Når vi nu også snakker om erfaringsgrupper, mindre kan jo gøre det end store forkromede 
weekendkurser. Vi kan også bare mødes sådan en aften her. ” (V) 

 

Som professionel vejleder bliver man nødt til at nuancere kvalitetsbegrebet og spørge, hvordan 

brugeren oplever kvaliteten af vejledningen og integrationen. Steen Bengtsson (2003) vurderer i sin 

artikel forskellige former for aktionsforskningsmetoder og deres egnethed i forbindelse med 

evaluering og kvalitetsudvikling af social service i et samfund, der stiller store krav til kvalitet. Han 

diskuterer kvalitetsbegrebet og spørger, hvem der har magten til at definere, hvad kvalitet er. 

Spørgsmålet om definitionsmagten kan gå hen og blive til en kamp mellem forskellige faggrupper, 

embedsmænd og politikere, men det giver ikke mening at definere kvalitet uden at inddrage 

brugerne i vurderingen og formuleringen af formålet med den indsats, der er tale om. Brugere, 

professionelle og beslutningstagere må tale sig frem til en definition af formålet og spørgsmålet er, 

hvordan vi kombinerer de forskellige involveredes kræfter og skaber et kompromis. Buddet er at 
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forsøge sig frem med medvirken og indflydelse af de grupper af brugere, det handler om. Man må 

finde særlige metoder eller modeller, hvor deres problemer kommer til udtryk, så man kan rette 

indsatsen ind herefter. 

 

Bengtsson beskriver lyttemøder, panelmøder, dialogmøder og kombinationsformer som eksempler 

på aktionsforskning, som er nyttige, når man vil integrere forskning og kvalitetsudvikling. Jeg 

forstår de forskellige mødeformer som et forum for kollektiv erfaringsopsamling (i modsætning til 

kvalitative enkeltinterviews). Fælles for dem er, at der er tale om en struktureret form for samtale, 

og at man som deltager har mulighed for at udtrykke ønsker og få afprøvet holdninger og 

synspunkter for at blive klogere. Fokusgrupper kan betragtes som en form for dialogmøde. 

Bengtsson anser disse metoder i modsætning til almindelige brugertilfredsundersøgelser som mere 

egnede til kortlægning af problemstillinger og til organisationsudvikling, og processen af gensidig 

påvirkning gør disse metoder mere produktive. De er med til at ”skabe organisation” og med til at 

etablere en integrationsstruktur, som modvirker de berørte brugeres isolation og anderledeshed.  

 

Jeg ser disse mødeformer som metoder, der er handlingsprægede og med til at fremme 

empowerment i forhold brugerne, men hvordan sikrer man, at det ikke kun er et mindretal af 

brugerne, der bliver hørt, og er brugerne altid enige? Problemet er, at brugerne ofte opfattes som én 

størrelse eller at brugerperspektivet sættes lig med interesseorganisationens holdning eller de 

professionelles tolkninger. I begge grupper er der også her fare for ”ideologisering” og 

”abstraktliggørelse”. Derfor må de professionelle inddrage slutbrugerne, dem, det handler om. Det 

bliver konkret og nuanceret, når man spørger til deres erfaringer, og det bliver tydeligt, at det er en 

heterogen gruppe.  

 

Metoderne er rammer, der muliggør vekselvirkning mellem brugere, professionelle og 

forvaltninger, og systemet må ikke være for ”kompakt” eller ”perfekt”, så der ikke kan ske 

ændringer og justeringer, men påvirkelig og responsiv i forhold til brugerne. I forhold til egen 

praksis må netværket med jobkonsulenterne derfor ikke blive for tæt og for sammenfiltret set fra et 

brugerperspektiv, så brugeren billedlig talt kommer i klemme mellem de professionelle og får 

mindre spillerum og fleksibilitet. På den anden side skal netværket være tæt nok til dels at opfange 

og dække de gråzoneområder og huller, der er i systemet og dels udvikle samarbejdet på en måde, 

så der bliver mere sammenhæng i vejledningsforløbet for brugerne. Der er også brug for at modgå 
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den forvirring og frustration, som brugerne oplever i vejledningsforløbet. Både jobkonsulenter og 

brugere vægter og efterspørger viden/faglighed og ekspertise fra Centeret, hvilket også peger imod, 

at samarbejdet i det tværfaglige netværk ikke må blive for fasttømret. Nogle kan se en fare i, at for 

stor vægt på integration af fagene kan betyde mindre udvikling og større overfladiskhed i de enkelte 

fag. (Launsø og Rieper, 2005)  

