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Abstract 

This master thesis focuses on relationship between the development of Danish employment 

policy and the way ensured unemployed Danish citizens are managed in the contact program 

that the Danish employment system contains. During the last few years the media and the 

unemployed, has described the employment system with dissatisfaction, frustration and as a 

waste of time. The system is the result of a continuous development of employment policies, 

which purpose has been to improve the employment system and the contact program. But 

despite the attempts to improve the employment system it is still described as problematic by 

the media and the unemployed citizens. This thesis therefore wants to investigate, how come 

the Danish employment system is still perceived as problematic despite several attempts to 

improve it. The problem of the thesis is therefore: How have governments developed 

employment policy reforms since 1993 and how are the reforms problematic for the 

unemployed? 

The problem is investigated through an historical analysis of the development of Danish 

employment policy since 1993 and an analysis of the contact program that unemployed are 

required to participate in to receive their benefits from the unemployment fund. The historical 

analysis shows that the development of Danish employment policy has been characterized by 

two types of solutions since 1993. A solution that wants to create an enhanced, intensive, 

early and rapid employment effort and a solution that wants to create an individual organized 

effort. The continuous development of these two solutions has resulted in a contact program 

in which unemployed are required to participate in a range of regular individual 

conversations, activation schemes and follow a specific set of rules and plans. 

The analysis of the contact program shows the existence of four different types of 

management in the contact program and how the contact program become problematic for the 

unemployed because contradictions between the four kinds of management creates irritations 

and cross-pressures places the unemployed in a contradictory and paradoxical position. For 

example, that the individual conversations is perceived as a means of control instead of 

counseling and guidance, that the quality of the employment effort falls due to lack of time 

and that the possibilities for the unemployed to choose which kind of activities they want to 

participate in, gets forced or limited. The thesis illustrates how the irritations and cross-

pressures create a wide range of problematic circumstances for the unemployed and therefore 

shows how the employment policy reforms become problematic.  
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1. Problemfelt 

I Danmark har lønmodtagere indkomstsikkerhed, som betyder, at de har ret til enten dagpenge 

eller kontanthjælp i tilfælde af ledighed. Indkomstsikkerheden er en del af den såkaldte 

gyldne trekant, også kaldet flexicurity, som er den arbejdsmarkedsmodel, det danske 

beskæftigelsessystem er baseret på. Flexicuritymodellens tre kanter er:   

1. Et fleksibelt arbejdsmarked med lempelige regler for ansættelse og afskedigelse af 

medarbejdere. Arbejdsgiverne har derfor nemt ved at tilpasse antallet af medarbejdere 

til virksomhederne og arbejdstagerne får mulighed for hurtigt at kunne skifte job.  

2. Indkomstsikkerhed  

3. En aktiv beskæftigelsespolitik som sikrer, at alle får et aktivt tilbud.  

(internet 1) 

Navnet flexicurity er en sammentrækning af punkt et og to, det vil sige et fleksibelt 

arbejdsmarked kombineret med indkomstsikkerhed. For at borgere ikke forbliver ledige, giver 

den aktive beskæftigelsespolitik hjælp til jobsøgning, jobtræning og uddannelse og omfatter 

strikte rådighedsregler samt ret og pligt for ledige til at modtage jobtilbud (internetkilde 1). 

Adgangen til indkomstsikkerheden er betinget af, at ledige borgere tager imod tilbud og 

deltager i de aktiviteter, den aktive beskæftigelsespolitik stiller til rådighed. Vælger ledige 

ikke at deltage i aktiviteterne eller undlader at følge rådighedskravene, så frafalder retten til 

dagpenge og kontanthjælp (lov 1: kap 2, 10). Aktiviteterne er i dag tilrettelagt i et 

kontaktforløb, som ledige skal deltage i gennem hele deres ledighedsperiode. Kontaktforløbet 

varetages af kommunerne og foregår hos jobcentre og a-kasser. Det består af tre typer af 

samtaler: CV- og vejledningssamtaler, rådighedssamtaler og jobsamtaler samt tre former for 

 ktivering; ”vejledning og opkv lificering”, virksomhedspr ktik og ” nsættelse med 

løntilskud” (internet 2, 3).   

Egne iagttagelser af bekendtes oplevelser og erfaringer med kontaktforløbet samt opråb i 

medierne de seneste år omkring kontaktforløbet tegner et billede af utilfredshed og frustration 

over den måde, den aktive arbejdsmarkedspolitik har organiseret kontaktforløbet. I medierne 

kommer denne utilfredshed og frustr tion til udtryk gennem overskrifter som: ”Så gør dog 

noget – for de ledige” (Inform tion, 15.10.2010), ”Systemets klapjagt på arbejdsløse er 

nyttesløs” (Inform tion 23.4.2010) og ”Jobcentre snyder ledige for fast arbejde” (Avisen.dk 

26.4.2011). Så sent som i 2010 udgav Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund (HK) 
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 ogen ”Stemmer fra jobkøen”, der er   seret på 1.500 lediges erf ringer med kont ktforl  et. 

Den indeholder overskrifter som ”kontrol, kontrol, kontrol”, ”man går ind som et menneske 

og går ud som en klient” og ”efterlysning: Mere rådgivning og hjælp!” (HK 2010: 6, 50, 156). 

Senest i 2011 dukkede overskriften ”Ledige til Støjberg: Spar os for tidsspilde” (Politikken, 

27.7.2011) op, og det lader ikke til, at kritikken af kontaktforløbet stopper i den nære fremtid. 

Indholdet af ovenstående artikler samt egne iagttagelser illustrerer, at ledige oplever 

kontaktforløbet som spild af tid, kontrollerende, forvirrende, uigennemskueligt og 

frustrerende. Spild af tid forstået som et meget begrænset udbytte af CV- og 

vejledningsmøder samt ubrugelig aktivering. Ledige føler sig mere kontrolleret end hjulpet i 

rådighedsmøderne og jobsamtalerne, og systemets bureaukrati med regler, blanketter og 

deadlines, der skal overholdes, er uigennemskueligt. Af dette udspringer det problematiske 

forhold, at ledige for at få adgang til indkomstsikkerheden, er forpligtet til at deltage i et 

kontaktforløb, som af ledige og de danske medier italesættes som uhensigtsmæssig og 

problematisk. Det er min iagttagelse af dette forhold, som danner grundlaget for 

problemstillingen, som specialet vil undersøge. De lediges problemer med kontaktforløbet vil 

dog ikke være specialets udgangspunkt. 

Hvis beskæftigelsessystemet, herunder kontaktforløbet, anskues i et historisk perspektiv kan 

dets udformning i dag, anskues som et resultat af beskæftigelsespolitiske løsninger eller 

reformer, der er blevet udviklet og implementeret gennem tiden for at forbedre 

 eskæftigelsessystemet og håndtere ledighed. Op gennem 1990’erne  lev der under en 

socialdemokratisk ledet regering, vedtaget en række beskæftigelsespolitiske reformer 

herunder  r ejdsm rkedsreformen i 1993/1994, lovp kken ”et godt arbejdsliv” fra 1995/1996 

og den såk ldte ”tredje fase”  f  r ejdsm rkedsreformen fr  1998/1999 (Regering 1993, 

Arbejdsministeriet 1996a, internet 7). Siden 2001 har en borgerlig regering ligeledes 

implementeret reformer som fx  ft len ”flere i arbejde” fr  2002, velfærdsreformen i 2006 og 

”enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem” i 2008 etc. (Regering 2002 , 2006 , 2008 ). 

Denne udvikling af beskæftigelsespolitiske reformer fortsætter frem til i dag. I 2011 blev fx 

 ft len ”aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen” vedt get med det formål  t forenkle 

og  f ure ukr tisere  eskæftigelsessystemet så ”arbejdsløse, virksomheder, selvstændige, 

kommuner og a-kasser, der til daglig bruger og har nytte af et velfungerende arbejdsmarked, 

får en mindre bøvlet hverdag” (Regering 2011b). Der bliver således kontinuerligt udviklet og 

implementeret forskellige beskæftigelsespolitiske reformer, som på hver sin måde har til 

formål at forbedre beskæftigelsessystemet. Her opstår en undren over, hvorfor 
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beskæftigelsessystemet og kontaktforløbet til trods for den kontinuerlige række reformer, 

alligevel omtales af ledige som problematisk og uhensigtsmæssigt. Der lader til, at være et 

misforhold, mellem den måde siddende regeringer har udviklet beskæftigelsespolitiske 

reformer og den måde reformerne udfoldes i kontaktforløbet gennem jobcentre og a-kasser, 

som betyder at de italesættes som uhensigtsmæssige og problematiske. Det er denne 

problemstilling specialet vil undersøge, og som derfor vil udgøre specialets 

omdrejningspunkt. Specialets udgangspunkt er derfor de beskæftigelsespolitiske reformer, 

som kontaktforløbet er et resultat af. Ved at anskueliggøre hvordan siddende regeringer har 

udviklet beskæftigelsespolitiske reformer, bliver det muligt at iagttage, hvad det er for en 

udvikling der har muliggjort konstruktionen af kontaktforløbet, som det ser ud i dag. På 

baggrund heraf bliver det muligt at undersøge, hvad det er for en håndtering af ledige i 

jobcentre og a-kasser, som kontaktforløbet muliggør, og hvordan denne håndtering bliver 

problematisk for ledige. Derfor er følgende problemformulering opstillet: 

Hvordan har regeringer udviklet beskæftigelsespolitiske reformer siden 1993 og 

hvordan bliver reformerne problematiske for forsikrede ledige i kontaktforløbet?  
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2. Analysestrategi 

Dette kapitel præsenterer den strategi, specialet vil anvende til at besvare den opstillede 

problemformulering. Kapitlet er opdelt i to: en strategisk del, der redegør for 

analysestrategien, og dens udfoldelse i specialet, og en teoridel, der præsenterer og 

konditionerer den valgte teori og udvalgte begreber.  

 

2.1 Analysens genstand 

Den analytiske genstand specialet iagttager er, hvordan siddende regeringer har udviklet 

beskæftigelsespolitiske reformer siden 1993 og udviklingens betydning for håndteringen af 

ledige i kontaktforløbet. Genstanden indeholder tre empiriske niveauer: Et 

beskæftigelsespolitisk niveau med fokus på reformer, et kommunalt og a-kasse niveau med 

fokus på kontaktforløbet og til sidst et niveau med den forsikrede ledige som kontaktforløbets 

omdrejningspunkt.   

Niveau 1: Beskæftigelsespolitiske reformer som løsninger 

Politikens store ordbog definerer reform som – ”en forandring af et samfundsanliggende, der 

skal føre til forbedringer”. Reformer fokuserer på forbedringer, hvilket fordrer, at der som 

udgangspunkt for udviklingen af en reform identificeres et problem, der skal forbedres eller 

løses. Reformer er med andre ord afhængige af identifikationen af et givent problem i 

samfundet, som reformen kan blive løsningen på. Reformer er således resultatet af et bestemt 

problem-løsningsforhold mellem en given samfundsmæssig problemstilling og reformen som 

dens løsning. Forholdet mellem problem og løsning vil udgøre det blik, som specialet vil 

betragte udviklingen af beskæftigelsespolitiske reformer med. Beskæftigelsespolitiske 

reformer kan omhandle mange forskellige emner inden for beskæftigelsesområdet, men 

specialet vil udelukkende koncentrere sig om reformer vedrørende ledighed
1
. Dette gøres med 

henblik på at iagttage, hvordan reformerne historisk bliver udviklet som løsninger på 

problemstillinger omkring ledighed. Specialet tager ikke stilling til, om der har eksisteret 

problemer med ledighed, det fokuserer udelukkende, på hvordan ledighed bliver iagttaget som 

problem og løst i reformerne. Det antages ligeledes ikke, at reformerne løser det problem, 

som legitimerer deres eksistens. De anskues udelukkende som konstruktioner, der udspringer 

af iagttagelsen af et bestemt anliggende som problematisk. 

                                                 
1
 Til forskel fra reformer om fx arbejdsskade, indvandring eller sygefravær. 
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Niveau 2: Kontaktforløbet som styring af ledige  

For at kunne modtage dagpenge er forsikrede ledige forpligtet til at deltage i et kontaktforløb 

hos jobcentre, og den a-kasse de er medlem af. Kontaktforløbets udformning i dag anskues 

som et resultat af den udvikling af reformer, som blev anskueliggjort i det forrige afsnit. 

Kontaktforløbet består af en række samtaler, aktiveringer, planer og regler, der alle sigter mod 

at få ledige i job (internetkilde 2). Kontaktforløbet er med andre ord en indsats, hvis formål er 

at styre ledige ud af ledighed og tilbage i beskæftigelse. Derfor iagttages kontaktforløbet som 

en styringsindsats. Kontaktforløbet varetages af kommunale jobcentre og private a-kasser. 

Specialet vil undersøge, hvordan ledige, ved deltagelse i kontaktforløbet hos jobcentre og a-

kasser, bliver omdrejningspunkt for styring.  

Niveau 3: De forsikrede ledige som styringens omdrejningspunkt 

Speci let  nvender udelukkende ”den forsikrede ledige” som  n lytisk genst nd, det vil sige 

som udtryk for styringens omdrejningspunkt i kontaktforløbet. Danmarks Statistik anvender 

tre forskellige ledighedsbegreber henholdsvis netto-, brutto og AKU-ledighed, der alle sætter 

egne grænser for, hvornår en borger anskues som ledig. Når ledighed omtales i specialet, 

henvises der til bruttoledighed
2

 som ledighedsbegreb, fordi det indbefatter borgere i 

aktivering, og aktivering er en af de metoder, som jobcentre skal anvende til at få ledige i 

arbejde. Derudover afgrænser specialet sig til udelukkende at fokusere på styringen af 

forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og ikke kontanthjælpsmodtagere. Baggrunden her for 

er, at disse to grupper trods deres ledighed, ikke gennemgår det samme kontaktforløb, og 

derfor i et styringsperspektiv ikke kan samles under et. Indsatsen overfor forsikrede ledige 

ligger både i jobcenter og a-kasse, hvor kontanthjælpsmodtagere kun er tilknyttet jobcentret. 

Fremover vil forsikrede ledige, omtales som ledige. 

 

2.2 Begreber 

Til iagttagelsen af genstandens tre niveauer og besvarelsen af problemformuleringen opstiller 

analysestrategien tre analysedele med tilhørende delspørgsmål. Dette afsnit redegør for de tre 

delspørgsmål, samt med hvilke begreber hver analysedel vil besvare sit spørgsmål. I 

redegørelsen for begreberne fokuseres der udelukkende på, hvilke iagttagelser, de muliggør 

der bidrager til besvarelsen af delspørgsmålene. Begreberne vil først blive udfoldet i kapitlets 

teoretiske del.  

                                                 
2
 Nettoledighed og AKU-ledighed indbefatter ikke arbejdsmarkedsparate aktiverede borgere (internet 4). 
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1.analyse del: En semantisk analyse af reformer 

Første analysedel undersøger beskæftigelsesreformer vedrørende ledighed i perioden 1993-

2011. 1993 er valgt som udgangspunkt, fordi der dette år kan iagttages et skæringspunkt i 

dansk arbejdsmarkedspolitik. Den 25. januar dette år tiltrådte en ny socialdemokratisk 

regering, som indførte en omfattende reform af arbejdsmarkedspolitikken, der ifølge 

Regeringen var et brud med den hidtidige praksis. Formålet med analysedelen er, at 

anskueliggøre, hvordan forholdet mellem problem og løsning kommer til udtryk i reformerne. 

Der udføres en semantisk analyse, som vil besvare følgende spørgsmål: Hvordan har 

Regeringer siden 1993, iagttaget ledighed som problem og gjort beskæftigelsespolitiske 

reformer meningsfulde som løsninger? En semantisk analyse er valgt, fordi den kan 

anskueliggøre, hvordan reformerne gøres meningsfulde som løsninger på bestemte 

problematikker omkring ledighed. Analysens historiske dimension vil skabe et blik for, om 

der sker skift i de semantikker, der anvendes, og om der kan spores en bestemt semantisk 

bevægelse, gentagelse eller brud i den måde, ledighed iagttages som problem og løses i 

reformerne. Der spørges ikke, om reformerne løser problemerne, men udelukkende hvordan 

de gøres meningsfulde som løsninger og ledighed meningsfuld som problem.  

2. analysedel: En teknologianalyse af kontaktforløbet 

Denne analysedel har kontaktforløbet som omdrejningspunkt og kontaktforløbet iagttages 

som den styringsindsats, den beskæftigelsespolitiske udvikling har resulteret i. Med den 

beskæftigelsespolitiske udvikling som bagtæppe vil denne analysedel besvare spørgsmålet: 

Hvordan muliggøres forskelle i kontaktforløbets styringsindsats? Spørgsmålet besvares ved 

anvendelsen af to begreber, henholdsvis styring og teknologi. På baggrund af interviews med 

jobcentre og a-kasser omkring kontaktforløbet anvendes de to begreber til at anskueliggøre, 

hvordan der i styringsindsatsen anvendes forskellige teknologier, som hver især muliggør en 

bestemt form for styring af ledige. Formålet med denne analysedel er, at skabe et samlet 

billede af de former for styring, som i dag karakteriserer kontaktforløbets styringsindsats 

overfor ledige.    

3. analysedel: Styringens modsætninger  

På baggrund af teknologikanalysens billede af kontaktforløbets forskellige former for styring, 

vil denne analysedel besvare spørgsmålet: Hvordan opstår modsætninger i kontaktforløbets 

styringsindsats? Styringsindsatsen anskues ud fra et begreb om modsætninger som forskelle 

mellem forskelle. Med den ledige som omdrejningspunkt undersøges, om der eksisterer 

modsætninger mellem de forskellige styringspraksisser, som teknologierne hver især 

repræsenterer og muliggør. Formålet med at fokusere på modsætninger er at anskueliggøre 
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om styringsindsatsen skaber problematiske omstændigheder for ledige. Omdrejningspunktet i 

denne analysedel bliver således, hvordan beskæftigelsespolitiske løsninger bliver 

problematiske for ledige.  

 

2.3 Projektdesign 

 

Fig. 1. Oversigt over projektdesign. 

 

2.4 Empirisk materiale 

Den semantiske analyse er primært baseret på kommunikation i form af udgivelser fra 

siddende regeringer og ministerier i forbindelse med udspil til nye reformer, vedtagelse af 

reformer eller eftersyn og evalueringer af tidligere beskæftigelsespolitiske reformer omkring 

ledighed. I perioden 2002-2011, er alle udgivelser hentet fra Beskæftigelsesministeriets 

hjemmeside www.bm.dk eller arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk, hvor alt 

materialet ligger fuldt tilgængeligt. Materialet fra perioden 1993-2001 er ikke tilgængeligt på 

internettet men kan findes i biblioteket tilknyttet Copenhagen Business School. For at få 
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indblik i den anvendte retorik omkring og efter vedtagelsen af reformer er også avisartikler 

inddraget. Da mængden af tilgængelige udgivelser fra perioden 1993/1994 er begrænset, er 

denne periode i højere grad suppleret af artikler end resten af analysen. Der er valgt en 

afgrænsning af den artikelbaserede empiri til udelukkende at anvende artikler, hvori den 

siddende beskæftigelsesminister udtaler sig om intentionen med en given reform. 

Afgræsningen er valgt, fordi analysen udelukkende omhandler, hvordan siddende regeringer 

gør reformer meningsfulde og ikke deres modtagelse i medierne. Artiklerne er hentet på 

www.infomedia.dk via forskellige krydssøgninger på reformernes titler, den siddende 

beskæftigelsesministers navn og ordet ledighed. Da reformer forankres i love, er relevante 

love og bekendtgørelser også inddraget. 

Den primære empiri anvendt i teknologianalysen er ti kvalitative interviews. Der er 

gennemført fem interviews med jobkonsulenter fra henholdsvis jobcentret i Vallensbæk/Ishøj, 

Høje Taastrup og Rødovre. Jobkonsulenterne er valgt efter arbejdsområde. De arbejder alle 

primært med forsikrede ledige. Af rent praktiske grunde er jobcentre i Storkøbenhavn valgt. 

Derudover er fem interviews gennemført med jobkonsulenter fra a-kasserne KRIFA, Frie 

Funktionærer og Min A-kasse. Disse a-kasser er valgt, fordi de ingen begrænsninger har på 

deres medlemsoptag, og deres medlemmer repræsenterer derfor et bredt udsnit af den danske 

befolkning. Formålet med det kvalitative forskningsinterview er ifølge Kvale: ”At indhente 

beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på fortolkninger af meningen med de 

beskrevne fænomener” ( v le 2009: 353). Interviewenes formål har været, at indhente 

jobkonsulenternes beskrivelser af, hvordan kontaktforløbets tre samtaler, tre 

 ktiveringsformer, jo pl n og ”pl n for jo s gning”  nvendes i kont ktforl  et. Det er disse 

beskrivelser, som danner grundlaget for teknologianalysen. Interviewene er udført 

semistruktureret på baggrund af en interviewguide med de emner, hvert interview skal dække 

samt forslag til spørgsmål (Kvale 2009: 151). Interviewguides er vedlagt som bilag 1. 

Derudover er der indhentet information om kontaktforløbet på arbejdsmarkedsstyrelsens og a-

kassernes hjemmesider, jobcentrenes online portal www.jobnet.dk samt i love og 

bekendtgørelser. 
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3. Teori 

Det er allerede blevet fremhævet, hvordan politiske reformer kan anskues som løsninger på 

bestemte samfundsmæssige problemstillinger og samtidigt påpeget, at specialet vil anvende 

dette problemløsningsblik på den analytiske genstand. Det er specialets iagttagelse af 

reformer som problem-løsningssammenhænge, der danner baggrunden for valget af Niklas 

Luhmanns (1927-1998) systemteori som teoretisk grundlag. Luhmanns ambition var at 

formulere en universel teori for faget sociologi, der er overgribende og kan interpretere alle 

sociale forhold (Kneer&Nassehi 1997: 37). Hans tidlige analytiske greb er valgt fordi det, 

blandt andet, orienterer sig mod sammenhængen mellem problemer og problemløsninger 

samt eksistensen af sammenlignelige muligheder for alternative løsninger på et givent 

udgangsproblem (Kneer&Nassehi 1997: 40-43). Med valget af Luhmanns systemteori bliver 

det derfor muligt at iagttage og stille spørgsmålstegn ved reformerne som etablerede løsninger 

samt fremhæve konsekvenserne af den styring, som løsningerne skaber i kontaktforløbet. Det 

følgende afsnit vil først redegøre for Luhmanns teori om sociale systemer og efterfølgende 

specificere specialets anvendelse af Luhmann. 

3.1 Niklas Luhmanns teori om sociale systemer 

Den følgende teoretiske gennemgang er af generel karakter, med det formål at indføre læseren 

i Luhmanns teori om sociale systemer og ikke en altomfattende redegørelse for hele 

Luhmanns systemteori.  

Kommunikation og iagttagelse 

Luhmann iagttager samfundet som udelukkende bestående af kommunikation og kun 

kommunikation (Andersen 2002: 27). Luhmann beskriver kommunikation som en tredelt 

selektionsproces, der kombinerer information, meddelelse og forståelse med hinanden. Der 

foreligger kommunikation, når der træffes et valg om information, et valg blandt flere 

muligheder for meddelelse og flere muligheder for forståelse. Der kan først tales om 

kommunikation, når der foreligger en syntese af de tre selektionsydelser (Kneer&Nassehi 

1997: 85). Kommunikation er altid kommunikation om noget og kan derfor beskrives som 

iagttagen (ibid.: 100).  
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Luhmanns begreb om iagttagelse bygger på forskelstænkning
3
 

og iagttagelse som en forskelsdannende operation. Iagttagelse 

defineres  f Luhm nn som ”at mærke noget inden for rammen 

af en forskel” (Andersen 1999: 109). Iagttagelser kløver 

verden i to, på samme tid som noget markeres eller fremhæves 

i verden - udelades noget andet. Hvis fx et billede iagttages 

som kunstnerisk, iagttages det inden for rammen af en forskel 

således, at billedet markeres som kunstnerisk til forskel for fx 

uharmonisk - som udelades (Andersen 1999: 109). Dette er illustreret i fig. 2 af forskellens 

ramme, hvor det mærkede står på forskellens inderside og det udeladte på ydersiden. Dog er 

den fravalgte yderside langt fra ubetydelig, da den sammen med den markerede side udgør 

enheden af forskellen. Alle iagttagelser er bundet af den forskel, der iagttages over 

(Kneer&Nassehi 1997: 103). Det er enheden af forskellen, fx kunstneriskuharmonisk, også 

kaldet iagttagelsens form, der sætter rammen for, hvordan noget kan iagttages i verden og 

derved fremtræde som genstand for en iagttager (Andersen 1999: 109). De to sider i en 

forskel optræder således altid samtidig, men kan aldrig mærkes samtidig (Kneer&Nassehi 

1997: 101).  