 

I et teoretisk perspektiv vil det ideelle være at sammenflette brugerindflydelse og tværfagligt 

samarbejde. Men hvor fast skal netværket være, og hvordan inddrages brugerne konkret? Hvordan 

udvikles en tværfaglighed, der gør det muligt at fremme refleksivitet og at fagene udvikles og 

undergår forandringer? Sagt med Launsø og Riepers ord og symboliseret i figur 2 på s. 38:  

”Begrebet interdisciplinarity refererer til den proces, hvor der udvikles en tværgående faglig indsigt, 

som kan berige de enkelte fag. De indgående discipliners kundskaber integreres således, at det samlede 

resultat er mere end summen af de enkelte fags bidrag. Men de enkelte fag bibeholder deres identitet, 

selv om de ændres noget … Her er muligheden for et faggrænse-overskridende samarbejde.”  

(s. 205/206) 

 

Konkret bud på model for netværk   

Lauvås (2006) foreslår at erstatte begrebet om tværfagligt samarbejde med ”brugerintegreret 

samarbejde”.  Formålet er igennem brugerens medvirken at udvide kundskabsgrundlaget for 

beslutninger og handlinger, men begrebet er ikke præcist i forhold til graden af brugerinddragelse. 

 

Figur 4: Lauvås (2006): Brugerintegreret samarbejde 
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Jeg vil bruge modellen og begrebet som inspiration, men udfordringen består i at konkretisere 

denne abstrakte model og komme med et realistisk bud med afsæt i brugernes og jobkonsulenternes 

behov. Vi har ikke mulighed for at bygge på eksisterende praksis, men vil i stedet bruge viden fra 

vores undersøgelser til at udvikle praksis. Brugerperspektiver er omdrejningspunktet, og med 

udgangspunkt i Helen Plants model (se s. 20) kan vi præcisere disse perspektiver. H. Plant (2006) 

bruger fællesbegrebet brugerinvolvering (user involvement) om de forskellige grader, og 

”rangordner” dem op ad stigen fra et individuelt til et strategisk/politisk plan. 

 

Modellen er udviklet med afsæt i engelsk politik, hvor man igennem længere tid har arbejdet på at 

udvikle metoder, som fremmer slutbrugernes aktive deltagelse og medbestemmelse i udformningen 

af konkrete politiske programmer på regeringsniveau (national policy making). De er symboliseret i 

de to øverste trin 4+5 af ”stigen”, hvor der er tale om egentlig partnerskab. Brugerinvolvering på 

det mellemste trin 3 kan sammenlignes med S. Bengtssons (2003) forskellige former for 

brugermøder, som jeg vil oversætte som brugerdeltagelse på et kollektivt plan. Plant og Bengtsson 

bruger begrebet om partnerskab forskelligt. H. Plant taler om partnerskab på øverste trin, hvor 

brugerne er involveret i politiske beslutningsprocesser, hvor Bengtsson også anvender begrebet på 

et kollektivt plan i relationen mellem brugere og medarbejdere. - Vores interviews viser, at brugerne 

oftest ikke når længere end trin 1 eller 2, og nogle er endda ikke sikret den optimale information 

eller vejledning på trin 1. 

 

Formålet er at fremme brugerinvolvering/empowerment på flere niveauer: individuelt, kollektivt og 

politisk. I praksis kan niveauerne ikke adskilles - man kan også fra et bottom-up perspektiv påvirke 

og på sigt få indflydelse på politiske beslutninger højere oppe i hierarkiet. Hvor langt når brugeren 

op ad ”stigen”? Det vil afhænge af den enkeltes individuelle situation, i hvor høj grad han eller hun 

kan og vil inddrages eller aktivt involvere sig, og det vil afhænge af forskellige aktiviteter 

(individuelt sagsforløb, brugernetværk, fokusgrupper m.m., interesseorganisationer) på de 

forskellige niveauer. Der er med Helen Plants formulering brug for ”sensivity to diverse needs”.  