Iagttagelse af anden orden 

At mærke noget i verden kaldes iagttagelse af første orden. På første orden kan iagttageren 

ikke se den umarkerede side i iagttagelsens ramme, det vil sige enheden af den forskel, der 

iagttages over. Dette kaldes iagttagelsens blinde plet fordi, ”iagttageren ikke kan se, at den 

ikke kan se, hvad den ikke kan se”. I gtt gelser  f  nden orden er i gtt gelser rettet mod f rste 

ordens iagttagelser således, at de iagttager enheden af de forskelle, der på første orden 

iagttages over (Andersen 1999: 110-111). Fra anden orden er det derfor muligt at iagttage, 

hvordan iagttagere på første orden iagttager verden, det vil sige deres blinde plet 

(Kneer&Nassehi 1997: 105). I springet fra første til anden orden sker en forskydning i 

verdensopfattelsen fra mono- til polykontekstural, fordi iagttageren på anden orden kan se, at 

realiteten er afhængig af den forskel, der danner rammen for iagttagelsen. Det er dog vigtigt at 

påpege, at anden ordens iagttagelser også iagttager inden for rammen af en forskel og derved 

har sin egen blinde plet. Der findes derfor ikke nogen privilegeret iagttagelsesposition, 

hvorfra verden kan iagttages (Andersen 1999: 114-115). Luhmann ville etablere sin 

systemteori som iagttagelse af anden orden, og systemteorien spørger derfor til 

                                                 
3 Niklas Luhmann forskelstænkning er inspireret af George Spencer Browns differenslogik (Kneer&Nassehi 1997: 100) 

Uharmonisk Kunstnerisk  

Fig. 2. Illustration af forskellens 

ramme 

Udeladt 

yderside 

Mærket 

inderside  
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samfundssystemernes blinde pletter, til de forskelle som bestemmer, hvad der kan træde frem 

i samfundet og hvordan (Andersen 1999: 111). Ved anvendelsen af Luhmann placerer 

specialet sig også i en anden ordens iagttagelsesposition, hvilket uddybes senere i kapitlet. 

Sociale systemer 

Luhmanns kobling af systemteori med sociologi betyder, at enhver social kontakt kan forstås 

som et socialt system (Kneer&Nassehi 1997: 37). For Luhmann består samfundet derfor af 

sociale systemer (Andersen 2002: 27), og der findes, i følge Luhmann, tre forskellige typer af 

sociale systemer - henholdsvis samfunds-, organisations- og interaktionssystemer. De sociale 

systemers fælles karakteristika vil først blive beskrevet, og dernæst beskrives systemerne 

enkeltvis. 

Autopoiese og operationel lukkethed 

Sociale systemer er selvreferentielt-lukkede og autopoietiske
4
 systemer, som hele tiden skaber 

kommunikation af kommunikation (Kneer&Nassehi 1997: 61, 95). Kommunikation er derfor 

ikke et resultat af menneskelig handlen men af sociale systemer (Kneer&Nassehi 1997: 69-

70). Når specialet, derfor iagttager kommunikation i reformer, interviews mv., er det således 

sociale systemers kommunikation, der iagttages. Autopoietisk betyder, at 

kommunikationssystemerne selv producerer og reproducerer deres egne elementer (Luhmann 

2005: 57, 60), og for Luhmann betyder autopoiese derfor selvopretholdelse eller selvskabelse 

(Kneer&Nassehi 1997: 63). Betegnelsen selvreferentielt-lukket betyder, at systemerne kun 

forholder sig til sig selv, hvilket kan beskrives med begrebet rekursivitet, som betyder, at 

systemerne benytter produkter og resultater af egne operationer som grundlag for videre 

operationer (ibid.: 55). Systemer er dog samtidigt også åbne, hvilket umiddelbart modsiger 

ovenstående. Dette løses ved, at systemets åbenhed og lukkethed står i et betingelsesforhold 

til hinanden. Formen for udveksling mellem system og omverden bliver ikke fastlagt af 

omverdenen men af den lukkede operationsmåde i systemet. Det er systemet, der styrer 

kontakten med omverdenen. Systemets lukkethed er med andre ord forudsætningen for dets 

åbenhed (ibid.: 55-56). Begivenheder i omverdenen har derfor ikke nogen determinerede 

indflydelse på sociale systemers aktiviteter, men systemer kan blive irriteret af begivenheder i 

omverdenen, og systemets lukkethed betyder derfor ikke udelukkelse (ibid.: 57).  

                                                 
4 Begrebet er oprindelige opfundet af de to chilenske biologer og neurofysiologer Humberto R. Maturana og Francisco J. 

Varela til bestemmelse af levende systemer, men Niklas Luhmann overfører begrebet til sociologien (Kneer&Nassehi 1007: 

52)  
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Sociale systemers iagttagelse 

For at et system kan producere sig selv, bliver det nødt til at iagttage sig selv (Luhmann 2005: 

55). Sociale systemer er derfor iagttagende systemer og iagttagelse referer, som skrevet, til 

forskelle (Andersen 1999: 111, Kneer&Nassehi 1997: 100). Systemer iagttager sig selv 

gennem forskellen systemomverden. For  t kunne ”mærke” sig selv som noget i verden, 

bliver systemet nødt til at afgrænse sig selv fra en omverden. Dette beskriver Luhmann 

således: “Without difference from an environment, there would not even be self-reference, 

because difference is the functional premise of self-referential operations. In this sense 

boundary maintenance is system maintenance” (Luhmann 1995: 16-17). Al iagttagelse er, 

som nævnt, afhængig af den forskel, iagttagelsesoperationen anvender. Systemets iagttagelse 

af sig selv og omverdenen er ligeledes givet af den forskel, systemet iagttager over, og 

systemets omverden er derfor altid systemets egen operativt fremstillede konstruktion 

(Kneer&Nassehi 1997: 102, Luhmann 2005: 60). Sociale systemer iagttager derfor ikke 

verden ens, men over systeminterne systemomverdens forskelle.  

Samfundet - et funktionelt differentieret system 

Samfundet er det mest omfattende sociale system. Alle organisations- og interaktionssystemer 

hører til samfundet, men samfundet er mere end summen af alle organisations- og 

interaktionssystemer og danner derfor et system af højere orden (Kneer&Nassehi 1997: 47-

48). Udgangspunktet for Luhmanns samfundsteori er begreberne kompleksitet og 

systemdifferentiering. Luhmanns teori om samfundet arbejder med spørgsmålet om, hvordan 

samfundet har håndteret sin egen kompleksitet gennem systemdifferentiering. Noget er 

komplekst, når det kan antage mindst to tilstande. For at håndtere sin egen kompleksitet 

differentierer samfundet sig i subsystemer, som hver især bearbejder kompleksitet. 

Systemdifferentiering betegner systemdannelser i systemet selv, det vil sige sociale systemers 

dannelse af systemer inde i systemet (ibid.: 116-118). Et samfunds struktur betegnes af dens 

form for primær differentiering (Andersen 1999: 135), og Luhmann skelner mellem tre trin i 

den samfundsmæssige differentieringsform. De to første trin er segmentær differentiering, 

hvor samfundet er inddelt i ens delsystemer, og stratifikatorisk differentiering hvor samfundet 

er inddelt i forskelligartede delsystemer, der står i et hierarkisk forhold til hinanden. Det tredje 

trin er funktionel differentiering og repræsenterer den nutidige differentieringsform. Det 

moderne samfund har uddifferentieret sig i en række funktionssystemer (Kneer&Nassehi 

1997: 126-36, Andersen&Born 2005: 171). Hvert funktionssystem iagttager verden gennem 

deres egen funktionsspecifikke binære kode eller logik og kommunikerer gennem sit eget 

symbolsk generaliserede medie. Mediet er generelt i den forstand, at det kan danne medie for 
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hvilken som helst form for kommunikation (Andersen 2002: 27-28). Et eksempel er det 

politiske funktionssystem, som iagttager verden gennem koden styrerstyret og kommunikerer 

gennem mediet magt. Ligesom sociale systemer har begivenheder i omverdenen ikke nogen 

determinerende indflydelse på funktionssystemernes aktiviteter, men funktionssystemerne kan 

irritere hinanden. Disse irritationer vil dog altid forstås ud fra det irriterede systems egen kode 

eller logik.    

Organisationssystemer og interaktionssystemer 

Organisationssystemer hører til samfundet, men adskiller sig fra samfundets 

funktionssystemer ved ikke at have eget medie eller binære kode (Kneer&Nassehi 1997: 47, 

Andersen&Born 2005: 170). Organisationer er i stedet beslutningsmaskiner, der iagttager 

verden og kommunikerer gennem  eslutningens form ”lukket kontingenså en kontingens”. 

Organisationers beslutninger kløver verden i før og efter beslutningen, samt stiller og 

indstiller de sociale forventninger mellem organisationens medlemmer. Det vil sige, hvad der 

skal ske i organisationen samt, hvad medlemmerne hver især skal gøre (Andersen 2001: 10-

12). Interaktionssystemer opstår, når kommunikation identificerer sig selv som system ved at 

skelne mellem, hvem der er nærværende, og hvem der er fraværende. Den mest simple form 

for interaktionssystem er tilstedeværelsen af to personer. Her iagttager interaktionssystemet 

gennem forskellen os-to og resten af verden og derigennem fastlægger, hvad der er passende 

og upassende i systemet (La Cour 2003: 234).  

 

3.2 Specialets anvendelse af Luhmann 

Efter ovenstående indføring i Luhmanns teori om sociale systemer vil dette afsnit specificere 

de to udvalgte læsninger af Luhmanns systemteori, som specialet anvender til at iagttage sin 

genstand. Det følgende vil redegøre for valget og indholdet af de to læsninger. 

Systemteori som anden ordens iagttagelse 

Luhmanns systemteori er, som beskrevet tidligere, en teori om anden ordens iagttagelse – 

iagttagelse af iagttagelser. Specialet anvender dette aspekt ved systemteorien til at iagttage, 

hvordan Regeringer historisk har iagttaget ledighed som problem, og gennem hvilke 

perspektiver ledighed er blevet håndteret politisk og løst i reformer. Det er ud fra denne viden, 

specialet vil skabe indsigt i, hvordan de løsninger, som udvikles til at håndtere ledigheden, 

bliver problematiske for ledige. Valget af anden orden, som iagttagelsesposition placerer 

specialet på et epistemologisk videnskabsteoretisk ståsted. Til forskel fra ontologisk orienteret 
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videnskabsteori, der handler om at afgøre hvor vidt det, der iagttages, er sandt, spørger 

epistemologien ind til, hvordan verden bliver til i og med, at individer, organisationer eller 

systemer kigger på deres omverden i bestemte perspektiver, der får verden til at dukke op på 

bestemte måder (Andersen 1999: 13-14, 109). På anden orden er specialets analysestrategi 

derfor en strategi for, hvordan Regeringers og jobkonsulenters iagttagelser kan blive objekt 

for specialets iagttagelser. Det hævdes ikke, at specialet fra anden orden, iagttager genstanden 

fra en særlig privilegeret position, hvorfra den fremtræder i sin reelle form. Specialets 

analysestrategi er baseret på en række valg, der kunne være taget anderledes med 

konsekvenser for, hvordan den analytiske genstand vil fremtræde i specialet og er derfor 

kontingent (Andersen 1999: 13-14, 111).  

Systemteori som funktions-strukturalisme 

Specialet anvender specielt systemteoriens funktions-strukturalistiske grundlag til at iagttage 

 n lysens genst nd.  ort fort lt  lev Luhm nn oprindeligt inspireret  f T lcott P rsons’ 

struktur-funktionalistiske systemteori, som skelner mellem struktur og funktion, således at 

funktionsbegrebet betegner de sociale processer, der sikrer opretholdelsen og stabiliteten af 

systemstrukturerne (Kneer&Nassehi 1997: 35). Parsons blev dog med sit fokus på 

systemopretholdelse kritiseret for at retfærdiggøre status quo, glemme social forandring og 

konflikt. På baggrund heraf udvikler Luhmann en systemteori, der tager hensyn til 

ovenstående kritik. Luhmann erstatter kausalitet med ækvivalens og sætter funktionsbegrebet 

før strukturbegrebet - funktions-strukturalisme. For Luhmann drejer det sig om, hvilken 

funktion bestemte systemydelser opfylder i systemet, og hvilke funktionelt ækvivalente 

ydelser, der kan erstatte dem. Luhmanns er derfor ikke interesseret i kausale årsag-

virkningssammenhænge mellem systemydelser og systemets opretholdelse. Der fokuseres i 

stedet på sammenhængen mellem problemer og problemløsninger samt eksistensen af 

sammenlignelige (ækvivalente) muligheder for alternative løsninger på et givent 

udgangsproblem (Kneer&Nassehi 1997: 40-43). Det er Luhmanns funktions-strukturalistiske 

ækvivalenslogik og problemløsningsblik, som specialet anvender til at iagttage de 

beskæftigelsespolitiske reformer som forskellige løsninger på ledighed som udgangsproblem. 

Anvendelsen af ækvivalenslogikken betyder, at reformerne ikke gives forrang som 

endegyldige løsninger, og specialet vil med ækvivalenslogikken stille spørgsmålstegn ved 

løsningernes selvfølgelighed og fremhæve dem som kontingente.  
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3.3 Semantisk analyse af reformer 

I specialets første analysedel udføres en semantisk analyse. Analysen udføres historisk og 

genstanden for analysen er udvalgte beskæftigelsespolitiske reformer siden 1993, der vedrører 

ledighed. Analysen besvarer spørgsmålet: Hvordan har Regeringer siden 1993, iagttaget 

ledighed som problem og gjort beskæftigelsespolitiske reformer meningsfulde som løsninger? 

En semantik er kondenserede og gentagelige former for mening, der står til rådighed for 

kommunikation. I udgangspunktet er Luhmann åben for, at mening kan kondenseres i en lang 

række former såsom ideer, billeder og symboler. Reelt bliver fokus i Luhmanns egne 

semantiske analyser dog meningens kondensering i begreber. Den semantiske analyses 

ledeforskel bliver derfor begrebmening og fokuserer på, hvordan mening og forventninger 

opsamles i begreber og danner semantiske reservoirer, der står til kommunikationens rådighed 

(Andersen 2011: 9-10). Mening består i en stadig ny-arrangering af forskellen 

aktualitetpotentialitet og forfalder straks efter, den er aktualiseret, og er på den måde 

forbundet til aktualiseringens øjeblikkelige situation (Andersen 1999: 142-143). Når mening 

kondenseres betyder det, at en mangfoldighed af mening kondenseres i en enkelt form 

(begreb), som river meningen løs fra aktualiseringens øjeblikkelige situation. Udgangspunktet 

for den semantiske analyse er derfor, at meningsdannelse over tid kondenseres ind i begreber. 

Begreber er som meningskondensater ladet med en mangfoldighed af betydning og lader sig 

derfor aldrig definere eller bestemme entydigt. De er derfor mere betydningshorisonter end 

logiske enheder og rummer ingen essens eller positive betydninger (Andersen&Born 2005: 

162-163). Med ledeforskellen begrebmening vil specialet i den semantiske analyse iagttage, 

gennem hvilke begreber ledighed gøres meningsfuld i de beskæftigelsespolitiske reformer. 

Luhmanns funktions-strukturalistiske blik anvendes således, at der fokuseres på, gennem 

hvilke begreber ledighed bliver gjort meningsfuld som problem og løses.  

Meningsdimensionerne 

Luhmann skelner mellem tre meningsdimensioner, henholdsvis sags-, social- og 

tidsdimensionen, hvilket gør det muligt at skelne mellem tre forskellige semantiske 

dimensioner. Specialet vil anvende de tre meningsdimensioner til at iagttage og beskrive, 

hvordan reformerne gøres meningsfulde som løsninger på bestemte problematikker. Dette 

med henblik på at iagttage om der sker skift, brud, gentagelser mv. i den måde, ledighed 

bliver gjort meningsfuld som problem og løst i de forskellige dimensioner. Sagsdimensionen 

handler om valget af temaer og genstande for kommunikationen, som alle er struktureret efter 

meningsformen ”ting” som enheden  f forskellen dettealt andet. Sagsforholdenes semantik 
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k n derfor også  eskrives som gener liserede former for ” eing-one-thing-and-not- nother” 

(Andersen 1999: 144). Socialdimensionen er funderet i ikke-identiteten mellem 

kommunikationsdeltagerne og handler derfor om det, som ikke accepteres som én selv. Der er 

derfor tale om gener liserede former  f forskelle mellem ”os” og ”dem”. Til sidst er der 

tidsdimensionen, som består af spændingen mellem fortiden og fremtiden. Tid konstrueres i 

hver eneste kommunikation og tidssemantikken drejer sig om, hvordan fortid og fremtid 

begrebsliggøre og betragtes i kommunikationen. Fremtiden er en horisont af forventninger og 

fortiden et rum af erfaringer, og nutiden spændingen i mellem dem (Andersen 1999: 144).  

 

3.4 Teknologianalyse af kontaktforløbets styringsindsats 

På baggrund af den semantiske analyse udføres, i specialets anden analysedel, en 

teknologianalyse af det kontaktforløb som ledige skal igennem hos jobcentre og a-kasser. 

Analysen besvarer spørgsmålet: Hvordan muliggøres forskelle i kontaktforløbets 

styringsindsats? Til iagttagelsen af kontaktforløbet, anvendes begreberne teknologi og 

styring, som der bliver redegjort for i det følgende.  

Teknologi 

Luhmann definerer teknologi således: (…) technology rests on the attribution of causality, on 

the selection of some out of many causes and some out of many effects (Thygesen 2007: 156). 

Teknologier har derfor i systemteorien den funktion, at de etablerer kausalitet i form af 

pålidelige relationer mellem årsag og virkning. Med etablering menes, at der altid er flere 

årsager og flere virkninger til stede, end dem teknologien tilbyder at håndtere, og der sker 

derfor en udvælgelse og sammensætning af kausalitet. Teknologier udlægger kalkulerede 

hændelsesforløb, kalkuler, mellem årsag og virkning og iagttager derfor verden gennem 

forskellen årsag virkning. Fx forsøger pædagogiske teknologier at etablere og dokumentere, 

hvordan en særlig type undervisning fører til indlæring (Thygesen 2004: 141-142, Thygesen 

2005: 148). Teknologier forventes at være pålidelige ved at knytte årsag og virkning sammen 

på måder, der kan gentages uendeligt, og de udmærker sig derfor ved deres gentagelighed 

(Thygesen 2005: 145).  

Teknologi og styring 

Teknologier forbindes til styring ved at tilbyde muligheden for styring og er derfor ikke kun 

uskyldige kalkuler (Thygesen 2005: 145). Styring består ifølge Luhmann i at minimere 

forskellen mellem kalkule og afvigelse - kalkule af igelse. Luhmann definerer styring 



22 
Problemer og løsninger i dansk beskæftigelsespolitik  

Kandidatafhandling Anders Stallknecht April 2012  

således: ”all steering uses distinctions admittedly with the specific intention of reducing 

differences that are themselves distinguished” (Luhmann i Thygesen 2005: 146, 148). 

Andersen og Thygesen (2004) forklarer forskelsminimeringen gennem metaforen om 

styrmanden og hans skib. Når styrmanden sejler sit skib mod et bestemt mål, er styringen 

betinget af, at styrmanden kan indsætte en forskel mellem skibets planlagte kurs (kalkule) og 

aktuelle position (afvigelse). Når styrmanden styrer, justerer han kursen med roret og 

minimerer forskellen mellem de to. Et andet eksempel er fx økonomichefens styring gennem 

minimering af forskellen budget (kalkule) og forbrug (afvigelse). Når styring er 

forskelsminimering, er forudsætningen for styring  ltid, ”at der først indsættes en forskel, der 

dernæst kan minimeres” (Andersen&Thygesen 2004: 30). Forskellen indsættes ved, at styring 

både efterstræber sikkerhed gennem kalkuler og usikkerhed gennem kontrol og evaluering, 

der registrerer og genkender afvigelser fra kalkulen. Styringen er derfor afhængig af kalkulens 

sammenbrud, da sammenbruddet skaber grundlaget for styring (Thygesen 2005: 147-148). 

Teknologier tilbyder muligheden for styring ved at udlægge et kalkuleret hændelsesforløb 

(kalkule) og bliver på en måde forudsætningen for styring, for når kalkulen svigter, er der 

brug for at minimere forskellen mellem kalkule afvigelse (Thygesen 2004: 142).   

                                                                                             Tabel 1. Teknologiers funktion og forskel (Thygesen 2005) 

Teknologier besidder derfor to funktioner: 

De etablerer kausalitet i form af kalkuler 

og indeholder et styringspotentiale gennem 

minimering af forskelle mellem kalkule afvigelse (se tabel 1). Luhmann beskriver det således: 

Whereas technology directs the perspective towards the selection and connection of cause 

and effect, the steering aspect makes the observation particularly sensitive to the 

minimization of deviations from this anticipated causality (Thygesen 2007: 158). Teknologier 

adskiller sig fra hinanden ved at stille en bestemt kalkule afvigelses forskel til rådighed og 

repræsenterer derfor hver deres styringspraksis; der er fx forskel på, om der anvendes 

kvalitetsstyring, der styrer gennem minimering af forskellen eks licitte standarder im licit 

viden eller værdistyring med forskellen centrale  ærdier lokale normer (Thygesen&Andersen 

2004: 33-35). I teknologianalysen undersøges, hvordan teknologier anvendes i 

kontaktforløbet, og hvordan teknologierne muliggør styring af ledige gennem bestemte 

kalkule afvigelses forskelle. Teknologierne iagttages først med henblik på at undersøge, 

hvilke kalkuler de hver især opstiller. Dernæst, hvordan teknologierne hver især muliggør 

styring gennem registrering og minimering af forskelle mellem teknologiernes kalkuler og 

lediges afgivelse derfra.  

Begreb Teknologi Styring 

Funktion Etablering af kalkule Minimering af forskel 

Forskel Årsag virkning Kalkule afvigelse 
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3.5 Styringens modsætninger  

I tredje og sidste analysedel udforskes de forskellige former for styring, som 

teknologianalysen har anskueliggjort. Det undersøges, om der eksisterer modsætninger i 

kontaktforløbets styringsindsats, og analysedelen besvarer derfor spørgsmålet: Hvordan 

opstår modsætninger i kontaktforløbets styringsindsats?  

 

Modsætning og paradoks 

Med den ledige som styringens omdrejningspunkt iagttages modsætninger, som forskelle 

mellem teknologiernes kalkule afvigelses-forskelle, og styringsindsatsen iagttages derfor 

gennem forskellen forskel lighed. De forskelle, som teknologierne hver især repræsenterer, 

synliggører på hver sin måde noget bestemt ved den ledige men på samme tid usynliggøres 

noget andet – noget bliver måleligt og derved styrbart ved ledige, mens noget andet forsvinder 

i horisonten. Teknologier repræsenterer derfor hver deres styringspraksis ved på samme tid at 

muliggøre og begrænse muligheden for at styre. Denne kombination af blindhed og syn 

betyder, at teknologier er viklet ind i et paradoks. Teknologiers begrænsende karakter betyder, 

at flere teknologier ikke forstærker styringen, men blot gør den mere flertydig, hvilket opløser 

entydigheden, kontrollen og forudsigeligheden i styringen. I forlængelse heraf lyder 

teknologiens paradoks, at ustyrligheden øges i takt med antallet styringsteknologier 

(Thygesen&Andersen 2004: 33- 35). Det, som analysedelen vil iagttage, er derfor, om der 

opstår modsætninger mellem teknologiernes forskelle, som opløser den entydighed, kontrol 

og forudsigelighed i styringen, som skal skabe den forventede kausalitet i kontaktforløbet. Det 

iagttages med andre ord om styringsindsatsen karakteriseres af styring eller ustyrlighed. Dette 

iagttages med henblik på at anskueliggøre om, og hvordan styringsindsatsen skaber 

problematiske omstændigheder for forsikrede ledige. 
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3. Semantisk analyse 

Den semantiske analyse udføres historisk, og genstanden for analysen er 

beskæftigelsespolitiske reformer siden 1993, der vedrører ledighed. Analysen søger at besvare 

spørgsmålet: Hvordan har Regeringer siden 1993 iagttaget ledighed som problem og gjort 

beskæftigelsespolitiske reformer meningsfulde som løsninger? Med ledeforskellen 

begrebmening iagttages, gennem hvilke begreber ledighed gøres meningsfuld som problem 

og løses. Reformer er som skrevet forandringer af et samfundsanliggende, der skal føre til 

forbedringer, hvilket fordrer, at der som udgangspunkt for udviklingen af en reform 

identificeres et eller flere problemer, der skal forbedres eller løses. Analysen vil derfor først 

behandle, hvordan mening i reformerne kondenseres omkring ledighed som problem, og 

dernæst hvordan reformerne gøres meningsfulde som løsninger. 

 

3.1 1993/1994: Aktivering, ”ret og pligt”, forpligtelse og den ledige i centrum 

Den semantiske analyse starter i 1993 fordi, der den 25. januar samme år tiltrådte en ny 

socialdemokratisk ledet regering, som indførte en omfattende reform af 

arbejdsmarkedspolitikken, der ifølge den nye arbejdsminister, var et brud med den hidtidige 

praksis. Reformen hed arbejdsmarkedsreformen (AR) og trådte i kraft den 1. januar 1994 og 

erstattede det daværende beskæftigelsessystem (regering 1993: 6). 