På det kollektive/politiske plan er det svært at forudse og vurdere graden af indflydelse og 

anvendelse, men ændring er mulig fra et bottom-up perspektiv: 

”Genuine user involvement implies discussion, negotiation, capacity building and partner-like 

arrangements between professionals and ordinary people in the interest of developing sustainable, 

“bottom-up” approaches. It relates to social inclusion, community cohesion, active citizenship and 

participatory democracy. It demands a real commitment to work alongside, rather than at arm’s length 
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from, citizens (Jude, 2003, Thompson 2004). Engagement of this kind aims to be empowering rather 

than manipulative, and has the potential to ensure that policies are developed that are consistent with 

the needs and interests of service users.” (H. Plant, 2006, s.4) 

 

Måske er det mere realistisk at tale om indflydelse og påvirkning end om anvendelse og 

implementering. Når der er tale om indflydelse på et højere politisk niveau, er det snarere i 

samarbejde med interesseorganisationer, man kan lægge pres på det politiske system. 

 

 Det personlige plan:  

På det personlige plan er der behov for, at brugerne mere aktivt involveres/involverer sig i deres 

eget vejledningsforløb og deltager i planlægningen af det, og at det fx aftales, hvordan 

tilbagemelding skal ske. Det er vigtigt at udvikle procedurer og metoder, der sikrer fortløbende 

information, dialog og feed-back mellem brugerne og de professionelle. Der skal være tilbud til 

brugerne om en tovholder, som kan koordinere og samle trådene for at undgå forvirring. Specielt i 

opstarts- og opfølgningsfasen på arbejdspladsen er der forbedringsmuligheder, og her ligger en af 

de store udfordringer fremover, der kræver involvering af alle parter: brugere, vejledere/konsulenter 

og arbejdspladserne. 

 

 Kollektivt/politisk plan: adskille og sammenflette netværk 

Både brugerne og jobkonsulenterne vægter muligheden for erfaringsudveksling med andre 

ligestillede højt. 

 

Brugernetværk: 

Centeret vil prioritere fyraftensmøder for brugerne (3-4x årligt). Med baggrund i brugernes ønsker 

er indholdet af møderne erfaringsudveksling og information/oplæg fra Centeret. For at udvikle 

egentlige dialogmøder skal der også integreres fortløbende dialog og evaluering af Centerets tilbud 

(fx i form af fokusgrupper), og det skal være muligt for brugerne at have indflydelse på 

dagsordenen og indholdet af møderne, fx via elektronisk forum/mail. Centeret vil åbne op for 

egentlige brugernetværk uden deltagelse af professionelle, hvis det ønskes, og stille lokaler til 

rådighed. 

 

Tværfagligt netværk: 

Jobkonsulenternes behov afspejler sig i de fordele, de kan se ved netværket, og som deltager: 
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 står man stærkere og er bedre rustet til at argumentere over for fx ledelsen, når emner er 

blevet drøftet i netværket 

 får man mulighed for sparring i gruppen og for at få afprøvet sine holdninger  

 kan man vende vanskelige sager (få supervision) 

 får man indsigt gennem emner af fælles interesse 

 får man mange perspektiver på de forskellige problemstillinger 

 får man ”fri tid” til en debat om de svære ting 

 

Netværket må ikke blive endnu en tidsrøver, og møder 6-8x årligt anses for at være realistisk. Nogle 

af opgaverne bliver at opbygge og beskrive samarbejdsprocedurer omkring de enkelte 

vejledningsforløb og at indarbejde indhold og temaer af fælles interesse, der kan kvalificere 

vejledningen. Netværket er endnu ikke en fasttømret enhed, og et af de spørgsmål, der skal tages 

stilling til, er graden af åben- eller lukkethed. Der hersker ingen tvivl om, at netværket er åbent for 

kommende nøglepersoner i jobcentrene eller en bredere deltagelse af Reva-institutionerne. Men 

netværket har endnu ikke diskuteret, om det kunne være relevant at udvide netværket til at omfatte 

andre parter, fx Ungdommens Uddannelsesvejledning. - For at sikre udvikling og dynamik internt i 

netværket kan kompetenceevaluering være en relevant metode. Metoden er et redskab til at udvikle 

medarbejderes og gruppers kompetencer, bl.a. ved at definere realistiske og operationelle delmål. 

 

Sammenfletning af brugernetværk og tværfagligt netværk: brugerintegreret samarbejde 

Med afsæt i brugernes forslag om dialog mellem brugere og faggrupper og jobkonsulenternes 

åbning mod dialog vil Centeret tage initiativ til at sammenflette brugernetværk og tværfagligt 

netværk med det formål at udvikle en dialog- og evalueringskultur i vejledningspraksis. Inspireret af 

S. Bengtssons dialogmøder og H. Plants consultative groups/focus groups kunne disse dialogmøder 

integreres som en del af brugernes fyraftensmøder (fx halvårligt) for at spare tid og ressourcer for 

brugere og medarbejdere. 

 

Dialogmøder vil også være et velegnet forum til at invitere netværkparternes ledelse eller brugernes 

interesseorganisationer til udveksling af synspunkter og erfaringer. Bengtsson (2003) beskriver 

dialogmøder som en vedkommende, levende og produktiv form med direkte kontakt til brugerne, og 

man får som professionel nye givende vinkler (som egentlig kan have været vendt og drejet i fx 

kvantitative undersøgelser, men som er blevet overset). 
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Uanset formen for brugerinddragelse er det vigtigt at være åben og gøre det tydeligt for brugerne, 

hvilken indflydelse deres bidrag vil få for vejledningspraksis fremover, og hvorvidt deres forslag vil 

blive anvendt, og hvordan tilbagemelding og opfølgning skal ske. I den sammenhæng anser både H. 

Plant og S. Bengtsson skriftlighed for at være et nyttigt redskab, som også sikrer videnopsamling. 

Andre principper er at synliggøre indholdet og formålet med møderne og beslutte, hvor formelle 

eller uformelle metoderne skal være. Ejerskab fremmes ved at give brede rammer, så brugerne kan 

være med til at sætte dagsorden. 

”Når mødet gøres til del i en fortsat kvalitetsudviklingsproces, opnår man ikke blot, at brugerne får 

lejlighed til at ytre sig om den service, de oplever, men også at de bliver i stand til at følge den proces, 

hvor nye initiativer implementeres. Det giver en vis sikkerhed for, at de reformer, som gennemføres, 

også slår igennem, som det var tilsigtet.” (Bengtsson, 2003, s. 283) 

 

I forhold til implementeringen af ændringer er der to planer: Centeret isoleret, hvor ændringer 

nemmere kan lade sig gennemføre (fx tilføre flere ressourcer til fyraftensmøder for brugerne), 

selvfølgelig under hensyntagen til Centerets rammer og ressourcer, mens andre ændringer (skabe 

sammenhæng, undgå gråzoner, påvirke holdninger på arbejdspladsen) kræver et tværfagligt 

samarbejde, hvor Centeret betragtes som del af det samlede vejledningssystem. Her er 

omkostningstunge og/eller strukturelle ændringer underlagt det politiske beslutningsniveau. I 

Centerets regi kan vi ændre/udvikle forskellige former for brugermøder, men skal vi udvikle 

kvaliteten af den samlede vejledning og af integrationen på arbejdsmarkedet på længere sigt, kræver 

det samarbejde med andre sektorer på alle niveauer. 

 

Konklusion og perspektivering 

Min ambition er at prøve at integrere brugerindflydelse og tværfagligt samarbejde. Flere forhold 

kan vanskeliggøre dette. Resultaterne fra brugerevalueringen peger mod, at de opsplittede 

delsystemer og den manglende sammenhæng kan udgøre en barriere, og jobkonsulenterne siger 

samstemmende, at de mangler tid og ressourcer og bevågenhed på området politisk og hos lederne. 

Der er behov for, at man på alle niveauer tager ansvaret på sig og erkender graden af indsatsen i de 

komplekse, ”tunge” tilfælde. Politisk og lovmæssigt bør den særlige, specifikke vejledning, der 

tager udgangspunkt i den nedsatte funktionsevne, sikres alle brugere uanset forsørgelsesgrundlag. 

 

De forskellige metoder (brugerevalueringer, fokusgrupper, dialogmøder m.m.) der involverer 

brugerne, har et handlingsorienteret sigte: ”Et centralt aspekt ved metoderne er, at evaluering og 
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organisationsudvikling knyttes sammen, idet formen lægger op til, at resultaterne omsættes i 

praksis.” (Bengtsson, 2003, s. 275). Problemet med disse metoder og modeller er implementeringen 

af ændringer, både politisk og på organisationsniveau. Politisk kan der være bekymring for at skabe 

uro hos medarbejderne. De professionelle vejledere, som tidligere har været ”urørlige”, kan føle sig 

truede i deres position, da de ovennævnte metoder kan gøre deres funktioner mere gennemskuelige 

og deres resultater mere sammenlignelige med andres (Bengtsson, 2003).  