3.1.1 Ledighedens problemer 

AR  lev  f d værende  r ejdsminister Jytte Andersen  etegnet som ”et afgørende brud med 

hidtidig praksis. Nu er det den lediges behov, der kommer i centrum. AR lægger op til et helt 

nyt syn på de ledige, og det er netop det, jeg - og mange andre - har efterlyst i de sidste 

mange år med stigende arbejdsløshed” (Politiken 25.10.1993). Denne udt lelse, påpegede to 

overordnede problemer omkring ledighed, som AR ville løse – den høje og stigende ledighed 

og den hidtidige praksis.  

 

Høj og stigende ledighed 

I starten af 1993 slog arbejdsministeren fast, at den høje ledighed på dette tidspunkt var det 

væsentligste samfundsproblem (B.T. 1.3.1993). Hvordan ledighed udgjorde det væsentligste 

s mfundspro lem,  eskrev regeringen i udgivelsen ”Udspil til reformer på arbejdsmarkedet” 

(Regeringen 1993). Ledigheden blev beskrevet som et alvorligt problem for de mennesker, 

der mister deres arbejde - et problem, der øger uligheden i samfundet og risikoen for social 
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udstødning. Ledigheden var samtidig en enorm byrde for det offentlige budget i form af 

udgifter til dagpenge og aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger (Regeringen 1993: 4-5). 

Derudover udtalte Arbejdsministeren følgende om den fremtidige udvikling af ledigheden: 

”Jeg frygter det  ærste. Jeg kan ikke sige, h ornår ledigheden to  er. Uanset om  i står  å 

hovedet, eller hvad vi gør, kommer der ikke en nedbringelse af arbejdsløsheden lige med det 

samme. Men vi accepterer ikke en påstand om, at det ikke kan lade sig gøre, der skal være 

 lads til alle” (B.T. 28.1.1993). I dette citat beskriver ministeren ledigheden som et næsten 

uløseligt problem, der ikke har nogen løsning lige med det samme. På dette tidspunkt blev 

den høje og stigende ledighed således anskuet som et næsten uløseligt samfundsmæssigt, 

menneskeligt og økonomisk problem, der krævede handling.  

 

Den hidtidige praksis - et negativt menneskesyn  

Periodens andet problem kom til udtryk i Arbejdsministerens påpegning af, at der i den 

hidtidige praksis havde hersket et negativt menneskesyn på ledige og ledighed, som AR ville 

gøre op med. Ministeren satte derfor et klart skel mellem den hidtidige praksis og den praksis, 

der skulle indføres med AR, og udtalte, at ”til forskel fra tidligere beror den akti e 

arbejdsmarkedspolitik på et positivt menneskesyn. Vi tror på, at det enkelte menneske selv er i 

stand til at tage ans aret for sin egen situation” (Dagbladenes bureau 18.8.1994). Ved at 

fremhæve menneskesynet i AR som positivt, blev det insinueret, at den forrige 

arbejdsmarkedspolitik var baseret på et negativt menneskesyn, der anskuede ledige som 

mennesker, der ikke selv kunne tage ansvar for egen situation. Denne afstandtagen fra det 

negative menneskesyn kom også til udtryk i følgende udtalelse: I ti år under den tidligere 

regering er de ledige blevet beskyldt for, at det »nok er deres egen skyld«. Sådan tænker 

denne regering ikke. Vi tror på, at de ledige ikke selv er skyld i, at de ikke har et arbejde, og 

 i tror  å, at de gerne  il ha e ét. (…)  ores holdning er, at den enkelte bli er  åført 

ledighed” (B.T. 3.1.1994). Med udtalelsen blev der lagt endnu større afstand til det negative 

menneskesyn, den hidtidige praksis havde anskuet ledige med. 

 

Den hidtidige praksis - for meget kvantitet og kontrol, for lidt behov og ønsker 

Udover det negative menneskesyn var der også et andet aspekt af den hidtidige praksis, som 

blev fremhævet som problematisk. Den hidtidige praksis blev generelt kritiseret for ikke i 

tilstrækkeligt omfang, at tage udgangspunkt i den lediges behov eller ønsker. Blandt andet 

fordi de  r ejdstil ud, som ledige  lev ”til udt”, ikke tog hensyn til de kv lifik tioner, de 

ledige havde. Ar ejdsministeren fremhævede: ”Nu er udgangspunktet for aktiviteterne den 

lediges egne ønsker og beho  (…) så den ledige ikke længere er t unget til at acce tere et 
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måske uønsket job med at række iskager o er disken” (Politiken 25.10.1993). Det blev 

problematiseret, at fokus i jobtilbuddene drejede sig mere om at give jobtilbud frem for 

tilbuddenes indhold - kvantitet frem for kvalitet. Arbejdsministeren udtalte: ”Man får det 

indtryk, at det somme tider er et mål i sig selv at give den ledige et tilbud, som sikrer den 

lediges forbliven i dagpengesystemet. Om det tilbud, der gives, faktisk også kan bidrage til at 

få den ledige tilbage på arbejdsmarkedet, synes ikke altid at være det afgørende kriterium 

(Dagbladenes Bureau 13.10.1993). Derudover blev kontrollen af ledige i den hidtidige praksis 

problematiseret: ”Det er ikke nødvendigt med så rå kontrol af de ledige som den, der foregår i 

dag. Det kan ikke være meningen, at en arbejdsløs, der har aftalt et forløb med uddannelse og 

jobtræning med AF, midt i det hele skal stille til rådighedssamtaler i sin A-kasse 

(B.T. 10.7.1993). Rådighedssamtaler var møder med den ledige om vedkommendes indsats 

(Tværministeriel Rapport 1994: 44), og problemet var, at den lediges indsats for at komme i 

arbejde blev kontrolleret selvom, der var klare aftaler mellem den ledige og 

arbejdsformidlingen (AF).  

3.1.2 Ledighedens løsninger 

AR skulle løse problematikkerne omkring den høje og stigende ledighed samt den hidtidige 

praksis, ved for det første at indføre et nyt syn på ledige. For det andet skulle den lediges 

individuelle ønsker og behov i centrum for indsatsen gennem indførslen af en individuel 

handlingsplan.   

 

Et nyt syn på ledige – En akti  indsats med indi iduelle tilbud og ”ret og  ligt” til akti ering   

I 1993 beskrev Arbejdsministeren, at AR ville løse problemet med den høje ledighed ved at 

ændre det hidtidige syn på ledige til et mere positivt syn. Arbejdsministeren beskrev det 

således: ”Det helt væsentlige i reformen er det nye syn på de ledige. Tidligere var den ledige 

objekt for andres vurdering. Nu er vi forpligtede til at opstille valgmuligheder, så den ledige 

kan vælge til og fra. Det giver den ledige mulighed for at vokse som individ over for systemet” 

(Politiken 25.10.1993). Forpligtelsen til at opstille valgmuligheder skulle ske i individuelt 

tilrettelagte forløb, hvori der skulle gives målrettede tilbud til den ledige. Arbejdsministeren 

beskrev det således: ”Målet med AR var klart fra starten: Genplacering af de ledige på 

arbejdsmarkedet  ed hjæl  af o k alificering. Midlet (…) indi iduelle, målrettede tilbud, 

fastlagt gennem en handlings lan for den enkelte” (Dagbladenes Bureau 18.8.1994). Med de 

målrettede tilbud skulle AR skabe en mere aktiv indsats gennem et beskæftigelsessystem med 

tidligere og bedre tilbud, samt klarere rettigheder og pligter (ret og pligt) for den ledige 

(Regering 1993: 1-2). Udtrykket 'ret og pligt' betød, at den ledige på den ene side havde ret til 
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et tilbud og samtidig også pligt til at tage imod tilbuddet. Den aktive indsats blev tilrettelagt i 

en ny struktur for dagpengesystemet, som begrænsede dagpengeperioden til syv år og opdelte 

den i to perioder. Den første periode var de første fire års ledighed. Her havde ledige ret og 

pligt til et års aktivering gennem fx uddannelse eller jobtræning (Regering 1993: 10). Efter 

fire års ledighed, blev ledige flyttet til periode to og anskuet som værende i risiko for at blive 

udstødt fra arbejdsmarkedet og fik derfor ret og pligt til aktivering i hele den treårige periode 

(ibid.: 9). Det nye syn var således en aktiv indsats, der gennem en begrænsning af 

dagpengeperioden og lediges ret og pligt til aktivering, skulle sikre, at ledige ikke kunne gå 

passive hen, men fik ret og pligt til at deltage i individuelle og målrettede tilbud. 

Individuelle ønsker og behov  

Regeringens nye syn på ledige var også i høj grad bundet op den måde, aktiveringen skulle 

tilrettelægges på. Regeringens ambition var at tilpasse tilbuddene til den enkeltes ønsker og 

forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov (Regering 1993: 2). Arbejdsministeren gav 

udtryk for, at Regeringen ville glemme den millimeterretfærdighed, der tidligere havde 

præget beskæftigelsesindsatsen, og sætte den enkelte ledige i centrum for indsatsen i stedet 

(Dagbladenes Bureau 18.8.1994). Arbejdsministeren påpegede, at: ”Den akti e 

arbejdsmarkedspolitik vil sikre, at indsatsen i forhold til de ledige i højere grad bliver 

indrettet efter den enkeltes k alifikationer og ønsker” (B.T. 21.9.1993). Måden, regeringen 

ville sætte de lediges ønsker og behov i centrum på, var gennem indførslen af 

handlingsplanen. Handlingsplanen skulle udarbejdes efter tre måneders ledighed og skulle 

være en individuel plan for, hvordan den ledige kom i beskæftigelse (Regering 1993: 10). Det 

var et værktøj, der ifølge arbejdsministeren skulle ”gøre li et som ledig mindre surt og 

deprimerende. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at dette værktøj er meget krævende. 

Det stiller nye krav til den ledige selv. Den ledige skal grave i sit inderste indre, finde de mest 

hede og brændende ønsker frem og bagefter foretage en realistisk vurdering af egne evner og 

muligheder (Politiken 25.10.1993). Handlingsplanen havde, ifølge arbejdsministeren, karakter 

af en aftale baseret på enighed mellem AF og den ledige (B.T. 5.5.1994), hvilket, ifølge 

regeringen betød, at ledige nu fik reel indflydelse på, hvilke tilbud der skulle gives 

(Dagbladenes Bureau 13.10.1993). Et af regeringens formål med handlingsplanen var derfor, 

at give ledige et selvstændigt ansvar for deres situation og bedre muligheder for at 

tilrettelægge deres ledighedsforløb (Regering 1993: 2). Men, med en handlingsplan fulgte 

pligter og med pligter fulgte sanktioner (Tværministeriel Rapport 1994: 75). Handlingsplanen 
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indgik som en del af den rådighedsforpligtelse
5
, den ledige var underlagt for at kunne 

modtage dagpenge. Det vil sige, at den ledige ville miste sine dagpenge, hvis der ikke blev 

lavet en handlingsplan, eller handlingsplanen ikke blev fulgt (Tværministeriel Rapport 1994: 

44, 75). Handlingsplanen - som aftale - forpligtede således også den ledige til de aftalte 

aktiveringsaktiviteter. 

Opsummering 

I denne periode blev AR gjort meningsfuld som løsning i sagsdimensionen 

gennem konstruktionen af en forskel mellem et positivt og et negativt syn 

på ledige, hvor det positive syn repræsenterede AR og det negative syn den 

hidtidige praksis. Forskellen gjorde det derfor muligt at skelne mellem, 

hvad AR var og ikke var. AR var ikke funderet i et negativt syn med for 

meget kvantitet og kontrol, tvært i mod blev AR gjort meningsfuld gennem 

en individuel indsats, hvor lediges behov og ønsker var i centrum. Til 

forskel fra det negative syn var AR en løsning, der ville kombinere 

individu lisering med ”ret og pligt” til  ktivering og ansvarliggørelse med forpligtelse af 

ledige i en handlingsplan. I tidsdimensionen blev AR gjort meningsfuld gennem 

konstruktionen af en potentiel fremtid med fortsat høj ledighed og samtidig et billede af en 

problemfyldt fortid med en hidtidig praksis, som håndterede ledige og ledighed ud fra et 

negativt syn på ledige. I konstruktionen af en problematisk fortid og fremtid, blev AR gjort 

meningsfuld, fordi der blev skabt et behov for AR som løsning i nutiden – en løsning, der 

kunne forandre fremtiden til det bedre. Til forskel fra tidligere blev den ledige i 

socialdimensionen konstrueret som en person, der blev påført ledighed, og som gerne ville 

arbejde. Derfor skulle indsatsen indrettes efter den lediges behov og ønsker. Den ledige var 

også realistisk og kunne se indad og finde de mest brændende ønsker frem, og bagefter 

foretage en realistisk vurdering af sine evner og muligheder. 

 

  

                                                 
5
 I rådighedsforpligtelsen ligger at den ledige: er tilmeldt AF og har kontakt med AF, søger arbejde og deltager i 

kurser og andre tilbud, der øger muligheden for arbejde, kan overtage ordinært dagen efter, at arbejdet er 

formidlet af AF eller a-kassen, og i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet i normalt omfang 

(Tværministeriel Rapport 1994: 44). 
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3.2 1995-2000: En tidligere, hurtigere og forstærket aktiv indsats 

I perioden 1995-2000 blev der over to omgange foretaget en række ændringer eller justeringer 

 f AR. Gennem lovp kken ”Et godt arbejdsliv” i 1995/1996 og den såk ldte ”tredje f se  f 

AR” i 1998/1999. 

3.2.1 Ledighedens problemer 

De beskæftigelsespolitiske problematikker, der dominerede denne periode, udsprang af den 

udvikling, som ledighedsniveauet gennemgik i perioden. Det faldt fra sit højeste niveau 

nogensinde i 1994 til en næsten halvering i 1998, hvilket betød, at det, til forskel fra forrige 

periode, ikke længere var høj og stigende ledighed, der var problematikken, men tværtimod 

lav og faldende ledighed.    

Lav og faldende ledighed - mangel på arbejdskraft og flaskehalse 

Da AR trådte i kraft i 1994, var ledigheden på sit højeste nogensinde med 350.000 

helårsledige. Allerede på dette tidspunkt var der dog et konjunkturopsving i gang, og den 

stigende beskæftigelse samt øgede muligheder for orlov igangsatte et kraftig ledighedsfald 

(Arbejdsministeriet 1996b: 10). Fremgangen i beskæftigelsen og dansk økonomi fortsatte, og 

i 1998 var ledigheden næsten halveret til 6,6 % af arbejdsstyrken (2005-udvalget 1998: 3). I 

disse år blev problematikken vedrørende høj ledighed derfor mindre og mindre, og i 1999 

skrev Regeringen  t ”ledigheden er blevet så lav, som den næsten kan blive i et moderne 

samfund (Regering 1999: 6). Fra at være et af beskæftigelsespolitikkens centrale 

problematikker i 1993 var høj eller stigende ledighed ikke længere en problematik (ibid.: 41). 

Den lave og faldende ledighed betød dog ikke, at Danmarks beskæftigelsespolitiske 

problemer var løst. Faldet i ledigheden medførte andre problematikker som omhandlede 

mangel på arbejdskraft og flaskehalse
6
. I 1998 blev det påpeget, at ledigheden befandt sig på 

et niveau, hvor der, med de gældende strukturer på arbejdsmarkedet, var risiko for 

flaskehalsproblemer, fordi der på visse områder var mangel på kvalificeret arbejdskraft (2005-

udvalget 1998: 3). Den lave ledighed var således en problematisk størrelse, fordi den skabte 

mangel på arbejdskraft og flaskehalse på arbejdsmarkedet og en størrelse, der, lige som den 

tidligere høje ledighed, krævede beskæftigelsespolitiske løsninger.  

  

                                                 
6

 En flaskehalssituation opstår når der er tale om manglende fagligt kvalifikationssammenfald mellem 

virksomhedernes efterspørgsel og de arbejdssøgendes arbejdskraftudbud  (internet 5). 
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Lav og faldende ledighed – frygt for at opsvinget standser  

I forlængelse af manglen på arbejdskraft og flaskehalsproblematikken dukkede endnu en 

problematik op i forbindelse med faldet i ledigheden. Den omhandlede, hvorvidt 

arbejdsmarkedet kunne følge med opsvinget uden problemer med flaskehalse 

(Arbejdsministeriet 1996a: 6.). Problematikken bundede i en frygt for, at manglen på 

arbejdskraft hos virksomhederne kunne sætte opsvinget i stå. Arbejdsministeren påpegede 

problemets kerne i følgende citat: ”Det er  igtigt for mig at slå fast, at h is  irksomhederne 

ikke kan få en tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, vil der være en overhængende risiko for, 

at opsvinget og dermed ledighedsfaldet sættes i stå” (Jyllands-Posten 20.12.1996). Hvor 

ledighedens problem tidligere, blandt andet, havde været for lidt fokus på de lediges behov og 

ønsker, satte den lave og faldende ledighed nu virksomhedernes behov for arbejdskraft i fokus 

i form af de konsekvenser, som virksomhedernes behov kunne have for opsvingets udvikling 

(Arbejdsministeriet 1996a: 6). Faldet i ledigheden resulterede således i, at der skete et skift i 

prioriteringen mellem arbejdsmarkedets behov og lediges behov (Arbejdsministeriet 1996b: 

15). I 1995 udtrykte Regeringen det således: ”Vi er nu med stor fart på vej i den rigtige 

retning. Men fortsat fremgang i beskæftigelsen er ikke en selvfølge. Den kan kun sikres, hvis 

både de ledige og de beskæftigede er klar til arbejdsmarkedet med de kvalifikationer, 

 irksomhederne har brug for” (Regering 1995: 5). Dette skift kom også klart til udtryk i 

for indelse med fin nslovs ft len for 1995, hvor det  lev præciseret  t ”den lediges ønsker i 

forbindelse med en handlingsplanen ikke måtte stå i vejen for de aktuelle behov for 

arbejdskraft i  irksomhederne” (Arbejdsministeriet 1996b: 15). Den lave og faldende 

ledighed betød således, at hensynet til virksomhedernes behov, eller mangel på samme, blev 

en væsentlig problematik i beskæftigelsespolitikken. 

3.2.2 Ledighedens løsninger 

Løsningen på problemerne var, at få ledige endnu hurtigere i job og uddannelse samt styrke 

den aktive linje. 

Hurtigere i job og uddannelse 

I lovp kken ” t godt  r ejdsliv”  lev det f stslået,  t den forts tte fremg ng og opsvinget 

skulle sikres gennem ret og pligt til hurtigt at komme i uddannelse og arbejde. Følgende citat 

fr  lovp kken udtrykker denne l sningsmodel: ”For at give den enkelte mulighed for en aktiv 

tilværelse og sikre fortsat fremgang i økonomi og beskæftigelse er det afgørende, at der er 

realitet i retten og pligten til hurtig at komme i gang med arbejde eller uddannelse” (Regering 

1995: 5). Der blev således lagt op til, at der skulle være mere fokus på hurtighed i indsatsen 

og endnu mere re litet i ”ret og pligt” princippet. Dette  et d,  t kr vene til de ledige skulle 
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skærpes:” I takt med den stigende beskæftigelse skær es kra ene til, at de ledige er til 

rådighed for arbejdsmarkedet” (ibid.: 14). Denne skærpelse af kravene til de ledige, beskrev 

arbejdsministeren således: ”For at undgå  aradoks roblemer
7
 i de kommende år, er vi nødt 

til at være mere håndfaste, end vi før har været. Vi skulle nødig havne i en situation, hvor der 

er masser af ledige job, men ingen kvalificeret arbejdskraft til de ledige job” (Aktuelt 

1.2.1996). Dette fokus på håndfasthed og skærpelse af kravene til ledige kom, blandt andet, til 

udtryk ved, at lovpakken forkortede dagpengeperioden fra syv år til fem år, således at den 

første periode blev halveret fra de 4 år, som indført med AR, til 2 år. Nu skulle der være ret 

og pligt til tre års aktivering efter to års ledighed (Regering 1995: 12). Derudover blev der 

indført passiv rådighedsforpligtigelse, så ledige, selvom de var under uddannelse eller i 

aktivering, stadig havde pligt til at tage imod arbejde. Selve adgangen til dagpengesystemet 

blev skærpet, så generhvervelse af dagpengeretten nu krævede 52 ugers arbejde inden for 3 år 

i stedet for hidtidige 26 uger (Arbejdsministeriet 1996a). Ret og pligt til hurtigt at komme i 

gang, var således en væsentlig del af den løsning, der skulle sikre virksomhederne den 

arbejdskraft, de havde brug for til at sikre forsættelsen af opsvinget. Arbejdsministeren 

udtrykte det: ”Hovedformålet er, at endnu flere kan komme i beskæftigelse og den positive 

økonomiske ud ikling fortsætter. (…) En tidligere indsats er en bedre indsats” 

(B.T. 5.10.1995). Kravene til de ledige blev derfor, blandt andet, strammet gennem kortere 

dagpengeperiode, indførsel af passiv rådighed og en skærpelse af adgangen til 

dagpengesystemet.   

Den aktive linje styrkes  

 fter indf relsen  f ”et godt  r ejdsliv” i 1996  lev 2005-udvalget ”om  idereførelse af 

arbejdsmarkedsreformerne” et  leret i 1997 med det formål  t ev luere og l ve st tus over 

den aktive arbejdsmarkedsindsats og på baggrund heraf komme med forslag til, hvordan 

Regeringens 2005-mål
8

 kunne nås. Overordnet var rådets konklusion og anbefaling til 

Regeringen, at løsningen skulle forstærke og fortsætte den aktive linje, som var ført op 

gennem 1990’erne (2005-udvalg 1998.: 3-7). Dette resulterede i, at den aktive linje den 1. 

januar 1999 blev styrket i den såkaldte tredje fase af AR, som byggede videre på de 

ændringer, der  lev indf rt med ”et godt  r ejdsliv”. Forstærkningen  f den  ktive linje  et d 

                                                 
7
 Paradoksproblemer betyder, at der er efterspørgsel på arbejdsmarkedet efter arbejdskraft med bestemte 

kompetencer eller en bestemt uddannelse, samtidig med at der er ledige, som har disse kompetencer eller denne 

uddannelse. (internet 6) 
8
 2005-målene: at reducere ledigheden til 5 %, hvilket indebar, at der skulle være 240.000 flere beskæftigede 

inden 2005 (2005-udvalg 1998). 
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helt konkret, at dagpengeperioden endnu en gang blev forkortet fra fem år til fire år, så ledige 

nu havde ret og pligt til tre års aktivering efter kun et års ledighed. Derudover blev det indført, 

at ledige på første ledighedsdag personligt skulle møde op og tilmelde sig som ledige hos AF 

og senest 4 uger efter møde til en grundregistreringssamtale. Senest tre måneder efter 

tilmeldingen skulle der foretages en individuel vurdering af den ledige, og AF skulle finde ud 

af, om den ledige var parat til formidlet arbejde. Dette betød, at ledige nu efter tre måneders 

ledighed kunne blive formidlet til rimeligt arbejde, som de havde pligt til at tage. Derudover 

betød styrkelsen, at der kun måtte gå en måned mellem de aktiveringstilbud, den ledige havde 

ret og pligt til (internet 7). Denne tredje fase af AR var dog ikke de sidste ændringer i 

beskæftigelsespolitikken, som blev indført i denne periode. Der blev efterfølgende foretaget 

en række justeringer af aktiveringsindsatsen i 2000, hvor kravet om kun en måneds 

mellemrum mellem aktiveringstilbud blev ændret, så ledige i stedet skulle være i aktivering 

75 % af den treårige aktiveringsperiode. Derudover blev muligheden for arbejdspraktik 

indført som aktiveringsredskab og puljejob nedlagt (internet 8, 9).  

 

Opsummering 

I sagsdimensionen blev løsningerne i denne periode gjort meningsfulde 

som tidligere, hurtigere og forstærkede indsatser, der skærpede kravene 

og var mere håndfaste overfor de ledige. Hvilket, blandt andet, kom til 

udtryk med to forkortelser af dagpengeperioden, indførelsen af passiv 

rådighed og at ledige skulle være aktiveret 75 % af den treårige 

aktiveringsperiode. I tidsdimensionen blev løsningerne gjort 

meningsfulde i nutiden gennem konstruktionen af og frygten for en 

potentiel fremtid, hvor den lave ledighed og virksomhedernes behov 

havde bevirket, at opsvinget ville standse og økonomien gå i stå. Det vil 

sige en frygt for, at vende tilbage til den tilstand, der eksisterede i 

fortiden, før opsvinget og ARs indtræden. I socialdimensionen var den ledige stadig en 

person, der blev påført ledighed og gerne ville arbejde, men den lediges ønsker og behov blev 

nedprioriteret til fordel for virksomhedernes behov. Samtidigt blev kravene og tonen overfor 

ledige skærpet, således at indsatsen skulle være mere håndfast, og der skulle være realitet i 

retten og pligten til hurtigt at komme i gang.  
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3.3 2001-2004: En enklere og forstærket indsats med den enkelte i centrum 

Den 27. november 2001, fik Danmark en ny regering med Anders Fogh Rasmussen som 

Statsminister. Med Regeringsskiftet blev arbejdsministeriet erstattet af 

beskæftigelsesministeriet (BM). Den nye Regering fremlagde i maj 2002 oplægget til en 

reform, som under overskriften ”Flere i arbejde” l gde op til en fornyelse  f 

beskæftigelsespolitikken. Det var ifølge beskæftigelsesministeren: ”En helt ny 

arbejdsmarkedsreform, da alle elementer i den nuværende reform vil være til debat” 

(Jyllandsposten 17.1.2002). 