 

Også Krogstrup (2006) skriver i sin bog, at både intra- og interorganisatorisk samarbejde (netværk) 

er vanskelige at etablere pga. en kompleks og kompliceret implementeringsstruktur i den offentlige 

sektor. Faglige positioner kan udfordres, og konfliktsituationer og magtkampe kan fjerne fokus fra 

selve opgaven. Der er en tendens til at fastholde eksisterende verdensbilleder, og derfor vil 

forandringer tage lang tid, fordi de rykker ved den eksisterende institutionelle orden. Launsø og 

Rieper (2005) taler om ”sociale lukninger” af videns- og handleområder.  

 

Bengtsson (2003) diskuterer erfaringer og muligheder med dialogmøder m.m. mellem brugere og 

kommunale medarbejdere i forhold til implementeringen af ændringer: møderne kan vise afstande 

mellem de to verdener, som medarbejderne helt har manglet fornemmelser for. En anden erfaring 

er, at møderne også fremmer forståelse på begge sider, og at resultatet kan være en række fornuftige 

forslag. Det er derfor relevant at sammenflette brugerinddragelse og netværk/tværfagligt 

samarbejde, hvis implementeringen skal fremmes. Der er indbygget et dilemma, hvis møderne 

udelukkende får den funktion, at brugerne skal legitimere Centerets/kommunens arbejde og 

brugerinddragelse bliver et tomt udtryk. 

 

Janne Seemann (1996) skriver i sin bog om samarbejde mellem forskellige organisationer med 

udgangspunkt i distriktspsykiatrien og gør opmærksom på forhold, der både kan fremme og hæmme 

stabiliteten i netværk. Jeg vil her kun antyde nogle problemstillinger, der kan få betydning for 

relationerne i netværket. Hæmmende faktorer kaldes beskyttelsesstrategier, der kan føre til 

dysfunktioner i netværket. Disse beskyttelsesstrategier har sammenhæng med de fundamentalt 

forskellige vilkår, som netværksparterne hver især er underlagt. En beskyttelsesstrategi kan være 

forsøg på netværksdominans, som kan føre til, at brugerne bliver kastebolde. Et andet eksempel er, 

at alle parter er nødt til at være med i alting, hvilket kan medføre høje koordinationsomkostninger. 

Et tredje eksempel er selvforsyning, hvorved forstås, at en af netværksparterne forsøger at løse 
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afhængighedsrelationen ved selv at overtage funktioner eller opgaver, hvilket tenderer mod 

isolerede delsystemer med indsnævrede muligheder for opgaveløsning. 

 

Fremmende og stabilitetsskabende faktorer er tværgående styringselementer, som kan modvirke 

dysfunktioner, selvom de ikke kan afskaffe usikkerheden. Fælles mål og udviklingsvisioner og 

tværgående temadage eller efteruddannelse på tværs af organisationerne medvirker til at skabe et 

fælles idégrundlag. Tværgående styringselementer er såkaldt ”blød styring”, og fraværet af en 

fælles netværksledelse betyder, at ingen er ansvarlige for at opretholde eller skabe netværksstyring. 

Centerets funktion som tovholder i netværket kan modvirke sårbarheden, men denne rolle stiller 

store krav til balanceevne, for at den ikke skal opfattes som forsøg på netværksdominans. 

 

Seemann påpeger, at der er behov for at sikre netværk en egen autonomi og slække på den 

”vertikale styring” med henblik på effektive og kreative problemløsninger. Forskellige 

moderorganisationer betyder, at den samlede opgaveløsning ikke er defineret og lovmæssigt 

bestemt, hvilket gør netværket sårbart. De enkelte dele i netværket ”lever i skyggen af” og er hver 

især afhængige og bundet opadtil af deres politiske, administrative overbygning, og hvor meget 

central styring der er nedadtil i netværket. Det er en fordel at have indsigt i ovennævnte mekanismer 

i netværket for at forhindre, at beskyttelsesstrategier/dysfunktioner opstår eller for at minimere dem. 

 

Pga. en varieret og flydende organisering af området og skiftende medarbejdere er der behov for et 

fleksibelt, men også stabilt/robust tværfagligt netværk. Der er behov for at indføre en kultur, hvor 

evaluering og brugerinddragelse sker i en fortløbende proces, hvilket er med til at stabilisere 

netværket. Forandringer kræver langvarige dialog- og læreprocesser, og forskellige barrierer kan 

bevirke, at det hurtigt smuldrer. Men jeg ser også muligheder i den aktuelle opbrudstid med store 

strukturelle forandringer og ændrede vilkår betinget af strukturreformen. Vi kan udnytte 

erkendelsen af kompleksiteten i det moderne samfund, det stigende samfundsmæssige krav om 

tværfaglighed, samarbejdsevne og -vilje og pres om anvendelse (fx nytteværdien af evalueringer). 

Mange professionelle er famlende i denne situation og derfor måske også mere åbne over for at gøre 

tingene på en anden måde, være proaktive og med til at præge og forme udviklingen. 
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Bilag 1: Interviewguide til brugerevalueringen 

 

Introduktion og præsentation 

------------------------------------ 

 

 Mødet - forventninger 

Hvilke forventninger havde I til vores vejledning, når I husker tilbage til jeres første med os 

på CHK? 

 

 Hverdag - kontekst 

Hvad tænker I om vores vejledning? 

 Hvordan kunne det være gjort anderledes? 

 Hvorfor er det vigtigt for dig? 

 I hvilke situationer har det været givende? 

 Har I eksempler på vejledning, der har været god og brugbar? 

 Har I eksempler på vejledning, der har været dårlig og ubrugelig? 

 

Hvad har vejledningen betydet for jeres hverdag, både på arbejde og hjemme, i forhold til 

jeres kolleger og familie? 

Eksempler? 

Hvad har haft størst betydning? 

 

 Aktører  

Hvordan har I oplevet det, at der er mange forskellige personer involveret i jeres forløb – 

nogle af jer har både mødt sagsbehandler eller jobkonsulent, handicapkonsulent og os her på 

CHK? 

 Erfaringer, situationer? 
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 Arbejdsliv – integration 

Der tales meget om det rummelige arbejdsmarked, om at der skal være plads til alle – 

hvordan oplever I det? Hvilke erfaringer har I? 

Hvad betyder høre- eller synsnedsættelsen (handicappet) i jeres arbejdsliv? 

Hvad har vejledningen betydet for jer, for kvaliteten af jeres arbejdsliv? 

Hvad har haft størst betydning? 

 

 Forandringer - fremtid 

Har I forslag til forbedringer af vores tilbud? Hvad kunne gøres anderledes? 

 (vejledningsforløbet, møder, netværk, samarbejde, inddragelse, arbejdsplads) 

  

 Afslutning 

Er der andet - noget, I ikke har fået sagt? 

----------------------------------- 

Outroduktion 
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Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppeinterview med jobkonsulenterne 

 

Introduktion 

-------------------------------------- 

 

 Forventninger og visioner 

Hvilke forventninger og håb har I til samarbejdet i netværket? 

 

 Status, problemstillinger og kritik 

Hvilke problemer ser I i vejledningsfeltet? Hvad fungerer ikke? 

 I forhold til netværk 

 I forhold til brugere 

 I forhold til ledelse 

 Administrativt, politisk 

 Andet 

 

 Realistiske forventninger og forbedringer 

Hvilke konkrete forslag har I til forbedringer af vores fælles vejledning?  

 I forhold til vores målgruppe 

 I forhold til netværket 

 Skal brugerne inddrages – hvordan? 

 

 Afslutning   

Er der andet – noget, I ikke har fået sagt? 

-------------------------------------- 

Outroduktion 
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Bilag 3: Eksempel på kodning af interview fra brugerevalueringen 

S: Det gør de hos os i hvert fald. Og en ordentlig opfølgning kommer de også med. 
 
Leni: Hvordan har du oplevet det S? 
 
S: Efter et halvt år da skulle jeg så mødes med min leder og en erhvervskonsulent om hvordan jeg 
havde det, og om mine arbejdsopgaver var gode – alt sådan nogle spørgsmål. Og det er normalt efter 
et halvt år med de nyansatte, og så er det igen om et år, og hvert år kommer der faktisk ny 
opfølgning. Fordi der kan jo være nogen ændringer eller forbedringer eller uændret. 
 
R: Det er jo smart. 
 
E (medinterviewer): Hvis jeg lige må kommentere på den A, for det havde du jo faktisk også, men det 
var en ny leder og en forholdsvis uerfaren fleksjob- sagsbehandler, du havde. 
 