3.3.1 Ledighedens problemer 

I præsent tionen  f ”flere i  r ejde”  lev der t get f t i to overordnede pro lem tikker, som 

reformen havde til hensigt at løse. Den første var at den lave ledighed på 5 %, kombineret 

med en fremtidig stigning i antallet af ældre, kunne sætte fremtidens velfærdsamfund i fare. 

Den anden problematik var møntet på den hidtidige praksis. Det var holdningen hos den nye 

Regering, at daværende beskæftigelsessystem havde for meget fokus på aktivering og 

bureaukrati og for lidt fokus på den enkeltes behov.  

 

Lav ledighed og flere ældre 

I ”flere i  r ejde”  lev det fremhævet,  t ledigheden i l  et  f de foregående 10 år v r f ldet 

fra ca. 12 % til 5 % og derfor var historisk lav. Men udsigten til en fremtid med lav ledighed 

var som i den forrige periode, problematisk, fordi den skabte mangel på arbejdskraft, risiko 

for flaskehalse og derfor kunne sætte den økonomiske stabilitet over styr (BM
9
 2002a: 3). I 

denne reform blev dette suppleret med frygten for, at der i fremtiden ville være flere ældre og 

færre i den erhvervsaktive alder, hvilket ville indebære et fald i arbejdsstyrken, som betød, at 

der i de kommende år ville være færre til at producere det, som danskerne skulle leve af 

(Regeringen 2002 : 3). Regeringen  eskrev det således: ”Fremover bliver vi flere ældre og 

færre i den erhvervsaktive alder. Det betyder, at vi skal have mange flere personer ind på 

arbejdsmarkedet i de kommende år, hvis vi skal bevare og udbygge velfærdssamfundet, som vi 

kender det i dag” (Regeringen 2002a: 4). Fremtidens velfærd var således, ifølge regeringen, 

afhængig af, at der fremover blev gjort brug af alle ledige hænder. Regeringens mål var 

87.000 flere i  r ejde inden 2010: ”det [er] afgørende, at vi får flere personer i arbejde. 

Ellers kan vi blive nødt til at slække på velfærden. Flere i arbejde giver mere velfærd. Færre i 

arbejde gi er mindre  elfærd. Så sim elt er det” (Regeringen 2002b: 5).  

                                                 
9
 Forkortelse for Beskæftigelsesministeriet 
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Den hidtidige praksis - en bureaukratisk aktiveringsfabrik 

Med overskriften ”farvel til aktiveringsfabrikken” rettede den nye Regering en kritik mod den 

rolle,  ktivering h vde fået i  eskæftigelsesinds tsen: ”Der er for mange tilfælde af, at 

aktivering gennemføres for aktiveringens egen skyld, og at der er for lidt fokus på at få de 

ledige i arbejde. Ledige [er] i for høj grad blevet sat på kurser eller projekter, som ikke 

eks licit har et jobsigte” (BM 2002b: 15). Kritikkens udgangspunkt var blandt andet reglen 

fra 2000 om, at ledige skulle være aktiverede i 75 % af aktiveringsperioden. Dette betød, 

ifølge en analyse af beskæftigelsesindsatsen, at der havde været incitament til at fokusere 

mere på volumen frem for effekt (BM 2002a: 22). Resultatet var, ifølge regeringen, en såkaldt 

 ktiveringsf  rik, hvor ledige  lev pl ceret i udsigtsl s  ktivering: ”De fleste kender historier 

om ledige, der er endt i hovedløs aktivering. Enten kan de ikke se meningen med det tilbud, de 

deltager i. Eller også har de gentagne gange deltaget i forskellige tilbud, uden at det har givet 

dem job. Det  il regeringen gøre o  med” (Regeringen 2002b: 13). I forlængelse af denne 

kritik blev det problematiseret, at der var for meget bureaukrati i forbindelse med aktivering. 

Bureaukrati forstået som den mængde af tilbud, som det var muligt at benytte – 32 

 ktiveringsordninger v r det  levet til. Regeringen påpegede,  t ”det er blevet for svært for og 

uoverskueligt for virksomhederne, de ledige og myndighederne. Reglerne er i dag så 

indviklede, at der er væsentlige administrative byrder forbundet med hvert enkelt 

aktiveringsforløb” (BM 2002 : 15). Regeringen mente,  t  ure ukratiets uoverskuelighed 

spændte ben for at få de ledige hurtigt i arbejde, fordi det var for uoverskueligt og besværligt 

at inddrage virksomhederne i aktiveringsindsatsen (Regeringen 2002b: 15). Den aktive 

indsats var således, udover at være en aktiveringsfabrik, tilmed blevet en bureaukratisk og 

besværlig aktiveringsfabrik.  

3.3.2 Ledighedens løsninger  

På baggrund af problematikkerne omkring den lave ledighed og den hidtidige praksis, 

præsenterede Regeringen reformen ”flere i  r ejde” som en l sning, der indeholdt en 

omfattende reformering af beskæftigelsessystemet. For det første skulle indsatsen styrkes over 

for alle ledige. For det andet skulle der skabes en intensiveret indsats med den ledige i 

centrum. For det tredje ville reformen forenkle og målrette aktiveringen af ledige. 
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En styrket indsats over for alle 

Med titlen ”flere i  r ejde”- målet om at få 87.000 flere i arbejde inden 2010 og med 

fremtidens velfærd som indsats var Regeringens reform gennemsyret af ideen om, at der 

skulle satses på alle fronter, hvis målet skulle nås (Regeringen 2002b: 6). Satsningen på alle 

fronter betød, at den generelle indsats skulle styrkes over for alle; unge, ældre, indvandrere, 

flygtninge, virksomheder og beskæftigede (ibid.: 5, 6.). Det blev fremhævet, at der trods den 

lave ledighed stadig var omkring 300.000 ledige på overførselsindkomst, som udgjorde en 

betydelig arbejdskraftreserve. Det var, ifølge regeringen, i alles interesse, at udnytte denne 

reserve: ”Den reser e skal  i bruge. Det er i samfundets og arbejdsmarkedets interesse, og 

det er i den enkeltes interesse” (BM 2002b: 4, 25-28). Den overordnede målsætning var 

derfor, at alle der kunne arbejde, skulle have et reelt tilbud om beskæftigelse og ud af passiv 

forsørgelse, og de skulle være forpligtet til at acceptere tilbuddet, også selvom det ikke lige 

var drømmejobbet (ibid.: 2, 4). Aktiv rådighed, i forhold til tilbud om beskæftigelse og 

aktivering, blev således fremhævet som en nødvendig betingelse for at kunne modtage 

offentlige forsørgelsesydelser. Alle ledige, der kunne påtage sig et arbejde, skulle være parate 

til det (BM 2002b: 36-37).  

En intensiveret indsats med lediges ønsker og behov i centrum 

Udover en styrket inds ts over for  lle, ville Regeringen med ”flere i  r ejde” indrette 

beskæftigelsesindsatsen således, at den enkelte ledige kom i centrum i indsatsen, så 

udgangspunktet for indsatsen var den lediges behov (Regering 2002c: 1). Regeringen udtrykte 

det således: ”Den [ledige] skal i centrum i en aktiv beskæftigelsespolitik. Den enkeltes 

motivation og styrker skal udnyttes. Den enkeltes ønsker og behov skal understøttes” 

(Regeringen 2002b: 11). Reformen skulle sætte den ledige i centrum ved at fjerne fokus fra 

aktivering i det uendelige og i stedet rette blikket mod kontakten til den ledige. Nu skulle der 

hele tiden være tæt, intensiv og personlig kontakt med den enkelte ledige (Regeringen 2002b: 

3). Omdrejningspunktet for den intensive kontakt var et styrket kontaktforløb, hvor kontakten 

til ledige skulle være langt hyppigere, langt mere intensivt og bedre tilpasset. Det skulle være 

et kontaktforløb, hvor ledige blev mandsopdækket og hele tiden tilskyndet til at søge arbejde 

(i id.: 11). Dette v lgte Beskæftigelsesministeren  t udtrykke således: ”de skal kunne mærke 

systemets ånde i nakken” (Jyll ndsposten 5.9.2002). For at sikre den intensive personlige 

kontakt blev der, indført krav om, at ledige skulle til samtale minimum hver tredje måned, 

indtil den ledige kom i job, og kravet skulle stadig gælde, selvom den ledige var i aktivering. 

Derudover blev det muligt at tage hensyn til den enkelte lediges behov gennem indførslen af 

forskellige tilbud, som ledige kunne vælge imellem som fx afklaringssamtaler om 
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kvalifikationer og jobmuligheder eller kurser i jobsøgning m.v. (Regering 2002c: 2, 5). 

Således ville ”flere i  r ejde” sk  e en intensiveret inds ts med den ledige i centrum. 

Forenklet, fleksibel og målrettet aktivering 

På baggrund af kritikken omkring aktiveringsfabrikken, ville reformen gøre 

aktiveringsindsatsen mere fleksibel, så indholdet samt varigheden af aktiveringen kunne 

tilpasses den lediges behov (Regering 2002b: 11-13). Ideen om at sætte den ledige i centrum 

for indsatsen var derfor også omdrejningspunktet her. Kravet om 75 % aktivering blev derfor 

erstattet af et minimumskrav, som betød, at der i stedet skulle aktiveres, hver gang den ledige 

havde været væk fra arbejdsmarkedet i en sammenhængende periode på et halvt år. Det 

afgørende skulle ikke længere være aktiveringens varighed (kvantitet), men om den bragte 

den ledige tættere på job (kvalitet) (Regering 2002b: 11-13). For at skabe mulighed for en 

mere individualiseret indsats ville regeringen forenkle og harmonisere rammerne for 

aktiveringsindsatsen. Det skulle være mindre besværligt for virksomhederne at have ledige i 

aktivering, og det skulle være muligt at tilrettelægge individuelle forløb efter den enkeltes 

behov (Regering 2002a: 15, BM 2002b: 15-16). Derfor blev de 32 aktiveringsredskaber 

reduceret til tre redskaber for hele beskæftigelsesindsatsen (Regering 2002c: 4). De tre 

aktiveringsformer v r henholdsvis ”vejledning og opkv lificering”, virksomhedspr ktik og 

ansættelse med løntilskud. Tanken var, at redskaberne skulle kombineres med hinanden på 

forskellig vis, så de kunne tilpasses den lediges behov. Det skulle således være den enkelte 

lediges behov og arbejdsevne, der skulle bestemme, hvilken kombinationen af de tre 

redskaber, det var nødvendigt at anvende for at opnå beskæftigelse (BM 2002b: 16, 22).  

Opsummering 

I s gsdimensionen  lev ”flere i  r ejde” gjort meningsfuld som l sning 

ved,  t der  lev inds t en forskel mellem ”flere i  r ejde” og den hidtidige 

praksis, hvor den hidtidige praksis blev beskrevet som en aktiveringsfabrik 

og et bureaukratisk samt kompliceret system. Konstruktionen af den 

hidtidige pr ksis som pro lem tisk, gjorde det muligt for ”flere i  r ejde” 

at sætte en klar grænse mellem denne og sig selv som løsning. Dette 

muliggjorde  t ”flere i  r ejde” kunne  dskille sig fr  den hidtidige inds ts 

som noget nyt og bedre. Dette resulterede i en løsning, hvor en styrket og 

mere intensiv indsats over for den ledige var omdrejningspunktet. Dette blev suppleret med 

mere fleksibel, enkel og målrettet aktivering. I tidsdimensionen blev der konstrueret en 

potentiel problematisk fremtid, hvor lav ledighed og øget ældrebyrde satte velfærden i fare. 

Problemer 

Høj ledighed 

Hidtidig praksis 

Løsninger 
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2001-2004 

Fig. 5 Problemer 

og løsninger 
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Med kritikken af den hidtidige praksis, blev der også konstrueret en problematisk fortid med 

et bureaukratisk og kompliceret system, der ikke satte den lediges behov i centrum. Ligesom i 

de to forrige perioder blev konstruktionen af en problemfyldt fortid og fremtid anvendt til at 

gøre løsninger meningsfulde i nutiden. I socialdimensionen ville ”flere i  r ejde” sætte den 

ledige i centrum for indsatsen og tage udgangspunkt i den lediges behov og ønsker så den 

lediges motivation og styrker blev udnyttet.  

 

3.4 2005-2011: En forstærket, intensiv, tidlig og individuel indsats  

I perioden 2005-2011 blev der, efter vedt gelsen  f ”flere i  r ejde” i 2004, vedt get en række 

reformer, der skulle justere de l sninger, der  lev indf rt med ”flere i  r ejde”. Perioden v r 

desuden også præget af en global finanskrise i 2008 og et regeringsskifte i 2011, som dannede 

baggrund for nye løsninger. 

3.4.1 Ledighedens problemer 

Perioden 2005-2011 var præget af to overordnede problematikker, som krævede løsninger. 

Den første problematik bestod i, at der skete et skift fra historisk lav ledighed i 2005 til 

stigende ledighed i 2008, som betød, at både lav og høj ledig var problematikker i denne 

periode. For det andet opstod den hidtidige praksis igen som aktuel problematik i forbindelse 

med skiftet til en ny regering i 2011.  

Fra lav ledighed som problem til finanskrise og stigende ledighed 

Fra 2005 og frem til 2008 var den lave ledighed stadig en aktuel problematik i 

beskæftigelsespolitikken, som formuleret i aftalen ”jobplanen” fra 2008: ”Det igangværende 

økonomiske opsving har medført historisk høj beskæftigelse og den laveste målte ledighed 

siden 1974. Opsvinget indebærer aktuelt et pres på arbejdsmarkedet, og mange brancher 

melder om mangel på arbejdskraft” (Regering 2008a: 2). Lav ledighed var således stadig et 

problem i 2008, som krævede løsninger, men derefter skete et skift. AMS
10

 påpegede i 2009, 

at arbejdsmarkedet havde ændret sig markant i 2008: ”Mens der for knap et år siden var fokus 

på arbejdskraftmangel på både kort og langt sigt, er der nu fokus på at håndtere den stigende 

ledighed” (AMS 2009: 3). Der var sket en meget brat og forholdsvis kraftig stigning i 

ledigheden (ibid.), som i følge regeringen var resultatet af den globale finanskrise, der satte 

ind i 2008. Krisen havde vendt det offentlige overskud til et underskud (Regering 2010: 3), og 

den ellers stærke økonomi var derfor kommet under pres. Finanskrisens konsekvenser for 

                                                 
10

 Forkortelse for Arbejdsmarkedsstyrelsen 



38 
Problemer og løsninger i dansk beskæftigelsespolitik  

Kandidatafhandling Anders Stallknecht April 2012  

Danmark betød således, at stigende ledighed var blevet re-aktualiseret som problematik i 

beskæftigelsespolitikken, og lav ledighed skubbet i baggrunden. Dette betød at både høj og 

lav ledighed var problematikker, der krævede løsninger i denne periode.  

 

Den hidtidige praksis - et uretfærdigt system 

I slutningen af 2011 tiltrådte en ny socialdemokratisk ledet regering, der allerede en uge efter 

sin tiltræden vedtog  ft len ”bedre vilkår for ledige”, som fremhævede en ny pro lem tik. 

Problematikken bestod i en generel kritik af, at den hidtidige indsats mod ledighed havde 

skabt uretfærdige vilkår for ledige. Aftalens første linje var: ”rammerne for dag enge og 

kontanthjæl  skal  ære mere retfærdige” (Regering 2011a: 1), og aftalen påpegede, at 

”unødige regler og systemtænkning ikke [skulle] være en barriere for en beskæftigelses-

indsats med udgangspunkt i den enkelte ledige. Der skal være mere frihed til at tilrettelægge 

en individuel indsats” (i id.). Med disse ord gik den nye Regering i 2011 ind og rettede en 

kritik af den måde, som beskæftigelsessystemet var indrettet på ved at indikere, at der ikke 

var nok frihed til en individuel indsats i systemet, og at systemet ikke tog udgangspunkt i den 

enkelte ledige.  

3.4.2 Ledighedens løsninger 

Ovenstående problematikker omkring manglende målretning og jobfokus i 

aktiveringsindsatsen, skiftet fra lav til stigende ledighed og den hidtidige praksis blev 

håndteret gennem en række løsninger. Løsningerne bestod først af en forstærket indsats for at 

håndtere den lave ledighed og understøtte opsvinget, samt et fokus på at skabe en mere hurtig, 

intensiv og enkel indsats. Dernæst skabte finanskrisen behov for løsninger, som skulle styrke 

væksten og beskæftigelsen i Danmark. Perioden 2005-2011 blev rundet af med et forslag om 

bedre vilkår for ledige.  

Velfærdsreform – en forstærket aktiv indsats for at understøtte opsvinget 

Med den lave ledighed og det økonomiske opsving som baggrund, ville Regeringen med 

Velfærdsreformen i 2006 gennemføre initiativer, som kunne understøtte opsvinget. Det skulle 

sikres, “at samfundsøkonomien i god tid indrettes efter de  ilkår, der  il  ræge fremtiden, 

således at balancen og sammenhængskraften i det danske  elfærdssamfund kan fastholdes” 

(Regering 2006a: 9). Med argumentet, at ”den aktive linje i arbejdsmarkedspolitikken, har 

bidraget til, at ledigheden er faldet markant det sidste årti” ville Regeringen forstærke den 

aktive indsats (Regering 2006b: 12). Hvordan indsatsen skulle forstærkes blev slået fast med 

følgende citat: ”Vejen er klar: Aktivitet. Der er nemlig solidt belæg for, at aktivitet, 

jobsøgning, jobsamtaler og aktivering, er vejen til job. De ledige skal hele tiden være 
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jobsøgende. Jobcentre og a-kasser skal støtte op med samtaler og andre jobrettede aktiviteter. 

Alle  arter skal sikre, at ledige retter fokus mod ét klart slutmål: Job inden for kort tid” 

(AMS 2007: 1). Indsatsen skulle forstærkes overfor alle ledige og havde i følge regeringen tre 

hovedmål.  

For det første, et øget fokus på aktiv jobsøgning, styrket rådighed og effektiv jobformidling. 

(Regering 2006a: 41). Dette mål skulle nås gennem en styrkelse af a-kassernes rolle i 

beskæftigelsesindsatsen, fordi a-kassernes kendskab til egne medlemmer var et godt 

udgangspunkt for at matche ledige hænder med ledige jobs. Derfor skulle a-kasserne 

fremover formidle deres medlemmer til job, have den første kontakt med alle forsikrede 

ledige og overtage afholdelsen af CV-samtaler inden fire ugers ledighed. Rådigheden skulle 

styrkes ved, at a-kasserne nu skulle holde systematiske rådighedsvurderinger af ledige hver 

tredje måned (ibid.), og der blev indført krav til ledige om ugentligt at bekræfte på jobnet.dk, 

at de var jobsøgende og ville i yderste konsekvens miste dagpenge fra a-kassen, hvis dette 

ikke skete (ibid.:42). Derudover blev alle typer af samtaler mellem ledig og AF forenklet til 

én type samtale – jobsamtalen - og der blev indført gradvist skærpende sanktioner ved 

gentagne udeblivelser fra samtalen. Første udeblivelse betød mistet ret til dagpenge, indtil 

jobcentret kontaktes. Anden gang fik dagpengemodtageren to ugers karantæne og tredje gang 

inden for 12 måneder resulterede i, at retten til dagpenge blev fjernet (ibid.: 48).  

Det andet mål, var baseret på en ide om, at ”den enkelte ledige hjæl es ikke  ed at blive 

overladt til passiv offentlig forsørgelse, men skal have en aktiv hjælp til at komme tilbage til 

arbejdsmarkedet – blev der i velfærdsreformen lagt op til øget aktiv deltagelse og aktivering, 

som blandt andet betød, at aktiveringstidspunktet for alle ledige nu skulle være inden ni 

måneder, og alle dagpengemodtagere skulle omfattes af mere intensiv aktiveringsindsats efter 

2,5 år på dagpenge (Regering 2006b: 43).  

Det tredje mål var forenkling af beskæftigelsesindsatsen, hvilket betød en række 

regelforenklinger i beskæftigelsessystemet (Regering 2006b: 45). Dette var dog kun én ud af 

flere såkaldte afbureaukratiseringsrunder i denne periode, som ikke alle vil blive inddraget. Et 

eksempel var ”aftalen om afbureaukratisering” fr  2009, som under overskriften ”lidt lettere 

for alle” afbureaukratiserede ungeindsatsen, sanktionsreglerne og jobcentrenes modtagelse af 

ledige. Denne afbureaukratiseringsrunde betød, blandt andet, en skærpelse af indsatsen 

overfor alle ledige under 30 år, således at første jobsamtale nu skulle falde senest efter en 

måned, der skulle aktiveres efter kun 13 uger, og aktiveringen skulle vare i mindst seks 
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måneder. Derudover blev der indført ens sanktioner for alle grupper af ledige, og jobcentrene 

kunne nu kræve, at der blev udarbejdet et CV første dag efter tilmelding hos jobcentret 

(Regering 2009a). 

Tidlig, hurtig og intensiv indsats 

Efter velfærdsreformen i 2006 fortsatte ideen om at forstærke den aktive indsats. Dette skete 

gennem begreberne hurtighed, intensivering og målretning. Hurtighed og intensivering var på 

d gsordenen i 2007 med pjecen ”Aktivitet er vejen til job”  f AMS til l ndets jo centre, som 

omhandlede de ændringer af beskæftigelsessystemet, som velfærdsreformen havde medført.  

AMS budskab til landets jobcentre, var, at ”jobcentre og a-kasser skal så tidligt som muligt 

tage fat, holde samtaler og sætte aktiviteter i gang. Det drejer sig om målrettede og relevante 

aktiviteter med fokus på job. Ingen bør vente på hinanden. Det er bare at gå i gang. Fokusér 

på intensive og tidlige forløb. Støt samtidig de ledige og forpligt dem i deres jobsøgning. Tjek 

rådighed og følg o  med sanktioner. Det øger sandsynligheden for beskæftigelse” (AMS 

2007: 5). I 2008 var AMS igen på banen med udgivelsen ”Hurtigt i gang – det betaler sig”, 

hvor de opfordrede landets jobcentre til at ”tage hurtigt kontakt til nye ledige og fastholde en 

intensi  og hy  ig kontakt med et klart jobfokus, indtil de ledige er kommet i job” (AMS 

2008: 3). Den styrkede indsats fra velfærdsreformen blev således i årene efter suppleret af et 

fokus, som lagde vægt på tidlig, hurtig og intensiv indsats overfor ledige.  

Finanskrise – Styrke vækst og beskæftigelse 

Med et opsving vendt til fin nskrise indeholdt  ft len ”Om genopretningen af dansk 

økonomi” en arbejdsmarkedsreform, som havde til formål at styrke vækst og beskæftigelse i 

D nm rk. Med henvisning til,  t ”det er erfaringen fra lignende reformer op gennem 

1990’erne, at forkortelser af dag enge erioden øger søgeakti iteten og sikrer hurtigere 

afklaring af jobønsker blandt ledige” v r reformens l sning,  t h lvere d gpengeperioden fr  

fire til to år (Regering 2010: 13-14).  

Bedre vilkår for ledige – en mere individuel indsats 

På baggrund af en kritik af den hidtidige praksis blev der i slutningen af 2011 i finansloven 

for 2012 vedtaget en række initiativer af den nyindsatte Regering. Initiativerne havde til 

hensigt at gøre rammerne for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mere retfærdige og sikre, 

at færre faldt ud af dagpengesystemet. Den nye regering ville derudover sætte mere fokus på 

uddannelse og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen og skabe et system, hvor det var slut 

med unødige regler og systemtænkning. Der skulle skabes en indsats, der tog udgangspunkt i 
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den enkelte ledige, og der skulle nu ” ære mere frihed til at tilrettelægge en indi iduel 

indsats” (Regering 2011a).  

Opsummering 

I sagsdimensionen blev løsningerne i perioden 2005-2011 gjort 

meningsfulde ved, at understøtte opsvinget gennem en 

forstærket, hurtig og intensiveret beskæftigelsesindsats. 

Derudover resulterede finanskrisen i løsninger, som skulle styrke 

vækst og beskæftigelse. Til sidst dukkede den hidtidige praksis 

igen op som problematik i forbindelse med regeringsskiftet i 

2011 og skulle løses gennem en mere individuel indsats med 

udgangspunkt i den enkelte. I tidsdimensionen blev 

velfærdsreformen gjort meningsfuld som løsning i nutiden 

gennem et billede af en mulig fremtid uden opsving og velfærd. De løsninger, der udsprang af 

finanskrisen, blev gjort meningsfulde ved, at fortidens skift fra lav til stigende ledighed, 

gjorde løsninger meningsfulde i nutiden, som sikrede, at stigningen ikke fortsatte i fremtiden. 

”Bedre vilkår for ledige”  lev gjort meningsfuld ved,  t henvise til en pro lem tisk fortid med 

et uretfærdigt system. I socialdimensionen var den ledige stadig en person, som gerne ville 

arbejde. Men i denne periode afspejlede løsningerne også, at den ledige var en person, der 

havde behov for en tidlig, hurtig og intensiv indsats for at komme i arbejde. 

 

3.5 Delkonklusion 

Den semantiske analyse søgte at besvare spørgsmålet: Hvordan har Regeringer siden 1993, 

iagttaget ledighed som problem og gjort beskæftigelsespolitiske reformer meningsfulde som 

løsninger? Figur 7 illustrerer, hvordan reformer siden 1993 har iagttaget ledighed som 

problem, og hvilke løsninger iagttagelserne har resulteret i. Modellen indeholder to 

iagttagelser, som strukturerer konklusionen:  

1. Iagttagelsen af en kontinuerlig udvikling, hvor løsninger bliver til problemer og, 

meningsfulde løsninger bliver meningsløse.  

2. Iagttagelsen af, hvordan udviklingen har skabt et mulighedsrum for håndteringen af ledige i 

dag. 

Problemer 

Aktiveringsindsats, lav og 

stigende ledighed, hidtidig 

praksis           

Løsninger 

Velfærdsreform, tidlig og 

hurtigt indsats, bedre vilkår
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Fig. 6. Problemer og 

løsninger 
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1. En kontinuerlig udvikling, hvor løsninger bliver til problemer og meningsfulde løsninger 

bliver meningsløse 

Analysen viser hvordan forholdet mellem problemer og løsninger i beskæftigelsespolitikken, 

ikke består af endelige løsninger på bestemte problemer, som resulterer i status quo. Analysen 

viser, at sammenhængen mellem problemer og løsninger karakteriseres ved en udvikling, 

hvor løsninger bliver til problemer, der danner grundlag for nye løsninger. Dette kommer til 

udtryk ved den måde, den hidtidige praksis er dukket op som problem i forbindelse med 

regeringsskiftene i 1993, 2001 og 2011, samt måden høj og lav ledighed på skift optræder 

som problematikker, der kræver løsninger. I 1993 vedtages AR som løsning på den hidtidige 

pr ksis pro lem og suppleres i  nden periode  f l sningerne ”hurtigere i jo  og udd nnelse” 

og en forstærket indsats. Løsninger vedtaget før 1993, bliver således problematiseret og 

danner grundlaget for AR som løsning. Men i tredje periode 2001-2004  liver reformen ”flere 

i  r ejde” også gjort meningsfuld som l sning på den hidtidige pr ksis som pro lem. Den 

praksis som AR, og efterfølgende reformer indførte i perioden 1993-2000, bliver således til en 

ny pro lem tik, der d nner grundl g for ”flere i  r ejde” som l sning. Dette i gtt ges igen i 

2011, hvor reformen ”bedre vilkår for ledige” også  nvender den hidtidige pr ksis som 

problem, og løsningerne fra perioden 2001-2010 bliver således til en ny problematik, som 

fordrer løsninger. Således bliver løsninger kontinuerligt til problemer, som skaber behov for 

nye løsninger. En lignende udvikling kan iagttages omkring ledighedsniveauet. I perioden 

1993/1994 blev høj ledighed fremhævet som en problematik, og løsningen var nedbringelse af 

ledigheden eller lav ledighed. Da ledigheden falder efterfølgende, bliver den lave ledighed i 

den næste periode 1995-2000 iagttaget som et problem, der kræver nye løsninger. Den lave 

ledighed fortsætter som problematik frem til 2008, hvor ledigheden stiger på grund af 

finanskrisen. Her opstår den stigende ledighed som en problematik, der kræver nye løsninger. 

Fig. 7. Problemer og løsninger i beskæftigelsespolitikken 
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Beskæftigelsespolitikken karakteriseres således af en udvikling, hvor den hidtidige praksis 

samt både høj og lav ledighed kontinuerligt skaber behov for nye løsninger   

Når løsninger bliver til problemer, betyder det også, at løsninger der anskues som 

meningsfulde i én periode, i en senere periode bliver meningsløse og fjernes til fordel for nye 

meningsfulde løsninger. Det vil sige, at tiltag, ordninger eller regler, der således virker 

naturlige og logiske på et tidspunkt i beskæftigelsespolitikken, bliver unaturlige og ulogiske 

på et senere tidspunkt. Det tydeligste eksempel på dette er, måden den hidtidige praksis 

gentagne gange opstår som problematik. Den hidtidige praksis, som problematik, påpeger 

forrige løsningers meningsløshed gennem kritik, som fx påpeger, at de indeholder et negativt 

menneskesyn, er kontrollerende, bureaukratiske, uretfærdige eller baseret på unødige regler 

og systemtænkning. Hvad der i én periode virkede logisk og meningsfuldt, bliver således 

meningsløst og uretfærdigt i en senere periode. Beskæftigelsespolitikkens udvikling kan 

derfor også karakteriseres som en kontinuerlig bevægelse mellem meningsfuldhed og 

meningsløshed. 

2. Mulighedsrum for håndteringen af forsikrede ledige i dag  

Beskæftigelsespolitikkens kontinuerlige udvikling af løsninger har skabt nogle bestemte 

rammer for beskæftigelsesindsatsen i dag. Disse rammer kan også beskrives med ordet 

mulighedsrum, som betegner de muligheder og begrænsninger, der foreligger for 

håndteringen af ledige i dag. For at give et indblik i udviklingen af dette mulighedsrum, er 

periodernes løsninger opsummeret i tabel 2.  

Tabel 2. Periodernes løsninger 

Periode Løsninger 

1993-1994  Aktiv indsats, ret og pligt til aktivering 

 Individuelle ønsker og behov 
1995-2000 

 Hurtigere i job og uddannelse, styrke den aktive linje  

2001-2004  Styrket, intensiveret, tidlig, hurtig, forenklet og målrettet indsats 

 Fleksibel indsats med lediges ønsker og behov i centrum  

2005-2011  Forstærket aktiv, tidlig, hurtig og intensiv indsats 

 En mere individuel indsats 

På baggrund af tabellen og analysen, kan det iagttages, at de beskæftigelsespolitiske reformer 

siden 1993 er blevet gjort meningsfulde gennem to former for løsningsmodeller.  

a. En forstærket og intensiv samt tidlig og hurtig indsats  

Den første løsningsform karakteriseres ved, at løsningerne siden etableringen af den aktive 

indsats i 1993, har villet skabe en forstærket og intensiveret aktiv indsats samt en tidlig og 

hurtig indsats. Dette har, blandt andet, betydet, at dagpengeperioden siden 1993 er blevet 
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forkortet fra syv til to år, at tidspunktet for aktivering er rykket fra tre år til 13 uger for ledige 

under 30 år og ni måneder for ledige over 30 år. Løsningerne har også betydet, at ledige i dag 

skal starte i kontaktforløb hos både a-kasser og jobcentre efter fire ugers ledighed, hvor de 

skal til systematiske jobsamtaler og rådighedssamtaler hver tredje måned. Derudover har 

ledige fået ret og pligt til, at skulle i aktivering hver sjette måned i hele ledighedsperioden. 

Desuden indeholder kontaktforløbet et krav om aktiv rådighed samt et sanktionssystem, som 

fratager ledige dagpenge, hvis ikke de deltager i de planlagte aktiviteter. Selvom det kun er 

udvalgte eksempler, så illustrerer de, at denne løsningsform har skabt et mulighedsrum i dag, 

hvor en tidlig og aktiv indsats med regelmæssige samtaler og aktivering, kombineret med 

sanktioner anskues som løsningen på ledighed. 

b. En individuel indsats 

Den anden løsningsform karakteriseres ved, at løsningerne siden AR også har haft et fokus på, 

at skabe en individuel indsats med lediges ønsker og behov i centrum. Denne løsningsform 

har også del i, at mængden af samtaler med jobcentre og a-kasser er steget, da en individuel 

indsats, ifølge løsningerne, fordrer en hyppigere kontakt til de ledige. Denne løsningsform 

kommer også til udtryk ved, at samtalerne hos jobcenter og a-kasse er individuelle samtaler, 

hvor ledige sammen med en jobkonsulent skal vejledes samt udarbejde individuelle jobplaner 

(tidligere handlingsplan) og planer for jobsøgning. Planer, der med udgangspunkt i den 

lediges ønsker og behov, skal planlægge, hvordan den ledige kommer i arbejde. Derudover 

kan ledige vælge mellem tre former for aktivering, som kan kombineres efter den lediges 

behov, så en individuel indsats kan tilrettelægges. Denne løsningsform har således betydet, at 

mulighedsrummet i dag også karakteriseres af en indsats, der skal tage hensyn til den enkelte 

og ud fra den lediges behov finde den rigtige løsning på ledigheden. Den semantiske analyse 

viser således, at mulighedsrummet for håndteringen af ledige i dag, er resultatet af to 

forskellige løsningsmodeller, som på hver sin måde sætter sit præg på håndteringen af ledige i 

beskæftigelsessystemet.  
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4. Teknologianalyse af kontaktforløbet 

Den semantiske analyse har vist hvordan 

mulighedsrummet for håndteringen af ledige i dag, 

er præget af to forskellige løsningsmodeller. 

Løsningsmodellerne sætter rammerne for en 

beskæftigelsesindsats som på samme tid skal være 

forstærket, intensiv, tidlig og hurtig samt 

individuel. Teknologianalysen vil iagttage beskæftigelsesindsatsen, med henblik på at 

undersøge, hvilke former for styring af ledige den muliggør. Beskæftigelsesindsatsen 

iagttages som det kontaktforløb, ledige i dag er forpligtet til at deltage i. Analysen laves på 

baggrund af interviews med jobkonsulenter fra jobcentre og a-kasser, gældende lovgivning 

om beskæftigelsesindsatsen samt informationer fra AMS hjemmeside. Når kontaktforløbet 

iagttages, er det således jobkonsulenternes, lovens og arbejdsmarkedsstyrelsens 

kommunikation om beskæftigelsesindsatsen der iagttages. Teknologianalysen vil vise, 

hvordan styring af ledige muliggøres i kontaktforløbet gennem anvendelsen af teknologier. 

Teknologier muliggør styring ved at stille kalkule afvigelsesforskelle til rådighed, og 

spørgsmålet, som analysen vil søge at besvare, er derfor: Hvordan muliggøres forskelle i 

kontaktforløbets styringsindsats? Spørgsmålet besvares over to dele (fig. 8). I analysens første 

del iagttages kontaktforløbets styringsindsats gennem forskellen ens forskellig som én enkelt 

teknologi. Analysens anden del iagttager kontaktforløbet over forskellen forskellig ens, og det 

undersøges, hvordan kontaktforløbet også består af en række af forskellige teknologier, som 

på forskellig vis muliggør styring af ledige.  

 

4.1  ont ktforl  et -  ns forskellig 

Første del af teknologianalysen iagttager kontaktforløbet gennem forskellen ens forskellig og 

undersøger, hvordan kontaktforløbet som én enkelt teknologi etablerer en bestemt kausalitet, 

som muliggør styring af ledige. Loven om en aktiv beskæftigelsesindsats beskriver 

kont ktforl  et således: ”Hvis du er ledig tilrettelægges og gennemføres et individuelt og 

fleksibelt kontaktforløb under hensyn til dine ønsker og forudsætninger samt 

arbejdsmarkedets behov. Det sker med henblik på, at du hurtigst muligt opnår ordinær 

beskæftigelse” (lov 2: k p. 7). Den individuelle og fleksi le inds ts  estår  f tre sl gs 

Fig. 8. Teknologianalysens iagttagelse af 

kontaktforløbet. 

 

Del 1 

Forskellig Ens Ens Forskellig 

Del 2 

2 
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samtaler, henholdsvis jobsamtalen hos jobcenteret samt CV- og vejledningssamtalen og 

rådighedssamtalen hos a-kassen (internet 10). Derudover skal ledige løbende aktiveres af 

jobcentret (internet 11). Alle kontaktforløbets aktiviteter er samlet i figur 9. 

Ugerne og månederne skrevet med fed i modellen markerer de tidspunkter i 

ledighedsperioden de nævnte aktiviteter skal være igangsat eller afholdt. Jobcentrene er i 

forhold til tidspunkterne underlagt et rettidighedskrav. Overordnet betyder rettidighedskravet, 

at kommunen skal foretage sig bestemte ting på bestemte tidspunkter i forhold til sine 

borgere. Overskrides en deadline, bortfalder refusionen, det vil sige statens økonomiske 

tilskud til kommunen (AMS 2010: 28). Tidspunkterne med fed fungerer derfor som deadlines 

for, hvornår en given aktivitet skal være afholdt eller sat i gang af jobcentret
11

. Disse 

deadlines strukturerer og driver derfor hele kontaktforløbet fremad både i forhold til den 

ledige, men også i forhold til jobcentre og a-kasser. Derfor vil analysen følge disse deadlines. 

Deadline 0-3 uger, CV- og vejledningssamtale hos a-kassen,  

Inden for tre ugers ledighed starter kontaktforløbet hos a-kassen med en CV- og 

vejledningssamtale. Det er et gruppemøde, hvor ledige vejledes om sine rettigheder, pligter og 

muligheder i kontaktforløbet. A-k ssen sk l derudover vejlede ”om jobmuligheder, og 

medvirke til at afklare den lediges kompetencer, eventuelle behov for karriereskift og bredere 

jobsøgning” (lov 3: kap. 2). I slutningen af samtalen skal ledige til en individuel samtale med 

en jo konsulent, som sikrer,  t den ledige h r l vet ”et relevant, korrekt og fyldestgørende CV 

i Jobnet” ( id.). Til den individuelle s mt le ud r ejder ledig og jo konsulent også en ”pl n 

for jo s gning” - en plan for, hvordan ledige skal søge job indtil rådighedssamtalen hos a-

kassen efter tre måneders ledighed (ibid.). Ved denne samtale får den ledige således 

vejledning om sine rettigheder, pligter og muligheder samt lavet et korrekt CV og hjælp til at 

klarlægge sine kompetencer og planlagt sin fremtidige jobsøgning.  

                                                 
11

A-kasserne modtager ikke refusion, men Pensionsstyrelsen fører tilsyn med a-kasserne for at sikre, at a-

kasserne administrerer korrekt, at de forebygger og standser fejludbetalinger, samt har en høj kvalitet i deres 

administration (internet 12). 

Fig. 9. Model for kontaktforløbet.  
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Deadline 0-1 måned og hver tredje måned, jobsamtale hos jobcenter,  

Kontaktforløbet hos jobcenteret starter for ledige under 30 år inden for den første måned og 

inden tre måneder for ledige over 30 år. Efter den første jobsamtale er der kontinuerligt 

samtaler hver tredje måned, indtil den ledige kommer i beskæftigelse. Den første jobsamtale 

adskiller sig fra de efterfølgende jobsamtaler ved at informere ledige om ”h ad det  il sige at 

være ledig, hvad er det for nogle rammer og vilkår man har, hvad har ledige af muligheder i 

jobcentret omkring uddannelse. H ad indeholder jobnet, gode ti s og tricks” (jobcenter 1, 

03:00). Den første jobsamtale har derfor mere fokus på at informere ledige og bliver derfor 

afholdt både individuelt og i grupper, alt afhængig af jobcenteret. De efterfølgende 

jobsamtaler er individuelle samtaler mellem ledig og jobkonsulent med fokus på konkrete job 

og den lediges jobsøgning. Derudover fokuseres der på, at afdække den lediges kompetencer 

og beskæftigelsesmål samt opfølge tidligere aftaler (Lov 2: kap. 7, internet 13). På baggrund 

af samtalen planlægges og fastlægges indholdet af kontaktforløbet sammen med den ledige, 

hvilket skrives ind i en jobplan
12

.  

Deadline hver tredje måned, rådighedssamtale hos a-kassen,  

Det andet element i kontaktforløbet hos a-kassen er rådighedssamtalen. For at have ret til 

dagpenge skal ledige stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved at følge nedenstående 

rådighedsregler. 

Ledige skal: 

 Være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret  

 Oprette og få godkendt et CV på jobnet og ajourføre det.  

 Have bopæl og opholde sig i Danmark  

 Kunne overtage arbejde med en dags varsel.  

 Aktivt søge alt arbejde, der kan varetages, også under aktivering,  

 Deltage i de møder og samtaler som a-kasse eller jobcenter indkalder til.  

 Deltage i de aktiviteter og tilbud som jobplanen indeholder og søge arbejde, som den 

ledige er vejledt om i ”plan for jobsøgning”  

(Lov 1: kap. 2). 

For at sikre, at rådighedsreglerne overholdes, vurderer a-kassen lediges indsats hver tredje 

måned i en rådighedssamtale (internet 14). Det er en individuel samtale, som fokuserer på den 

lediges indsats for at komme i job og generelle jobsøgningsaktivitet. Det vil sige, om den 

ledige har søgt aktivt og været realistisk i sin jobsøgning (lov 1: kap. 9). Udgangspunktet for 

                                                 
12

 En jobplan er en skriftlig aftale mellem jobcentret og den ledige, om aktiviteter der kan medvirke til at den 

ledige hurtigst muligt kommer i job (internet 5) 
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s mt len er ”pl n for jo s gning”- et antal medbragte ansøgninger og et jobsøgningsskema, 

hvori det er noteret hvilke job, der er søgt, og hvordan de er søgt. På baggrund heraf vurderer 

a-kassen, om den ledige har stået til rådighed. Vurderes det, at den ledige ikke har stået til 

rådighed, mistes retten til dagpenge (Lov 1: kap. 10).  

Deadline 13 uger og 9 måneder, ret og pligt til aktivering  

Udover jobsamtaler og rådighedssamtaler hver tredje måned har ledige ret og pligt til at 

modtage tilbud om aktivering fra jobcentret. Efter 13 ugers ledighed skal ledige under 30 år i 

aktivering i seks måneder, hvor ledige over 30 år først skal aktiveres efter 9 måneder i mindst 

fire uger. Efter første aktiveringstilbud skal alle ledige kontinuerligt aktiveres hver sjette 

måned, indtil de kommer i beskæftigelse (internet 11). Jobcentrene har mulighed for at tilbyde 

tre former for aktivering: Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse 

med løntilskud (Lov 2: kap. 8). Vejledning- og opkvalificering kan dække over alt lige fra 

korte vejlednings- og afklaringsforløb til særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb 

samt ordinær uddannelse (internet 11). Virksomhedspraktik er fire ugers praktik i en 

virksomhed og anvendes, når ledige har behov for at få afklaret beskæftigelsesmål eller 

optrænet faglige, sproglige eller sociale kompetencer (Lov 2: kap 11). Ansættelse med 

løntilskud indebærer ansættelse i en virksomhed på overenskomstmæssige vilkår i op til seks 

måneder med mulighed for forlængelse. Det bruges ligeledes til at oplære og genoptræne 

lediges faglige, sproglige eller sociale kompetencer (ibid.: kap 12). Samlet set anvendes 

aktivering derfor til at uddanne, optræne eller oplære ledige faglige, sproglige eller sociale 

kompetencer. 

4.1.1 Kontaktforløbet som teknologi  

Her følger analysen af kontaktforløbet som en teknologi ved at iagttage, hvilken forskel 

kontaktforløbet stiller til rådighed for styringen, og hvilken kausalitet den etablerer samt 

hvilken styring der muliggøres ved afvigelser fra kausaliteten.  

Forskel 

Kontaktforløb består af en række samtaler og aktiveringer, som på forskellig vis har til formål 

at få ledige hurtigt i beskæftigelse. De er en kontinuerlig række af planlagte aktiviteter, som 

tilsammen udgør det forløb ledige skal følge i hele ledighedsperioden. Forløbet er struktureret 

af en række deadlines, jobcentre og a-kasser skal overholde og ledige skal, ifølge 

rådighedsreglerne, deltage i aktiviteterne. Det er derfor et forløb, som hverken ledige, 

jobcentre eller a-kasser må afvige fra. Kontaktforløbet stiller derved - som teknologi - 

forskellen mellem forløbafvigelse til rådighed for styringen. Hvor forløb indikerer deltagelse 
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i forløbets planlagte aktiviteter og overholdelse af deadlines, og afvigelse indikerer det 

modsatte. 

 

Kausalitet 

Kontaktforløbet består af en række forskellige planlagte aktiviteter, som gentages med 

bestemte tidsintervaller i hele ledighedsperioden. Gennem denne planlægning skabes et forløb 

som kontinuerligt retter en beskæftigelsesorienteret indsats mod ledige. Kontaktforløbets 

kausalitet består derfor i, at der gennem planlægning, deadlines og gentagelighed kan skabes 

et samlet forløb ud af en række forskellige samtaler og aktiveringsformer. Et forløb som kan 

få ledige i arbejde.  

 

Styring 

Den styring kontaktforløbet muliggør, opstår når ledige afviger fra den kausalitet, som 

kontaktforløbet etablerer. Det vil sige rækken af planlagte aktiviteter og deadlines, der udgør 

det samlede forløb. Afvigelserne kan komme i form af udeblivelser fra de tre typer af samtaler 

eller aktivering. Afvigelser er også lediges afslag fra henvist arbejde, udarbejdelse af jobplan 

eller afslag på de tilbud som jobcentret giver om aktivering. En anden slags afvigelse er 

ophør, hvor ledige vælger at stoppe midt i et aktiveringstilbud (lov 4: kap. 2, 3). Til sidst 

anses det også for en afvigelse, hvis a-kassen vurderer, at den ledige ikke har fulgt 

rådighedsreglerne (lov 1: kap. 9). Styringen, som muliggøres ved ovenstående afvigelser, 

kommer til udtryk gennem et sæt af sanktioner, der alle indebærer, at retten til dagpenge 

fratages i en given periode (lov 4: kap. 4, 5). Først og fremmest minimerer sanktionerne 

forskellen mellem forløb afvigelse ved, at deres tilstedeværelse har en signalværdi, der 

signalerer, at ledige skal følge forløbet og ikke afvige, hvis de fortsat vil have dagpenge. 

Dernæst minimeres forskellen ved, at ledige efter sanktionen er overstået får ret til dagpenge 

og igen bliver en del af kontaktforløbet. Kontaktforløbet muliggør derfor - som teknologi - en 

styring, der ved tilstedeværelsen og anvendelsen af sanktioner stræber efter at få ledige til at 

følge de planlagte aktiviteter, som forløbet består af.  

 

4.2 Kontaktforløbet - Forskellig ens 

I første del af teknologianalysen blev kontaktforløbet iagttaget som en samlet teknologi. I 

denne del af analysen iagttages kontantforløbet gennem forskellen forskelligens og det 

iagttages, hvordan det samlede kontaktforløb også består af forskellige teknologier, som 

muliggør styring af ledige på forskellig vis. På baggrund af de udførte interviews med 
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jobkonsulenter er der udvalgt syv teknologier, som udgør omdrejningspunktet for anden del af 

teknologianalysen. Analysen af teknologierne tager udgangspunkt i Luhmanns teori om det 

moderne samfund som uddifferentieret i funktionssystemer. Analysen vil vise, hvordan 

anvendelsen af de syv teknologier muliggør kommunikation om den ledige gennem det 

pædagogiske, økonomiske og politiske funktionssystems medier og koder. Dette med henblik 

på, at undersøge, hvilke forskellige rammer funktionssystemerne sætter for styringen af 

ledige. Det vil sige, hvordan teknologierne muliggør pædagogisk, økonomisk og politisk 

styring af ledige. Analysen viser først, hvilken forskel teknologierne stiller til rådighed for 

styringen, dernæst hvilken kausalitet de etablerer, og til sidst hvilken styring der muliggøres 

ved afvigelser fra kausaliteten. 

4.2.1 Pædagogiske teknologier  

I dette afsnit iagttages CV- og vejledningssamtalen, rådighedssamtalen og jobsamtalen som 

teknologier. På baggrund af de udførte interviews viser det sig, at CV- og 

vejledningss mt len og ”den f rste jo s mt le” h r en oplysende funktion i kont ktforl  et. 

Rådighedssamtalen og de resterende jobsamtaler har derimod en vurderende og rådgivende 

funktion. Derfor er analysen af samtalerne opdelt i to; én af CV- og vejledningssamtalen og 

”den f rste jo s mt le”, som indlærende, og en  n lyse  f rådighedss mt len s mt de 

resterende jobsamtaler som evaluerende og rådgivende. På grund af samtalernes oplysende, 

indlærende og rådgivende karakter vil følgende analyse undersøge, hvordan teknologierne 

muliggør kommunikation om ledige gennem det pædagogiske funktionssystem. Der vil derfor 

først blive redegjort for, hvad der karakteriserer pædagogik som kommunikationsform. 