A: Det må være det, der gik galt så… jeg synes ikke rigtigt … jeg fortalte om de der arbejdsopgaver, 
og om hvordan jeg synes, de var for meget for mig, men der blev jo ikke gjort noget ved dem, altså 
jeg havde jo stadigvæk de arbejdsopgaver, og der var der, jeg følte mig så lost simpelthen. Det kan 
ikke passe det her. Og jeg har to søstre, som egentlig begge har haft fleksjobbere. Og den ene søster 
har oven i købet også haft en, som også er hørehæmmet. Og hun fortalte mig om, hvordan hun 
egentlig havde hjulpet den her person, og de havde indrettet arbejdspladsen og de havde ændret på 
arbejdsopgaverne, og jeg gik jo egentlig og forventede det samme, men det skete ikke. Det blev jeg 
meget frustreret over. 
 
D: Altså jeg kan kun sige noget positivt, må jeg sige. Jeg har mest haft sådan noget edb-udstyr, som 
jeg selvfølgelig også har haft nogle problemer med at betjene til at begynde med, men når jeg 
ringede, så kom nogle af jer her ud på min arbejdsplads og hjalp mig med det, så det kan jeg vist 
ikke klage over. Altså mit handicap har udviklet sig så langsomt, at mine kolleger, de har egentlig 
fulgt mig, så jeg har ikke haft de der problemer, som I siger, I har med at folk ikke har forstået, hvad 
der var galt. Og min ledelse har også været meget forstående og positive, så jeg har ikke så meget at 
klage over. 
 
Leni: Tror du det hænger sammen med, at du har været der så længe, D? 
 
D: Ja, det tror jeg bestemt. Vi har jo kendt hinanden i mange år alle sammen, så det tror jeg da 
bestemt, at det betyder meget. 
 
E: N, du har også lidt forskellige oplevelser fra forskellige arbejdspladser. Kunne du bruge noget af 
den vejledning, du fik, eller savnede du noget undervejs? 
 
N: Nu der hvor jeg kom hen, er jeg selvfølgelig meget mere opmærksom på nogen ting og tager dem 
i opløbet. Hvis hun nu kommer, så er der ikke noget, fordi nu er den anden også hørehæmmet. Jeg 
tror også mange gange problemet er, som vi siger: ledelsen de ved ikke, hvad de går ind til. Hvis der 
ikke er støj eller larm, eller hvis man ikke er træt, så hører man lidt bedre måske. Og er man træt, så 
hører man lidt dårligere. Og det kan folk altså ikke forstå. Jeg tror, at det er det, der gør at … de kan 
simpelthen ikke fatte det. Sådan føler jeg i hvert fald, og jeg gør det ikke for at drille dem. Det var 
måske der, det største problem var. 
 
Leni: Jeg kan høre, at I egentlig er meget optaget af det, der sker på selve arbejdspladsen og i 
forhold til jeres kolleger, og jeg har lyst til at spørge jer omkring det rummelige arbejdsmarked – 
der skal være plads til alle, også mennesker med et handicap. Hvad tænker I, når jeg siger: det 
rummelige arbejdsmarked? Hvordan oplever I det? Hvad er jeres erfaringer? I er jo kommet med 
nogle eksempler. 
 
N: Det er det ikke altid. Jeg tror også, det er fordi folk har mere travlt, og fordi der bliver skåret ned 
og så videre. Det er ikke altid rummeligt, det er der simpelthen ikke tid og ressourcer til. Selvom det 
egentlig burde være det, det er det bare ikke. 

Arbejdsplads: 
Der blev ikke 
gjort noget 
ved 
problemer, 
føler sig lost 
og frustreret 
over, at 
forventninger 
ikke bliver 
indfriet 

Vejledning: 
Positivt, 
hjælp 
Arbejdsplads: 
Kolleger og 
ledelse 
positive og 
forstående, 
har kendt 
hinanden i 
mange år 

Vejledning: 
Tager ting i 
opløbet 
Arbejdsplads: 
ledelsen 
mangler 
viden 

Manglende 
rummelighed 
pga. 
nedskæringer, 
ingen tid og 
ressourcer, 
der burde 
være 
rummelighed 

Arbejdsplads:
anden aktør 
og ledelse, 
ordentlig 
opfølgning 
vedr. fleksjob 
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