Pædagogik som kommunikationsform  

Al pæd gogisk kommunik tion  nvender ”  rnet” som generelt sym olsk medie. ”B rnet” 

kan, som medie, formes til hvad som helst - en medarbejder, en ledig, og anskues som det 

ufuldendte og derfor formelige til forskel fr  den fuldendte og uformelige voksen. ”B rnet” 

bærer derfor den binære kode fuldendt/ufuldendt og pædagogisk kommunikation deler verden 

op i det fuldendte og ufuldendte. Da fuldendt indtager kodens positive side, handler enhver 

pædagogisk kommunikation om, at fuldende det iagttagede gennem korrigering og 

perfektionering (Andersen 2004: 24-25).  Analysen af samtalerne vil derfor iagttage, hvordan 

de som teknologier muliggør kommunikation om ledige gennem barnet som medie, og 

hvordan de på forskellig vis stiller forskellen mellem fuldendt ufuldendt ledig til rådighed for 

styringen.  
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CV- og vejledningssamtalen og ”den første jobsamtale”  

Forskel 

CV- og vejledningssamtalen er et gruppemøde, der anvendes til at vejlede og oplyse ledige 

om deres rettigheder og pligter som ledige. Der informeres om dagpengesystemets 

opbygning, rådighedsregler, jobmuligheder samt, hvilke forskellige jobsøgningsmetoder, der 

kan bruges til at komme i job. Derudover hjælper a-kassen med at afklare den lediges 

kompetencer og eventuelle behov for karriereskift gennem information om mulighederne for 

at tage kurser og uddannelse (lov 3: kap. 2). Den første jobsamtale hos jobcenteret kan både 

være et gruppemøde eller en individuel samtale. En jobkonsulent fra et jobcenter fortæller 

f lgende: ”Det er informationer om, hvad det vil sige at være ledig, hvad er det for nogle 

rammer og vilkår man har, hvad har ledige af muligheder i jobcentret omkring uddannelse. 

H ad indeholder jobnet, gode ti s og tricks” (jobcenter 1, 03:00). Begge samtaler har således 

den funktion, at de skal oplyse og informere ledige om deres rettigheder, pligter og 

muligheder i beskæftigelsessystemet. Derfor stiller samtalerne forskellen mellem 

opl ste uvidende ledige til rådighed for styringen, oplyste ledige betragtes som fuldendte og 

uvidende ledige som ufuldendte og formelige. 

Kausalitet 

Kausaliteten, som samtalerne etablerer, kommer til udtryk i den effekt, som a-kasser og 

jobcentre mener samtalerne har. En jobkonsulent fra en a-k sse udt ler: ”Der er rigtig mange 

regler, og hvis du er nyledig og ikke har prøvet det før, så er det rigtig vigtig at være 

ordentligt klædt på (a-kasse 4, 04:31). Formålet med CV-samtalen er at klæde den ledige på, 

så de ikke går i nogen faldgruber” (a-kasse 4, 07:00). Med CV- og vejledningssamtalen 

mener a-k sserne derfor,  t det er muligt  t ”klæde den ledige på” til  t  egå sig i 

beskæftigelsessystemet. I jobcentret udtrykkes formålet med den første jobsamtale således: 

”Når man er nyledig, så er der mange, som gerne vil have noget grundlæggende information, 

fordi det er et stort vidensområde bare det at være ledig og skulle selv-agere” (jo center 1, 

01:30). Hos jobcentret er det således opfattelsen, at den første jobsamtales grundlæggende 

oplysninger skaber bedre mulighed for ledige til, at selv-agere i systemet. Kausaliteten, som 

samtalerne skaber, består således i, at de opfattes og anvendes som pålidelige og gentagelige 

måder, at skabe oplyste ledige. Gennem formidlingen af viden skabes oplyste og 

velinformerede ledige, som kan begå sig i beskæftigelsessystemet, selv-agere og ikke falde i 

nogen faldgruber. Formålet med de to samtaler er således ikke at få de ledige i job, men at 

forberede ledige på det beskæftigelsessystem, de er en del af som ledige. 
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Styring 

Styringen kommer til udtryk, når ledige afviger fra ideen om den oplyste ledige og i stedet 

fremstår uvidende. På baggrund af ovenstående citater samt de to følgende citater kan der 

argumenteres for, at ledige som udgangspunkt opfattes som uvidende omkring 

beskæftigelsessystemet. Jobkonsulenter fra to a-k sser utrykker f lgende: ”Alle de regler som 

vi har pligt til at vejlede vores kunder om, der ved vi af erfaring, at for nogle er det nok at 

læse dem, men det er det ikke for alle” (a-kasse 1, 08:20). ”Man kan ikke regne med at folk 

læser al den information de får” ( -kasse 2, 4:23). Citaterne fremhæver, hvordan 

jobkonsulenterne også erfarer, at det ikke er nok for alle ledige at læse informationerne, og at 

det heller ikke forventes, at ledige læser al den information, de får. Jobkonsulenternes 

udtrykker således, at ledige anskues som relativt udvidende før samtalerne og ledige derfor 

har brug for den viden som samtalerne formidler. Viden spiller således en central rolle i den 

styring, som samtalerne muliggør, fordi styringen består i, at samtalerne gennem formidlingen 

af viden minimerer forskellen mellem uvidende og oplyste ledige. 

Rådighedssamtalen og jobsamtalen  

Forskel 

Rådighedssamtalen kaldes også en rådighedsvurdering, da a-kassen vurderer den lediges 

inds ts i forhold til rådighedsreglerne. Rådighedss mt len t ger udg ngspunkt i lediges ”pl n 

for jo s gning”, der  lev ud r ejdet i slutningen  f CV- og vejledningssamtalen, som 

indeholder, hvilken slags stillinger det er aftalt den ledige skal søge (a-kasse 5, 20:07). Med 

planen som udgangspunkt vurderer a-kassen, om der er søgt job som aftalt, om der er søgt et 

tilstrækkeligt antal job, samt om jobsøgningen har været realistisk. Derudover sikrer a-kassen 

sig, at den ledige har deltaget i de kurser, tilbud og aktiviteter, som der er aftalt deltagelse i 

(Lov 1: kap. 9). Alt i alt, er rådighedssamtalen en vurdering af hele den lediges indsats, som 

en jobkonsulent fra en a-k sse  eskriver det: ”Vi skal se om den ledige søger aktivt, fornuftigt, 

seriøst og realistisk (a-kasse 4, 32:00). Det er ikke jobcentrets opgave, at vurdere rådighed, så 

jobsamtalerne har ikke specifikt dette for øje. Dog har jobsamtalerne alligevel en vurderende 

funktion, fordi de ligesom rådighedssamtalen skal have fokus på den lediges jobsøgning samt 

følge op på de aftaler, der blev indgået ved forrige jobsamtale (Lov 2: kap. 7). Samtalens 

vurderende funktion kommer til udtryk i f lgende  eskrivelse  f s mt lens indhold: ”Hvilke 

job søger den ledige, passer det overens med den lediges CV på jobnet, det skal jo være 

realistisk, hvad er det for nogle virksomheder, de søger” (jo center 4, 17:00). Både 

rådigheds- og jobsamtalen vurderer således løbende, om ledige yder en aktiv, seriøs og 

realistisk indsats for at komme i arbejde, hvilket fremad i specialet vil blive betegnet som en 



53 
Problemer og løsninger i dansk beskæftigelsespolitik  

Kandidatafhandling Anders Stallknecht April 2012  

kompetent indsats. Rådigheds- og jobsamtalen stiller derfor som teknologier - forskellen 

mellem en kompetent inkompetent indsats til rådighed for styringen. Hvor den fuldendte 

ledige udfører en kompetent indsats og den ufuldendte ledige leverer en inkompetent indsats. 

Med lediges indsats som omdrejningspunkt fokuserer disse samtaler på handling - til forskel 

fra de to forrige samtaler, der havde viden i fokus.  

Kausalitet 

Ifølge en jobkonsulent skal a-kassen til rådighedss mt len ”have et billede af, hvordan den 

lediges jobsøgning har været de sidste tre måneder” ( -kasse 3, 27:50). Formålet er ”At man 

tjekker, man vurderer, om der har været søgt fornuftigt i den forgangne periode” (i id.: 

32:30). For at påvise, at indsatsen de sidste tre måneder har været kompetent, skal ledige 

dokumentere,  t de h r været  ktivt jo s gende og h r fulgt deres ”pl n for jo s gning”. 

Dette dokumenteres i et jobsøgningsskema, hvor ledige noterer de søgte stillinger, antal 

arbejdstimer stillingerne tilbød, arbejdsgivers navn og adresse, hvordan der er søgt (skriftligt, 

uopfordret, personligt mv.), og om ansøgningen førte til samtale (internet 15). Derudover skal 

den ledige have to skrevne ansøgninger med på søgte job, som jobkonsulenten kigger på. På 

baggrund heraf vurderes det, om den ledige har søgt aktivt og realistisk (a-kasse 5, 38:30), det 

vil sige kompetent. Til jobsamtalerne skal ledige ikke dokumentere deres indsats, men som to 

jobkonsulenter udtaler om jobsamtalen: ”Vi skal sikre os at de søger jobs, det er ikke os, der 

står for rådighed, det er a-kassen, men  i skal tale med dem” (jobcenter 3, 12:20). Vi skal 

sikre os, at de søger job [..] hvis vi synes, at der ikke bliver søgt nok, så kan vi bede om det, 

men det er specielt a-kassen, som holder dem o   å det”(jobcenter 2, 48:10). Både rådigheds- 

og jobsamtalen anvendes derfor til løbende at vurdere og sikre, at ledige hele tiden leverer en 

kompetent indsats, og heri ligger kausaliteten. Kausaliteten består i, at det er muligt gennem 

samtalernes kontinuerlige vurdering af lediges indsats, at sikre og opretholde en kompetent 

indsats hos ledige i hele kontaktforløbet. 

Styring  

Styringen af ledige muliggøres, når det til samtalerne vurderes, at den lediges indsats er 

inkompetent. Har den ledige klart overtrådt rådighedsreglerne, stilles der et arbejdskrav, og 

den ledige mister sine dagpenge, men det er ikke den form for styring, der er 

omdrejningspunktet her. Hvis lediges indsats opfylder rådighedsreglerne, men vurderes 

inkompetent, fordi den ikke fører til job, muliggøres en styring karakteriseret af vejledning, 

rådgivning, undervisning samt oplæring. To jobkonsulenter fra en a-kasse beskriver det 

således: ”man skal søge arbejde hver uge, har man gjort det, så kan vi altid være 
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forsvarsadvokater, har man ikke søgt rigtig, er der noget man har misforstået, så kan vi 

stadig hjælpe og vejlede” ( -kasse 3, 06:40). Hvis den ledige fx har søgt 4 jobs per uge i 3 

måneder og ikke kommet ind til en enkelt samtale, så vil a-k ssen ”sparre med den ledige og 

se, om der er noget, der kan gøres anderledes for at komme ind til samtale” ( -kasse 3, 

31:20). ”Der er god mening med at have rådighedssamtaler, for at give den ledige de råd og 

 ejledning” (a-kasse 1, 39:48 ). Til rådighedssamtalen vil a-kassen således rådgive samt 

vejlede om, hvordan den ledige kan forbedre sin jobsøgningsindsats så den bliver mere 

kompetent. En a-k sse til yder endd  online jo s gningsforl  , hvor ledige k n ”lære at 

skrive en ansøgning der giver adgang til en jobsamtale, hvordan gennemføres en jobsamtale 

mv.” ( -kasse 3, 31:40). Til jobsamtalen kommer styringen til udtryk i anvendelsen af de tre 

aktiveringsredskaber. Når det ikke er lykkes ledige ved egen indsats at komme i arbejde, skal 

de i aktivering. Det beskriver en jo konsulent således: ”At agere jobkonsulent for sig selv, er 

en rolle som ikke ligger naturligt for alle, det vil sige at kunne sælge sig selv. 

[Jobkonsulenten] skal hele tiden vurdere, kan ledige selv køre jobindsatsen? Og der er der 

nogen, som skal have hjælp. Det er et meget vigtigt element i vores aktivering” (Jo center 1, 

18:18). Det er således ikke alle ledige, der naturligt kan yde en kompetent indsats. Aktivering 

anvendes derfor med det formål at gøre lediges jobindsats mere kompetent. Dette kan ske 

gennem ”vejledning og opkv lificering”, hvor ledige lærer  t  live  edre til ”at skære, forme 

og sælge sig selv” (jo center 5, 18:20) til arbejdsgivere. Dette tilbud beskrives derfor ofte som 

et jobsøgningskursus. Det andet tilbud er fire ugers virksomhedspraktik, hvor ledige får 

afdækket eller optrænet deres faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklaret 

beskæftigelsesmål (Lov 2: kap 11). Til sidst har ledige mulighed for at komme i løntilskud 

hos en virksomhed. Formålet med løntilskud er, at oplære eller genoptræne den lediges 

faglige, sociale eller sproglige kompetencer (lov 2: kap. 12). Dette beskrives også af en 

jo konsulent som ”at opkvalificere den ledige ude på arbejdsmarkedet, ude i virksomheden” 

(jobcenter 5, 33:29). Gennem undervisning i jobsøgning eller oplæring og genoptræning samt 

afklaring af den lediges kompetencer har alle tre aktiveringsformer til formål, at forbedre og 

skabe mere kompetente ledige med bedre muligheder for at komme i job. Samlet set anvender 

samtalerne således vejledning, rådgivning, undervisning og oplæring til, at minimere 

forskellen mellem en kompetentinkompetent indsats. Med vurderingen som udgangspunkt 

korrigeres og perfektioneres den lediges indsats til det mere kompetente.  
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Opsummering  

Kontaktforløbets anvendelse af CV- og vejledningssamtalen, 

jobsamtalen og rådighedssamtalen muliggør således en 

pædagogisk styring af ledige, der minimerer forskellen mellem 

den fuldendte/ufuldendte ledige gennem minimeringen af 

forskellene oplystuvidende og kompetentinkompetent (se fig. 

10). Med den pædagogiske styring indeholder kontaktforløbet 

således en generel stræben efter at forme og fuldende den ledige. Først til CV- og 

vejledningss mt len og dernæst til ”den f rste jo s mt le”, hvor ledige fuldendes og formes 

gennem minimering af forskellen oplysteuvidende gennem formidling af viden om 

beskæftigelsessystemet. Bestræbelsen på at forme ledige fortsætter gennem hele 

kontaktforløbet hver tredje måned til rådighedssamtalerne og jobsamtalerne. Her vurderes 

lediges indsats i forhold til, hvad der anskues som en kompetent indsats. Her anvendes 

vejledning, rådgivning, undervisning samt oplæring til, at minimere forskellen mellem en 

kompetentinkompetent indsats.  

4.2.2 Økonomiske teknologier  

Dette  fsnit vil i gtt ge rådighedsreglerne, jo pl nen og ”pl n for jo s gning” som 

teknologier. For at modtage dagpenge skal ledige følge rådighedsreglerne, indholdet af sin 

jo pl n s mt s ge jo  som vejledt i ”pl n for jo s gning” (Lov 1: k p. 2, 9). 

Rådighedsreglerne, jo pl nen og ”pl n for jo s gning” forpligter derfor ledige til en  estemt 

indsats. Hvis forpligtigelsen ikke opfyldes, har det økonomiske konsekvenser for ledige, idet 

dagpengene fratages. Derfor vil det blive undersøgt, hvordan teknologierne muliggør 

kommunikation om den ledige gennem det økonomiske funktionssystem. Indledningsvis 

følger derfor en redegørelse for økonomien som kommunikationsform    

Økonomi som kommunikationsform 

Al  konomisk kommunik tion  nvender ”penge” som sym olsk medie. Penge  ærer den 

binære kode betale/ikke-betale, og økonomisk kommunikation kløver derfor verden i det, som 

kan betale sig, og det som ikke k n  et le sig. Med ” et le” som den positive værdi i koden 

vil kommunikationen altid stræbe efter at få mest værdi for pengene (Andersen 2002: 28-31) 

og fokusere på det, der kan betale sig frem for ikke-betale sig. Analysen af rådighedsreglerne, 

jobpl nen og ”pl n for jo s gning” vil derfor i gtt ge, hvord n de, ved  t stille forskelle 

mellem betale ikke-betale til rådighed, muliggør en styring, som stræber efter, at få ledige til 

at gøre det som kan betale sig.  

Ledige som 

uvidende 

Ledige som 

oplyste 

Inkompetent 

indsats 

Kompetent 

indsats 

Fig. 10. Den pædagogiske 

styrings forskelle  
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Rådighedsreglerne 

Forskel 

If lge ”Lov om  ktiv  eskæftigelsesinds ts” sk l ledige stå til rådighed for  r ejdsm rkedet 

for at kunne modtage dagpenge (lov 2). For at stå til rådighed skal ledige følge de 

rådighedsregler, der blev opsummeret i afsnit 4.1. Hvis ledige overholder reglerne, betegnes 

de som rådige, og der kan udbetales dagpenge. Brydes reglerne betegnes de ikke rådige, og 

dagpengene fratages. En jobkonsulent fra en a-k sse udtrykker det således: ”man skal følge 

samtlige rådighedsregler, hvis der bare er én, der ikke følges, så mister man retten til 

dag enge” (a-kasse 3, 04:47). Rådighedsreglerne stiller derfor forskellen r dig ikke-rådig til 

rådighed for styringen. Rådig repræsenterer ” et le” i  konomiens kode, d  der ved rådighed 

udbetales dagpenge, og ikke-rådighed repræsenterer siden ”ikke- et le”, d  m nglende 

rådighed fratager dagpengeretten.  

Kausalitet 

For at være rådige skal ledige kunne overtage arbejde med en dags varsel, være tilmeldt som 

arbejdssøgende hos jobcenteret og bekræfte tilmeldingen hver syvende dag. De skal have 

oprettet og godkendt sit CV på jobnet og have bopæl samt opholde sig i Danmark. Derudover 

skal ledige aktivt søge alt arbejde, der kan varetages - også under aktivering. Ledige skal 

deltage i de møder og samtaler, som a-kasse eller jobcenter indkalder til, og deltage i de 

aktiviteter og tilbud, som jo pl nen indeholder s mt s ge  r ejde som  ft lt i ”pl n for 

jo s gning” (Lov 1: k p. 2).  fterleves disse regler  nskues den ledige som rådig. Heri ligger 

kausaliteten, som rådighedsreglerne etablerer, at efterlevelsen af reglerne skaber en rådig 

ledig. 

Styring 

Styringen muliggøres, når ledige afviger fra reglerne og derved ikke er rådige og kommer til 

udtryk gennem en række af sanktioner, som hver især fratager dagpengene i en given periode. 

Der findes tre forskellige måder at afvige fra rådigheden samt tre forskellige måder at 

sanktionere afvigelserne. 

De tre afvigelser er henholdsvis udeblivelser, afslag/ophør og negativ rådighedsvurdering. De 

tre sanktioner er dagpengestop, karantæne og arbejdskrav. Udeblivelser fra samtaler eller 

aktivering sanktionernes således, at første udeblivelse stopper dagpengene, indtil den ledige 

henvender sig til jobcenter eller a-kasse afhængig af hvilken udeblivelse, der er tale om. 

Anden udeblivelse resulterer i to ugers karantæne fra dagpenge, og tredje udeblivelse, inden 

for 12 måneder, fører til et arbejdskrav. Et arbejdskrav betyder, at retten til dagpenge mistes 
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indtil den ledige har arbejdet 300 timer inden for en periode på tre måneder (lov 1: kap. 10). 

Den anden form for  fvigelse k ldes ” fsl g eller oph r”. Det er situ tioner, hvor ledige  fslår 

henvist arbejde fra jobcenteret, afslår at udarbejde en jobplan eller giver afslag på 

aktiveringstilbud (lov 4: kap. 3). Ophør er situationer, hvor ledige stopper i tilbud, som er 

påbegyndt. Ledige kan derfor ikke afvise eller ophøre i aktiviteter, som jobcenter eller a-kasse 

har pålagt deltagelse i uden at miste dagpenge. En jobkonsulent udtaler følgende om 

delt gelse i virksomhedspr ktik: ”Når de ledige ringer og beklager sig, så siger jeg som 

regel, at det ikke kan laves om, det er bindende. De kan ikke bare vælge og springe fra, bare 

fordi det ikke lige passede” (jo center 3, 52:35). S nktionerne ved ” fsl g og oph r” er 

struktureret således, at ledige første gang kommer i tre ugers karantæne og anden gang stilles 

et arbejdskrav. Den tredje form for afvigelse er, hvis en jobkonsulent fra a-kassen til en 

rådighedssamtale laver en negativ rådighedsvurdering. Som beskrevet tidligere, gennemgår 

jobkonsulenten den lediges jobsøgning til rådighedssamtalen. Hvis konsulenten finder ud af, 

at den ledige ikke søger et tilstrækkeligt antal job, med vilje søger på en måde, som ikke giver 

job, eller bryder rådighedsreglerne på anden vis, laver jobkonsulenten en negativ 

rådighedsvurdering, som fører til et arbejdskrav (Lov 1: kap. 10). En jobkonsulent fra en a-

k sse forkl rer denne situ tion således: ”Vi lukker jævnligt for folk, men det er vores 

opfattelse, at det er fordi, folk af en eller anden årsag ikke vil gøre, som loven kræver” ( -

kasse 3, 10:50). Loven siger, man skal søge alt, hvad man kan finde, og at søgningen skal 

være seriøs og aktiv. Useriøs jobsøgning er jobsøgning, hvor man overhovedet ikke har nogen 

chance for at få et job. Hvis man gør det på trods af, at man er blevet vejledt om, at man skal 

søge seriøst, mister man dag engene” (a-kasse 3, 14:45). I rådighedsreglernes optik bliver 

den ledige således anskuet som enten rådig eller ikke-rådig, og ikke-rådig aktiverer en styring, 

der stopper dagpengene i en periode eller stiller arbejdskrav. Når sanktionen er aftjent, 

anskues den ledige igen som rådig og med ret til dagpenge. Forskellen mellem rådigikke-

rådig er således minimeret.  

Jobplan og ”plan for jobsøgning” 

Forskel 

Jobplanen er en skriftlig aftale mellem jobkonsulenten fra jobcentret og den ledige. Den 

indeholder hvilke aktiveringstilbud, der er aftalt for den ledige samt i hvilken periode. Den 

ledige og jobkonsulenten skriver begge under på planen, og jobplanen har, ifølge en 

jo konsulent, den funktion  t den ”forankrer aftalen på skrift ” (jo center 3, 26:15)”. To 

jo konsulenter  eskriver  nvendelsen  f jo pl nen således: ”Alt hvad der bliver lavet gennem 



58 
Problemer og løsninger i dansk beskæftigelsespolitik  

Kandidatafhandling Anders Stallknecht April 2012  

jobcentret, alt hvad der har med jobcentret at gøre, det får ledige en jobplan på” (jo center 3, 

24:06) ”jobplanen [er] dokumentation for jobcentret på, hvad der er aftalt” (jobcenter 3, 

24:49). ”Pl n for jo s gning” er ligeledes en skriftlig  ft le, mellem ledig og  -kasse på, 

hvordan der skal søges job. I planen noteres hvilke stillinger, inden for hvilket fagområde og 

geografisk område, den ledige skal søge, samt hvordan der skal søges (skriftligt, uopfordret 

mv.). Ligesom med jobplanen underskriver både ledig og jobkonsulent planen. Den beskrives 

 f to jo konsulenter således: ”Plan for jobsøgning betragter vi lidt som kontrakten med den 

ledige, hvad er det, du skal gøre fremad, hvad er det vi forventer, og hvad er det, vi har aftalt” 

(a-kasse 1, 01:19). Begge planer er således skriftlige aftaler om den lediges fremtidige indsats, 

enten i form af aktivering eller jobsøgning. De to planer stiller derfor forskellen mellem 

 ft le  ft le rud til rådighed for styringen. Overholder ledige ikke jobplanen ved fx at 

udeblive eller ophøre fra aktivering uden gyldig grund, sanktioneres det med fratagelse af 

dagpenge, som beskrevet tidligere. Ledige skal ifølge rådighedsreglerne søge arbejde, som 

pågældende er vejledt om i ”pl n for jo s gning” (lov 3: k p. 2). Brydes ”pl n for 

jo s gning”, k n  -k ssen derfor vælge  t stoppe d gpengene. ”Aft le” repræsenterer derfor 

” et le” og ” ft le rud” siden ”ikke- et le” i  konomiens kode.  

Kausalitet 

 n jo konsulent i jo centret  eskriver formålet med jo pl nen således: ”Det er så den ledige 

skriver under på, at det er det, jeg har aftalt med jobcenteret, og det er det, jeg skal. Det er 

også det, a-kassen hænger [de ledige] op på, hvis det er, at de ikke deltager i det” (Jo center 

4, 19:47). Når en aktivitet derfor er skrevet i jobplanen, forankres den, som en aftale ledige 

k n ”hænges” op på. Formålet med ”pl n for jo s gning” er ifølge en jobkonsulent fra en a-

kasse: ”at ha e noteret ned, h ad det er, den ledige har  lanlagt at gøre og så holde dem o  

på det. Fordi så til rådighedssamtalen henter vi den frem og kigger på, hvad aftalte vi sidst” 

(a-kasse 5, 22:25). Begge planer er således registreringer af den lediges fremtidige indsats, 

der, if lge jo konsulenterne, for nkrer inds tsen som en  ft le den ledige k n ”hænges” eller 

”holdes” op på. Pl nerne et  lerer derfor k us litet mellem registreret og  ft lt inds ts, fordi 

indsatsen, som nedskrives i planen, forankres som den aftalte indsats, den ledige skal følge. 

Styring  

Styringen, som planerne muliggør, kommer til udtryk, når ledige afviger fra planernes aftalte 

indsats. En jobkonsulent fra et jobcenter beskriver det således: ”Der bli er la et en job lan 

på al aktivering. Så skriver den ledige under på det, og så er det jo en kontrakt, og hvis den 

ledige misligholder den, så er der nogle konsekvenser, for det er jo det, den ledige har skrevet 

under  å” (jobcenter 5, 12:05). Hvis ledige ikke overholder jobplanen, beskrives det derfor 
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som ”kontr kt rud”. If lge en jo konsulent, så sker disse kontr kt rud oftest i form  f 

ude livelser fr   ktivering. Ude livelserne  liver  f jo centret r pporteret som ”neg tive 

hændelser” til  -kassen, som derfra håndterer sanktionsdelen (jobcenter 4, 20:44). Hvis det til 

en rådighedss mt le vurderes,  t den ledige ikke h r fulgt sin ”pl n for jo s gning” i 

jobsøgningsindsatsen, så sker følgende: ”H is man ikke følger sin  lan for jobsøgning, så skal 

man ha e et arbejdskra ” (a-kasse 3, 28:45). Men der er tilfælde, hvor aftalen brydes, men 

hvor ledige k n undgå et direkte  r ejdskr v.  n jo konsulent  eskriver det således: ”I første 

omgang [vil a-kassen] altid spørge om årsagen til, at den ikke bliver fulgt, og hvis årsagen er 

en eller anden form for misforståelse eller noget andet, som lyder fornuftigt nok, så vil vi 

skrive, at det er årsagen, og så vil vi skrive, hvad vi kræver fremover, for at planen kan blive 

fulgt” (a-kasse 3, 28:15). Hvis det derfor vurderes, at der ikke er tale om et direkte brud på 

rådighedsreglerne og  t grunden til  ruddet er fornuftig, så får ledige, ”en løftet pegefinger, 

[..] og heldigvis er det ofte sådan, at så bliver der strammet voldsomt op” ( -kasse 4, 28:15). 

Hvis den ledige, trods vejledningen, ikke følger de krav, som skrives ind i planen, fører det til 

arbejdskrav, fordi ”så gør [den ledige] noget, h or  edkommende be idst  ed, det ikke fører 

til job, eller hvert i fald mod bedre viden, har fået at vide at du ikke får job” ( -kasse 1, 

47:52). Aft le rud på ”pl n for jo s gning” f rer derfor i sidste ende til  r ejdskr v. Brydes 

aftalerne uden gyldig grund, mistes dagpengene gennem de beskrevne sanktioner. Når 

sanktionerne er aftjent, kan den ledige igen få dagpenge samt lave en ny eller genoptage den 

gamle aftale. Forskellen mellem aftaleaftalebrud er således minimeret.  

Opsummering 

 ont ktforl  ets  nvendelse  f rådighedsregler, jo pl n og ”pl n for 

jo s gning” muligg r således en  konomisk styring  f ledige, som 

minimerer forskellen mellem betaleikke-betale. I rådighedsreglernes 

optik kommer dette til udtryk ved, at ledige enten er rådigeikke-rådige 

og ved jo pl nen s mt ”pl n for jo s gning” gennem forskellen 

aftaleaftalebrud (se fig. 11). Hvis ledige er ikke-rådige eller aftalebrydere uden gyldig grund, 

så kan deres indsats ikke betale sig, og der aktiveres en styring i form af sanktioner, som 

fratager dagpenge i en given periode. Sanktionerne minimerer forskellen mellem betaleikke-

betale, ved at ledige efter aftjening af sanktionerne igen får ret til dagpenge, betegnes som 

rådige, samt kan lave en ny eller genoptage den gamle aftale. 

  

Ikke-rådig Rådig 

Aftalebrud Aftale 

Fig. 11. den økonomiske 

styrings forskelle  
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4.2.3 Politiske teknologier  

Dette afsnit vil ikke inddrage nye teknologier, men vise, hvordan de syv teknologier muliggør 

kommunikation om ledige gennem det politiske funktionssystem og styrer politisk. 

Baggrunden herfor er, at politik som kommunikationsform (jf. Luhmann) iagttager verden 

gennem den binære kode styrer/styret. Politisk kommunikation har derfor styring som 

omdrejningspunkt for kommunikationen, da verden deles op i dem, der styrer, og dem, der 

bliver styret. Formålet, med at iagttage teknologierne som politiske, er at undersøge hvilken 

indflydelse, den politiske kommunikation har på styringen i kontaktforløbet.  

Politik som kommunikationsform 

Politisk kommunikation anvender magt som medie og iagttager verden gennem den binære 

kode styrer/styret. Magt er, ifølge Luhmann, betinget af frihed (Rennison 2005: 8). Hvis 

subjektet ikke har frihed til at vælge selv, vil der ikke kunne udøves magt. Magt skal derfor 

heller ikke forveksles med tvang, da tvang udspringer af situationer, hvor valgmulighederne 

er reduceret til nul, og der derfor ingen frihed er (Luhmann 1979: 112). Magt og styring er 

derfor betinget af frihed og fraværet af tvang, og dens funktionalitet ligger derfor i, at den 

indtænker friheden og mægtiggør den enkelte frem for at tvinge (Rennison 2005: 25.). Denne 

del af analysen vil derfor vise, hvordan teknologierne muliggør politisk styring ved at 

indtænke friheden og undgår brugen af sanktioner, da anvendelsen af sanktioner vender 

magtrelationen til en tvangsrelation (Rennison 2005: 27).  

De pædagogiske teknologier 

CV- og vejledningssamtalen samt den første jobsamtale består, som skrevet i at informere 

ledige om deres rettigheder, pligter og muligheder. Efter ledige til samtalerne har fået den 

grundlæggende information, så udt ler en jo konsulent fr  et jo center,  t: ”Så har de en 

masse tilvalgsmuligheder, det kan være en individuel vejledende samtale, et temamøde om 

rigtig god jobsøgning eller en samtale med en erh er skonsulent m .” (jobcenter 1, 06:50). 

En jobkonsulent fra en a-k sse fortæller: ”Når man er nyledig, så er tiden kommet til at tage 

nogle beslutninger, skal jeg gå i en anden retning? Gå i gang med en uddannelse? Der ser vi 

på alle de muligheder, der er lige fra seks-ugers selvvalgt uddannelse til alt det andet GVU, 

VVU
13
” ( -kasse 3, 03:00). Begge samtaler lægger derfor op til, at ledige skal beslutte og 

vælge, hvilke tilbud de vil anvende for at forbedre deres muligheder for at komme i arbejde. 

Her kommer politiske styring til udtryk, da ledige mægtiggøres inden for et bestemt område 

af muligheder og synliggøres derfor som frie til at vælge. Ifølge en jobkonsulent fra en a-

                                                 
13

 Forkortelser for voksenuddannelserne, grunduddannelse for voksne (GVU) og videregående 

voksenuddannelse (VVU) (internet 16). 
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k sse er et  f formålene med s mt lerne: ”at klæde den ledige på, så de ikke går i nogen 

faldgruber” ( -kasse 4, 07:00). Samtalerne har derfor også den funktion, at de oplyser ledige 

om, hvordan de kan undgå brud på regler, som resulterer i sanktioner, det vil sige tvang. Den 

politiske styring kommer derfor også til udtryk ved, at samtalerne gennem formidling af viden 

om beskæftigelsessystemet stræber efter at undgå situationer, hvor tvang bliver nødvendigt og 

magten umuliggøres.  

Rådighedssamtalen og jobsamtalen mægtiggør ligeledes ledige inden for en bestemt ramme af 

muligheder, hvor forbedrede beskæftigelsesmuligheder er omdrejningspunktet. Det blev 

fremhævet i afsnit 4.2.2, hvordan de indeholdte tilbud som ledige kunne anvende til at 

forbedre deres muligheder for at komme i arbejde. En a-kasse tilbyder fx online 

jobsøgningsforløb og karriererådgivning, og ledige kan til jobsamtalen vælge mellem tre 

forskellige aktiveringsformer. Ligesom ved de to forrige samtaler så mægtiggør samtalerne de 

ledige og synliggør dem som frie til at vælge blandt de opstillede muligheder. 

De økonomiske teknologier 

Den politiske styring, som rådighedsreglerne muliggør, består i at lediges kendskab til 

rådighedsreglerne og de sanktioner, som følger ved brud på reglerne, opfordrer ledige til at 

følge reglerne således at sanktionerne, og derved tvangen ikke bliver aktuel. Jobplanen og 

”pl n for jo s gning” fungerer som registreringen af de muligheder, ledige vælger at benytte 

sig af, og de muliggør politisk styring ved at synliggøre valget som forpligtende. Til 

spørgsmålet om, hvilken effekt jobplanen skulle have over for den ledige svarede en 

jobkonsulent fra et jobcenter f lgende: ”jeg tænker det, at de kan se, de aftaler vi laver, ikke 

bare er pjat, og at vi kan holde den ledige oppe på det” (jo center 5, 45:22). Jobplanen har 

derfor en præventiv effekt, der gennem synliggørelse af aftalens karakter har til formål at 

undgå, at ledige bryder aftalen og tvang nødvendiggøres. Det kommer også til udtryk i 

f lgende udt lelse om ”pl n for jo s gning”: ”Den skal være så klar og tydelig, at man kan 

hænge den op på sin køleskabsdør og aldrig være i tvivl om, hvad der kræves af en” (a-kasse 

3, 16:35). ”Pl n for jo s gning” h r således, lige som jo pl nen, den præventive funktion,  t 

synliggøre, hvad der kræves så situationer undgås, hvor tvang nødvendiggøres. Planernes 

synliggørelse af den lediges valg har derfor til formål at opretholde den politiske styring, som 

valget er et resultat af. Ved at øge chancen for, at planerne overholdes, holdes tvangen på 

afstand, og den politiske styring forbliver fortsat mulig. 
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Opsummering 

På tværs af de iagttagede teknologier, muliggøres således - udover økonomisk og pædagogisk 

styring - også politisk styring af ledige. Styringen kommer til udtryk på to forskellige måder. 

Gennem mægtiggørelse af ledige ved det frie valg blandt en række opstillede muligheder og 

gennem synliggørelsen af, hvilke regler og aftaler ledige skal følge og overholde. 

Synliggørelsen har i den politiske optik det formål at forhindre situationer, hvor brugen af 

sanktioner - det vil sige tvang - bliver aktuelt. Således giver teknologierne på forskelligvis 

ledige frihed til at vælge og tilstræber at undgå brugen af sanktioner.  

4.3 Delkonklusion  

Formålet med teknologianalysen var, at vise hvordan styring af ledige muliggøres i 

kontaktforløbet. På baggrund heraf viser analysen, at der muliggøres fire forskellige former 

for styring i kontaktforløbet - vist i nedenstående figur 12  f ”kont ktforl  ets 

styringsinds ts”. 

 

Først blev kontaktforløbet iagttaget gennem forskellen ens forskellig - illustreret ved 

modellens vertikale klammeparentes - og analyseret som én enkelt teknologi. Her muliggøres 

den første form for styring, idet kontaktforløbet stiller forskellen forl    fvigelse til rådighed 

for styringen. Gennem minimeringen af denne forskel muliggør kontaktforløbet en styring, 

som stræber efter, at ledige skal deltage i den række af planlagte aktiviteter, som udgør det 

samlede forløb inden for de deadlines, som forløbet er struktureret af. Styringen kommer til 

Fig. 12. Kontaktforløbets styringsindsats 
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udtryk gennem tilstedeværelsen samt anvendelsen af en række sanktioner, som signalerer, at 

ledige ikke må afvige fra forløbet og aktiveres når ledige afviger med de formål at styre ledige 

tilbage i forløbet. Dernæst blev kontaktforløbet iagttaget gennem forskellen forskellig ens, 

illustreret ved modellen horisontale klammeparentes. Her blev det vist, hvordan syv 

forskellige teknologier muliggør tre former for styring af ledige - henholdsvis pædagogisk, 

økonomisk og politisk styring. Den anden form for styring er derfor pædagogisk styring. Den 

pædagogiske styring muliggøres af teknologierne CV- og vejledningss mt len og ”den f rste 

jo s mt le” s mt rådighedss mt len og jo s mt len. De fire teknologier muligg r 

pædagogisk styring ved, at stille forskellen mellem den opl ste uvidende ledige og en 

kompetent inkompetent indsats til rådighed for styringen. Den pædagogiske styring 

kommer til udtryk ved, at den gennem indlæring og formidling af viden om 

beskæftigelsessystemet vil skabe oplyste ledige og gennem vejledning, rådgivning, 

undervisning og oplæring vil skabe kompetente ledige. Den tredje form for styring er den 

 konomiske styring, som muligg res  f teknologierne rådighedsreglerne, jo pl n og ”pl n for 

jo s gning”. De stiller forskellene r dig ikke-rådig og  ft le  ft le rud til rådighed for 

styringen. Den økonomiske styring stræber efter, at ledige leverer den indsats, som kan betale 

sig, hvilket betyder at de skal være rådige samt overholde de aftaler, som er forankret i 

jo pl nen og ”pl n for jo s gning”. Den  konomiske styring kommer til udtryk gennem en 

række af sanktioner, som minimerer forskellene ved, at ledige efter aftjeningen af 

sanktionerne igen får ret til dagpenge, betegnes som rådige samt kan lave en ny eller 

genoptage den gamle aftale. Den fjerde form for styring er den politiske styring. Analysen 

viser, at den politiske styring muliggøres på tværs af de syv teknologier ved, at de på 

forskellig vis stræber efter at give ledige frihed til at vælge mellem en række opstillede 

muligheder eller vil undgå brugen af sanktioner. Kontaktforløbet indeholder således i alt otte 

forskellige teknologier, der muliggør fire forskellige former for styring. Analysen viser, 

hvordan hver styringsform repræsenterer sin egen styringspraksis, og de ledige er således i 

kontaktforløbet placeret i et krydsfelt blandt forskellige former for styring. Dette krydsfelt vil 

blive diskuteret i næste del med henblik på at undersøge, om der opstår modsætninger mellem 

de enkelte styringsformer. 
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4. Diskussion - styringens modsætninger 

På baggrund af teknologianalysen blev der opstillet en model (fig.12) for kontaktforløbets 

styringsindsats, der repræsenterer det samlede billede af den styring, kontaktforløbet 

indeholder. Modellen viste fire styringsformer, som hver især repræsenterer en bestemt 

styringspraksis. I dette afsnit vil det blive diskuteret, hvilke modsætninger, der opstår mellem 

disse fire former for styring. Spørgsmålet, der besvares, er: Hvordan opstår modsætninger i 

styringsindsatsen? Formålet, med at iagttage styringens modsætninger, er, at vise hvordan 

modsætningerne skaber problematiske omstændigheder for ledige i kontaktforløbet. 

Diskussionen vil iagttage styringsindsatsen i to niveauer, der også vil udgøre diskussionens 

struktur. Det første niveau - k ldet ”nive u for kont ktforl   og styringens tre former” – 

diskuterer, hvordan modsætninger opstår, mellem den styring, kontaktforløbet som én enkelt 

teknologi muliggør og den pædagogiske, økonomiske og politiske styring. Dernæst flyttes 

blikket væk fra kontaktforløbet som én enkelt teknologi og rykkes ned på andet niveau-  

kaldet ”nive u for polyfoni og irrit tion”. Her vises, hvord n de tre former for styring, 

kontaktforløbet indeholder, skaber polyfon styring af ledige, og hvordan der i polyfonien 

opstår irritationer mellem styringsformerne, der skaber problematiske omstændigheder for 

ledige.  

 

4.1 Niveau for kontaktforløb og styringens tre former  

På dette niveau opstår modsætninger mellem den styring kontaktforløbet, som en enkelt 

teknologi muliggør og den pædagogiske styring samt mellem kontaktforløbet og den politiske 

styring. Modsætningerne placerer ledige i et krydspres i tid, der resulterer i, at kvaliteten af 

indsatsen overfor ledige falder, fordi indsatsen ikke altid bliver den bedste eller mest 

fornuftige, og at ledige fratages muligheden for frit at vælge, hvilke tilbud som skal benyttes. 

Modsætning mellem kontaktforløb og pædagogisk styring 

Den pædagogiske styring stræber efter at fuldende ledige gennem minimeringen af 

forskellene oplystuvidende og kompetentinkompetent. Måden hvorpå oplyste og 

kompetente ledige skabes, sker gennem de fire samtaler og de tre aktiveringsformer. Der 

opstår dog en modsætning, når den pædagogiske styrings stræben efter at fuldende, møder 

kontaktforløbets stræben efter at overholde de deadlines, som forløbet er planlagt ud fra. 

Kontaktforløbets deadlines er underlagt et rettidighedskrav, der indebærer, at staten ikke 
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udbetaler refusion, hvis jobcentrene ikke overholder deres deadlines. Interviewene viser, at 

rettidigheden derfor får en central rolle i kontaktforløbets styring af ledige. En jobkonsulent 

 eskriver det således: ”Vi skal bare overholde den rettidighed, det er simpelthen det vigtigste, 

det er både  ed samtaler og akti ering […] det er hele tiden rettidigheden  i går efter, 

hvornår er der rettidighed for samtaler, hvornår der rettidighed for aktivering” (jo center 4, 

4:00). De deadlines, der er fastsat, skal således overholdes, hvilket en anden jobkonsulent 

beskriver som den økonomiske pisk, der hænger over jobcentrene, og et mantra, der skal 

følges (jobcenter 3, 35:20, 01:12:10). Modsætningen mellem kontaktforløb og pædagogik 

opstår fordi, det ikke altid er muligt, både at overholde kontaktforløbets deadlines og 

”fuldende” den ledige. Dette pl cerer ledige i et krydspres mellem de dlines og ”fuldendelse”. 

Krydspresset opstår, fordi styringsformerne, på samme tid, stræber efter at minimere deres 

egen forskel, men hvor minimeringen af en forskel, sker på bekostning af den anden. Med 

jobkonsulenternes fokus på at overholde rettidigheden så bevirker dette, at den pædagogiske 

styring forstyrres.  n jo konsulent  eskriver denne situ tion således: ”Det der med, at vi har 

det pres på de deadlines, det er jo ikke altid, det er det mest fornuftige overfor borgeren. Man 

kan så sige at [jobcentrene] har været for langsomme, vi kan jo bare starte tre måneder før, 

men så meget tid har vi jo ikke, hvis jeg kunne gå og nurse om mine [ledige], så ville det da 

være rigtig rart og virkelig kunne gøre noget for dem, men den tid er der ikke. Vi har 

sim elthen ikke tid til det” (Jobcenter 2, 01:58). Citatet beskriver, hvordan kontaktforløbets 

deadlines forstyrrer den pædagogiske styring således, at der ikke er tid til at vejlede og 

rådgive ordentligt og virkelig gøre noget for de ledige. Dette beskriver jobkonsulenten som 

ufornuftigt. En anden jobkonsulent udtrykker det således: ”På grund af økonomien [har] 

kommunerne jo ikke penge til at gøre det bedste for de ledige, så det bliver nogen gange 

noget, h or man bare siger ’så o erholder man da rettidigheden’, og så bli er det måske ikke 

lige det bedste” (jobcenter 4, 44:54). Her k r kteriserer jo konsulenten inds tsen som ”ikke 

lige det  edste”. Hv d der er ”det  edste” eller fornuftigt,  fhænger  f den enkelte ledige, så 

det er ikke muligt at sætte en finger på, hvad der karakteriserer en dårlig eller ufornuftig 

indsats. Jobkonsulenterne giver altså udtryk for, at det tidspres, som kontaktforløbet deadlines 

sk  er, resulterer i,  t inds tsen ikke  liver ”det mest fornuftige” eller ”det  edste”.  n 

jobkonsulent giver udtryk for, at det bevirker, at kvaliteten af indsatsen over for ledige falder: 

”Jeg synes ikke kvaliteten er god nok, fordi der er så mange [ledige], vi skal nå hele tiden, og 

nogle gange går det alt for hurtigt” (jo center 4, 43:34). Det lader til, at krydspresset mellem 

de to styringsformer opstår, fordi kontaktforløbets deadlines er baseret på en afgrænset tidslig 

ramme, som styringen skal holde ledige indenfor. Den pædagogiske styring opererer derimod 
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med udvikling af ledige, som ikke kan tidsafgrænses. Det er ikke muligt at forudsige, hvor 

lang tid det tager at skabe en oplyst og kompetent ledig, og den pædagogiske styring opererer 

derfor med uendelig tid. Kontaktforløbet deadlines sætter en meget konkret tidslig ramme for 

den pædagogiske styrings vejledning og rådgivning, og krydspresset opstår, fordi den 

pædagogiske styring ikke kan nå at fuldende den ledige inden for denne ramme. Der er derfor 

tale om et krydspres i tid, der resulterer i, at overholdelsen af deadlines forstyrrer den 

pædagogiske styring således, at kvalitet af indsatsen falder.  

Modsætning mellem deadlines og politisk styring 

Teknologianalysen viste, hvordan de syv teknologier også muliggør politisk styring, ved at 

give ledige frihed til at vælge og undgå tvang. Når den politiske styring møder 

kontaktforløbets deadlines, opstår der en modsætning. Modsætningen opstår, når ledige til 

jobsamtalerne ikke formår at udnytte sit frie valg inden for rettidighedens grænse. En 

jobkonsulent beskriver det således: [Rettidighed] er et krav om, hvornår [ledige] skal have 

tilbud, […]. H is den ledige er fuldstændig tom for ideer, så er det min fantasi i forhold til 

[den lediges] situation, der gør sig gældende […]. Det er fordi, den ledige har en ret, og jeg 

har en pligt til at sætte noget i gang på et givet tidspunkt” (jo center 1, 23:15). Hvis ledige 

derfor ikke kan finde ud af at bruge deres valg rettidigt, vælger jobkonsulenten i stedet et 

tilbud, der kan sættes i gang, så rettidigheden overholdes. Ledige er derfor placeret i et 

krydspres mellem den politiske styrings frie valg og kontaktforløbets deadlines, som 

indebærer, at ledige kun er frie til at vælge, så længe der vælges rettidigt. Da det ikke er 

muligt at forudsige, hvor lang tid ledige er om at vælge, operer den politiske styring - ligesom 

den pædagogiske styring - med uendelig tid. Krydspresset, der opstår som resultatet af denne 

modsætning, er således også et krydspres i tid, fordi forløbets deadlines sætter den politiske 

styrings frihed i en konkret tidsmæssig ramme. Dette resulterer i, at den politiske styring 

forstyrres, således at det frie valg nedprioriteres, når denne ramme ikke overholdes, som en 

jo konsulent  eskriver: ”Vi snakker med borgeren og prøver at finde den bedste løsning for 

dem, og h is de ikke samarbejder, så er det os der bestemmer […]. Det jo ikke et tagsel bord, 

der er den her rettidighed, der spiller ind, og vi har ikke fleksibiliteten” (jo center 3, 

01:14:45). Ledige er, som beskrevet, forpligtet til at deltage i de aktiviteter som planlægges 

og bliver sanktioneret med fratagelse af dagpengene, hvis de afslår eller udebliver fra en 

aktivitet. Når jobkonsulenten derfor bestemmer, hvilken løsning som skal anvendes, kan den 

ledige ikke fravælge løsningen uden at blive sanktioneret. Der kan således argumenteres for at 

lediges frie valg, i disse situationer, reduceres til nul, og der i stedet er tale om tvang. Dette 

krydspres resulterer således i, at ledige placeres i position, hvor de på samme tid er frie til at 
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vælge, men også tvunget til at vælge, da et manglende valg inden for rettidighedens grænse 

resulterer i, at jobkonsulenten tager valget for dem.   

Opsummering  

På første niveau kan der iagttages to modsætninger i 

styringsindsatsen; mellem kontaktforløb og pædagogik samt 

kontaktforløb og politik som begge placerer ledige i et 

krydspres mellem uendelig tid og begrænset tid (se fig. 13). 

Mellem kontaktforløb og pædagogik skabes krydspresset, 

fordi det ikke altid er muligt både at overholde 

kont ktforl  ets de dlines og ”fuldende” den ledige. 

Resultatet er, at kontaktforløbets deadlines overholdes, men at den pædagogiske styring 

forstyrres, således at kvaliteten af indsatsen falder fordi, der ikke er tid til at gøre det bedste 

eller mest fornuftige for den ledige. Krydspresset mellem kontaktforløb og politik skabes, 

fordi kontaktforløbets deadlines sætter lediges frie valg ind i en tidsmæssig ramme. Dette 

bevirker, at ledige kun er frie til at vælge, så længe der vælges rettidig. Dette resulterer i, at 

ledige placeres i position, hvor de på samme tid er frie til at vælge, men også tvunget til at 

vælge, da et manglende valg inden for rettidighedens grænse betyder, at jobkonsulenten tager 

valget for dem, et valg de ikke kan afslå uden at blive sanktioneret. Hvis rammen således ikke 

overholdes, er resultatet, at lediges frie valg nedprioriteres til fordel for kontaktforløbets 

deadlines. Således skaber modsætningerne på første niveau problematiske omstændigheder 

for ledige. 

 

4.2 Niveau for polyfoni og irritation 

På dette niveau fokuseres der udelukkende på de tre former for styring, som kontaktforløbet 

indeholder. Det vises, hvordan styringsformerne tilsammen skaber polyfon styring af ledige, 

og at der i denne polyfoni opstår irritationer mellem den økonomiske og pædagogiske samt 

økonomiske og politiske styring.  

4.2.3 Polyfoni  

Tilstedeværelsen af både pædagogisk, økonomisk og politisk styring viser, hvordan 

styringsindsatsen muliggør styring gennem flere forskellige funktionssystemer. Dette kan 

beskrives med begrebet polyfoni, et begreb, der dukkede op indenfor musikkens verden, hvor 

det  lev  eskrevet ”som et kor, hvor den enkelte sangstemme repræsenterer sin egen stemme, 

Ledig 

Modsætninger på første niveau 

Forløbafvigelse 

Afgrænset tid 

Uendelig tid 

Pædagogik og politik 

Fig. 13. Krydspres i tid 
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med egen melodi, tekst og rytme” (Andersen 2002: 34). Begrebet anvendes også indenfor 

org nis tionsteorien, hvor org nis tioner  etegnes som polyfone ”når de er opkoblet til flere 

funktionssystemer, uden at et af dem på forhånd kan siges at være primært” (i id.: 35). I 

org nis tionsteorien repræsenterer hvert funktionssystem således ”den enkelte s ngstemme”, 

og kontaktforløbets opkobling til de nævnte funktionssystemer betyder, derfor at den kan 

karakteriseres som polyfon. Denne polyfoni afslørede teknologianalysen til dels ved at vise, 

hvordan den politiske styring flyder gennem alle teknologierne, og således konstant er til 

stede i kontaktforløbet. Den økonomiske styring er dog også konstant til stede, fordi ledige 

igennem hele kontaktforløbet skal følge rådighedsreglerne for at få dagpenge, ligesom de altid 

sk l overholde deres jo pl n og ”pl n for jo s gning”. I kont ktforl  et er ledige derfor 

konstant mellem politisk styring, der tilstræber, at ledige har frihed til at vælge og ikke 

tvinges, og økonomisk styring, der fastholder, at regler og planer følges. Ledige befinder sig 

med andre ord konstant i en tostemmig polyfoni mellem økonomi og politik. Til forskel fra 

den økonomiske og politiske styring er den pædagogiske styring ikke tilstede i hele 

kontaktforløbet. Den pædagogiske styrings stræben efter at fuldende ledige kommer til udtryk 

i den undervisning, oplæring, vejledning og rådgivning, der gives til samtalerne og gennem de 

tre aktiveringsformer. Det er således en styringsform, der begrænser sig til samtalerne og 

aktiveringen. Dette indebærer dog, at den tostemmige polyfoni, til jobsamtalen i jobcentret, 

rådighedssamtalen i a-kassen eller i aktivering, bliver trestemmig. Når ledige deltager i 

kontaktforløbets aktiviteter, befinder de sig således i et krydsfelt mellem tre styringsformer, 

der på hver sin måde stræber efter at styre den ledige. 

Irritation 

En konsekvens af polyfoni er, at fraværet af et primært
14

 funktionssystem, indebærer, at det 

ikke ligger fast, hvilket medie der skal kommunikeres gennem og hvornår. Dette resulterer i, 

at funktionssystemernes usammenlignelige værdier støder sammen (Andersen 2002: 37-38) 

og irriterer hinandens kommunikation. I det følgende vil det derfor blive vist, hvordan den 

pædagogiske, økonomiske og politiske styring støder sammen i styringsindsatsens polyfoni 

og irriterer hinandens styring, således at der skabes problematiske omstændigheder for ledige. 

 

  

                                                 
14

Polyfone organisationer anskues til forskel fra homofone organisationer, som har én primær kodning, der 

regulerer, hvornår andre kodninger er relevante. Det er derfor stabilt, hvilken kode den homofone organisation 

former i sin selvbeskrivelse (Andersen 2002: 30). 
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4.2.4 Økonomiens irritation af pædagogikken  

Teknologianalysen viste, hvordan samtalerne og aktiveringen muliggør pædagogiske styring 

af ledige. Analysen viste også at ledige sanktioneres med dagpengestop, hvis ikke de deltager 

i møder og aktivering, da dette er et brud på rådighedsreglerne. Ledige sanktioneres med 

andre ord økonomisk, hvis ikke de følger eller deltager i den pædagogiske styrings stræben 

efter fuldendte ledige. Dette betyder dog ikke, at samtalerne er et udtryk for økonomisk 

styring, men dette viser tværtimod, hvordan økonomien har irriteret pædagogikken. 

Pædagogikken har reageret ved at overtage økonomiens sanktioner i sin stræben efter at skabe 

oplyste og kompetente ledige. Denne sanktionsovertagelse har den konsekvens, at den 

pædagogiske styring løber ind i to problematikker, som skaber problematiske 

omstændigheder for ledige i kontaktforløbet. Problematikkerne består i, at sanktionerne 

bevirker, at samtalerne ændrer karakter, således at de i stedet for at være oplysende, 

vejledende og rådgivende, opleves som forvirrende og kontrollerende. 

Fra oplysning til forvirring  

Den første problematik opstår til CV- og vejledningss mt len og ”den f rste jo s mt le”. 

Den skabes, fordi de to samtaler, ifølge jobkonsulenterne, er meget ensartede, hvilket 

jobkonsulenter fra en a-k sse  eskriver således: ”Det er dobbelt det, der sker, ledige skal ind 

til jobcentret og vejledes om rådighedsregler, de skal ind til os og vejledes om 

rådighedsregler, de får ofte det samme to gange. [Ledige] kan vældig let blive forvirrede, de 

har en job lan i jobcentret og de har en ” lan for jobsøgning” hos os (a-kasse 3, 40:14). Det 

er fuldstændig åndssvagt, at [ledige] skal i jobcentret også, og der er ingen, der kan se en 

mening med det […] folk sidder fuldstændig for irrede. H orfor skal jeg ha e det her at  ide 

to gange, jeg er kun ledig - ikke dum” ( -kasse 5, 06:19). Pædagogikkens overtagelse af 

økonomiens sanktioner betyder, at ledige skal deltage i to ensartede samtaler, hvis de vil 

undgå sanktionerne og beholde deres dagpenge. Dette bevirker at samtalerne, ifølge 

jobkonsulenterne, opleves som meningsløse, fordummende og forvirrende, hvilket ikke 

ligefrem er den pædagogiske intention med samtalerne. Intentionen er tværtimod at mindske 

forvirring og skabe mening gennem formidling af viden om beskæftigelsessystemet. 

Sanktionsovertagelsen spænder således ben for den pædagogiske styring ved, at styringen, i 

stedet for at skabe oplyste ledige, skaber forvirrede ledige. 
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Fra vejledning til kontrol 

Den anden problematik, som sanktionsovertagelsen fører til, opstår til jobsamtalerne og 

rådighedssamtalerne. Her vurderer jobkonsulenterne lediges indsats med henblik på, at 

vejlede og rådgive om, hvordan indsatsen kan forbedres og blive mere kompetent. 

Sanktionsovertagelsen betyder, at muligheden for fratagelsen af dagpenge foreligger, hvis 

indsatsen vurderes tilstrækkelig inkompetent. Dette skaber problemer for den pædagogiske 

styring, fordi muligheden for at miste dagpengene betyder, at samtalerne opfattes som kontrol 

frem for vejledning og rådgivning, som er den pædagogiske intention. En jobkonsulent fra et 

jo center udt ler f lgende: ”Det jo kontrol - alt det vi laver her, er jo kontrol af aktivering. 

Når jeg har [ledige] inde til tremånedssamtale - selvfølgelig prøver det at være noget 

moti erende, men det er jo ligeså meget kontrol af: Søger de arbejde?” (jobcenter 2, 51:30). 

S nktionerne  etyder således,  t jo s mt lerne opf ttes som tremånedlige ”kontrolpunkter” i 

stedet for ”vejledningspunkter”. Rådighedss mt lens opf ttes ligeledes som kontrol.   n 

jo konsulent udt ler f lgende om denne: ”Der er [ledige], som er bange for den slags 

systemer, hvor de skal tjekkes. Vi sidder jo også og har en magt. Hvis vi ikke synes, at [den 

ledige] er okay, så kan jeg trykke her, og så får [den ledige] ikke nogen penge. Det er da ikke 

nogen sjov situation. Det er jo en kontrolvirksomhed på sin vis, sådan er det i hvert fald i [den 

lediges] hoved. Hvor vi selvfølgelig prøver at få det vendt til noget positivt, de kommer ind og 

får en vejledning og for at få en snak, med en som faktisk vil hjælpe dig med at komme i 

arbejde” ( -kasse 2, 28:30). Udover at beskrive, hvordan rådighedssamtalen opfattes som 

kontrol, italesætter jobkonsulenten også, hvordan denne opfattelse bevirker, at konsulenten 

skal gøre en aktiv indsats for, at fremhæve samtalernes pædagogiske formål - at vejlede og 

rådgive. Begge jobkonsulenter udtaler, at de prøver at vende rådighedssamtalen til noget 

positivt og motiverende, hvilket også indikerer, at sanktionerne bevirker, at ledige ikke 

oplever samtalerne som særlig motiverende eller positive. Kontrolproblematikken forstærkes 

yderligere af, at ledige, ifølge jobkonsulenterne, også oplever rådighedssamtalen og 

jobsamtalen som meget ens. Tilsammen opleves de derfor som dobbeltkontrol, som en 

jo konsulent fr  et jo center udt ler: ”Hvis jeg var ledig, ville jeg nok føle, at det var rigtig 

meget kontrol. Fordi de skal jo både til samtale i a-kassen, om hvor meget de søger og alt det 

der, og det skal de hos os. Det er sådan en dobbeltkontrol, der ligger der, og det må da ikke 

føles særlig rart. De [ledige] må da føle det som en kontrol, vil jeg da mene” (jo center 4, 

28:18). Samtalernes ensartethed forstærker således kontrolelementet gennem følelsen af 

dobbeltkontrol. På baggrund heraf kan der derfor argumenteres for, at samtalernes 

pædagogiske intention skubbes endnu mere i baggrunden, at samtalerne således bliver endnu 
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mere demotiverende og negative, og at jobkonsulenterne derfor skal gøre endnu mere for at få 

samtalens pædagogiske karakter frem. De to problematikker peger på, at økonomiens 

irritation af pædagogikken bevirker, at den pædagogiske styring spænder ben for sig selv, ved 

at formålet med samtalerne forvandles fra oplysning, rådgivning og vejledning til 

meningsløshed, forvirring og kontrol. Derudover tyder samtalernes ensartethed på, at 

irritationen bevirker, at jo mere den pædagogiske styring forsøger at oplyse, rådgive og 

vejlede jo mere forvirrende og kontrollerende, opleves styringen. Sat på spidsen, så betyder 

økonomiens irritation af pædagogikken, at kontaktforløbet kommer til at bære præg af 

meningsløshed, forvirring og kontrol. 

 

4.2.5 Økonomiens irritation af politikken: Frihed gennem tvang 

Økonomiens irritation af politikken kommer til udtryk i situationer, hvor den lediges ønsker 

ikke stemmer overens med de muligheder for aktivering, som kan tilbydes ved jobsamtalen. 

Det vil sige situationer, hvor lediges frie valg ikke kan indfries af jobkonsulenten. Dette 

kommer til udtryk i f lgende udt lelse om jo pl nen: ”Det er en aftale, som indgås ud fra 

[lediges] forudsætninger og ønsker og arbejdsmarkedets behov. Vi skal gerne have matchet 

de to størrelser med hinanden. Har [ledige] nogle ønsker og forudsætninger, som ikke er 

arbejdsmarkedets behov, så er jeg nødt til at sige nej”. Stemmer den lediges  nsker og  ehov 

ikke overens med, hvad jobkonsulenter anskuer som arbejdsmarkedets behov, bliver der givet 

 fsl g. Ligesom en  nden jo konsulent udt ler, så er kont ktforl  et ikke et ”tagselvbord”  f 

muligheder (jobcenter 3, 01:14:45). Men for den politiske styring er et afslag ikke en 

mulighed, da dette er en begrænsning af den frihed, som den politiske styring stræber efter at 

opretholde. For at undgå denne situation, reagerer den politiske styring ved, at jobkonsulenten 

ikke kun n jes med  t give  fsl g. Dette  eskriver to jo konsulenter således: ”Hvis den ledige 

er tom for ideer, så er det min fantasi i forhold til [den lediges] situation der gør sig 

gældende, så må jeg foreslå noget, som jeg synes, vi skal starte med (jobcenter 1, 23:50). Hvis 

de ikke samarbejder, så er det os, der bestemmer […].” (jobcenter 3, 01:14:45). For ikke at 

nøjes med et afslag, så overtager jobkonsulenten i stedet valget af aktivering og vælger 

hvilket tilbud, som skal anvendes. På denne måde nægtes ledige ikke tilbud, og afslaget bliver 

erstattet af et andet tilbud. Her kommer økonomiens irritation af politikken til syne, fordi det 

tilbud, som jobkonsulenten vælger, forankres i en jobplan som ledige - ifølge 

rådighedsreglerne - skal følge og ikke kan fravælge. Dette betyder, med andre ord, at ledige er 

tvunget til at deltage i jobkonsulentens valgte tilbud, hvis de vil opretholde retten til 
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dagpenge. Irritationen bevirker, således at den politiske styring i sin stræben efter at 

opretholde den lediges frihed, i stedet ender med, at tvinge den ledige i et aktiveringstilbud 

som den ledige ikke selv har valgt. Irritationen bevirker således, at den politiske styring ender 

med at opretholde friheden gennem tvang, og dette placerer ledige i politisk krydspres mellem 

frihed og tvang. Et krydspres hvor de har frihed til at vælge blandt aktiveringsformerne, men 

passer deres ønsker og behov ikke til aktiveringsformerne, så opretholdes friheden, ved at 

ledige tvinges i et aktiveringstilbud, som de ikke selv har ønsket eller behov for. Det valg, 

som, jobkonsulenterne påpeger, oftest vælges, er jobsøgningskurser, hvilket ifølge en 

jobkonsulent kan ” ære rigtig godt for nogen og for nogen, er det rigtig rigtig skidt” 

(jobcenter 3, 34:13). 

Opsummering 

På niveau for polyfoni og irritation, kan der iagttages to 

irritationer, som skaber problematiske omstændigheder for 

ledige. Irritationerne opstår mellem økonomi og 

pædagogik samt mellem økonomi og politik (se fig. 14). 

Økonomiens irritation af pædagogikken kommer til udtryk 

ved, at den pædagogiske styring har overtaget de 

sanktioner, som økonomien anvender i sin styring. Denne 

sanktionsovertagelse betyder, at kontaktforløbets fire 

samtaler ændrer karakter fra at være oplysende, rådgivende og vejledende til meningsløse, 

forvirrende og kontrollerende. Derudover lader det til, at irritationen bevirker, at jo mere den 

pædagogiske styring forsøger at oplyse, rådgive og vejlede, jo mere forvirrende og 

kontrollerende opleves styringen. Sat på spidsen, så betyder irritationen, at kontaktforløbet 

kommer til at bære præg af meningsløshed, forvirring og kontrol. Irritationen mellem 

økonomi og politik resulterer i, at ledige placeres i et politisk krydspres mellem frihed og 

tvang. Krydspresset opstår, fordi den politiske styring irriteres, således at den, i sin stræben 

efter at opretholde den lediges frihed ender med at anvende tvang. Dette placerer ledige i en 

situation, hvor de har frihed til at vælge blandt aktiveringsformerne, men hvis deres behov 

eller ønsker ikke passer til aktiveringsformerne, så vælger jobkonsulenten i stedet og ledige 

tvinges i et aktiveringstilbud, som de måske ikke har behov for eller ønsker. 

 

Pædagogik 

Samtaler 

opleves som 

meningsløse, 

forvirrende og 

kontrollerende. 

Politik 

Der skabes 

krydspres 

mellem frihed 

og tvang. 

Økonomi 

Irritation 

Fig. 14. Irritationer der skaber 

problematiske omstændigheder. 
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4.3 Paradokser 

I de to tilfælde, hvor der skabes et krydspres i styringen, er det ikke tilstrækkeligt at påpege, at 

der udelukkende er tale om problematikker eller problematiske omstændigheder i 

kontaktforløbet. Der er i stedet tale om to styringsparadokser
15

. Paradokserne består i, at 

styringen på samme tid stræber efter, at ledige har uendelig og afgrænset tid samt både er frie 

og tvungne. Dette placerer ledige i en position af stærkt selvmodsigende eller paradoksal 

karakter, fordi det ikke er muligt at være både fri og tvungen, eller på samme tid have 

uendelig og afgrænset tid. Et centralt element ved paradokser er deres uafgørbarhed, hvilket 

betyder at paradokser, til forskel fra problemer, ikke har nogen løsning. I tilfældet med de 

iagttagede paradokser kommer denne uløselighed til udtryk i forsøget på at løse dem. Hvis 

den ene side af paradokset vælges resulterer det i, at den anden side forstyrres og skaber 

problematiske omstændigheder for den ledige. Hvis fx uendelig tid vælges i paradokset 

mellem kontaktforløb og pædagogik, og ledige får uendelig tid til at blive oplyste og 

kompetente, vil den manglende overholdelse af rettidigheden betyde, at jobcentrene mister sin 

refusion og derved deres økonomiske grundlag. Dette vil give dem færre ressourcer og 

begrænse den tid, de har til at vejlede og rådgive endnu mere. Får den ledige omvendt meget 

begrænset tid, så vil de ikke have tid til at blive kompetente og oplyste ledige. Dette vil 

resultere i, at den pædagogiske styring vil sanktionere den ledige for inkompetence, fordi der 

ikke har været tid til at informere den ledige ordentligt. Hvis ledige gives ubetinget frihed til 

at vælge, vil de løbe ind i det faktum, at kontaktforløbet indeholder begrænsede muligheder. 

De vil derfor, alligevel være tvunget til at vælge blandt disse muligheder og forpligtet til at 

deltage på grund af jobplanen og rådighedsreglerne. Hvis ledige den anden vej rundt kun 

tvinges, så mister ledige indflydelsen på det tilbud, de ender i, hvilket betyder, at der 

foreligger en endnu større chance for at ende i et tilbud, de ikke har brug for eller ikke ønsker. 

Lige meget hvilken side som vælges, i forsøget på at løse paradokserne, skabes således 

problematiske omstædigheder for ledige. Paradoksernes uløselighed betyder derfor, at ledige 

er nødt til at håndtere de problematikker, som paradokserne afføder.  

                                                 
15

 Paradokser defineres som situationer af uafgørbarhed. Paradoksale udsagn indeholder to værdier, hvor man 

ikke kan udelukke nogen af dem. Så snart man beslutter sig for den ene, lander man uundgåeligt på den anden 

(Kneer&Nassehi 1997: 109). 
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5. Konklusion 

Specialets har undersøgt, hvordan regeringer har udviklet beskæftigelsespolitiske reformer 

siden 1993, og hvordan disse bliver problematiske for forsikrede ledige i kontaktforløbet.  

Dette er blevet belyst gennem en semantisk analyse af beskæftigelsespolitiske reformers 

udvikling siden 1993, en teknologianalyse af kontaktforløbet og til sidst en diskussion af 

styringens modsætninger. 

Den semantiske analyse viste, hvordan sammenhængen mellem problemer og løsninger i 

udviklingen af beskæftigelsespolitiske reformer ikke består af endelige løsninger på bestemte 

problemer omkring ledighed. Sammenhængen karakteriseres derimod af en udvikling, hvor 

løsninger kontinuerligt bliver til problemer, der danner grundlag for nye løsninger. På 

baggrund af denne udvikling er reformerne siden 1993 blevet gjort meningsfulde gennem to 

forskellige løsningsmodeller, som har skabt det mulighedsrum der er for håndteringen af 

ledige i dag. 

Den første af disse løsningsmodeller er en forstærket, intensiv, tidlig og hurtig indsats, som 

har sat sit præg på mulighedsrummet således, at håndteringen af ledige i dag indeholder en 

forkortet dagpengeperiode samt et fremrykket aktiveringstidspunkt. Desuden har det betydet, 

at ledige i dag skal starte i kontaktforløb hos både a-kasser og jobcentre, hvor de skal til CV- 

og vejledningssamtaler samt systematisk til jobsamtaler, rådighedssamtaler og i aktivering. 

Løsningsmodellen har også betydet, at mulighedsrummet i dag indeholder krav til ledige om 

altid, at være til rådighed samt et sanktionssystem, som fratager ledige dagpenge, hvis ikke de 

deltager i de nævnte aktiviteter.  

Den anden løsningsmodel til håndtering af ledige er en individuel indsats, som satte sit præg 

ved, at kontaktforløbets samtaler er individuelle samtaler, hvor ledige vejledes og rådgives af 

en jobkonsulent samt udarbejder individuelle jobplaner og planer for jobsøgning. Planer, med 

udgangspunkt i den lediges ønsker og behov, skal planlægge, hvordan den ledige kommer i 

arbejde. Denne løsningsform har betydet, at håndteringen af ledige i dag karakteriseres af en 

indsats, der tager hensyn til den enkelte og ud fra den lediges behov, finder den rigtige løsning 

på ledigheden.  

Teknologianalysen iagttog, på baggrund af semantik analysen, kontaktforløbet som en 

styringsindsats og viste, hvordan der i kontaktforløbet muliggøres fire former for styring:  
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1. Kontaktforløbet som en selvstændig styringsform 

2. CV- og vejledningss mt len, ”den f rste jo s mt le”, jo s mt len, rådighedss mt len 

som pædagogisk styring.  

3. Rådighedsreglerne, jo pl nen og ”pl n for jo s gning” som økonomisk styring. 

4. Alle teknologierne som politisk styring.  

Efterfølgende blev det diskuteret hvilke modsætninger disse fire styringsformer skaber, for at 

vise hvordan modsætningerne mellem styringsformerne skaber problematiske 

omstændigheder for ledige i kontaktforløbet. Diskussionen viste, at problematiske 

omstændigheder opstår som et resultat af: 

Et krydspres mellem afgrænset og uendelig tid, som bevirker:  

 At lediges frie valg nedprioriteres til fordel for kontaktforløbets deadlines.   

 At kvaliteten af indsatsen falder fordi, der ikke er tid til at gøre det bedste eller mest 

fornuftige for den ledige. 

En irritation mellem økonomi og pædagogik som betyder: 

 At CV- og vejledningssamtalen samt den første jobsamtale i stedet for at være 

oplysende og rådgivende, opleves som meningsløse og forvirrende. 

 At jobsamtalen og rådighedssamtalen i stedet for at være rådgivende og vejledende 

opleves som tremånedlige kontrolpunkter, der ikke er særlige positive eller 

motiverende for ledige at deltage i. 

Et krydspres mellem frihed og tvang, som bevirker: 

 At ledige har frihed til at vælge, i det omfang deres behov eller ønsker passer til 

aktiveringsformerne, ellers vælger jobkonsulenten i stedet, og ledige tvinges i et 

aktiveringstilbud, som de måske ikke har behov for eller ønsker. 

Det er desuden blevet vist, at de to former for krydspres i styringen er, et udtryk for to 

styringsparadokser i kontaktforløbet. Disse paradokser placerer ledige i en position af stærkt 

selvmodsigende karakter og med ingen umiddelbar løsning. 

Alt i alt kan det altså konkluderes, at udviklingen af beskæftigelsespolitiske reformer siden 

1993 er sket gennem to former for løsningsmodeller, og at disse har en klar kobling til 

nutidens beskæftigelsesindsats. Løsningerne bliver problematiske, fordi de har skabt en 

beskæftigelsesindsat hvori, fire forskellige styringsformer irriterer og påvirker hinanden, 

således at der skabes krydspres og hensigten med styringen ændres. 
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6. Perspektivering  

Specialet har produceret en viden, som giver indsigt i, hvordan beskæftigelsespolitiske 

løsninger bliver problematiske for ledige. Denne viden er resultatet af en analysestrategi, som 

kunne være udformet anderledes med konsekvenser for, hvordan den analytiske genstand vil 

fremtræde i specialet. Valget af en semantisk analyse kombineret med en teknologi analyse 

har givet specialet et blik for, hvordan løsninger bliver problematiske, men ikke et blik for, 

hvordan de iagttagede problematikker løses og håndteres i kontaktforløbet. Analysestrategien 

har derfor haft den konsekvens, at specialet har et mere problemorienteret end 

løsningsorienteret perspektiv på den analytiske genstand. Perspektiveringen vil derfor bidrage 

med et forslag til, hvordan specialets resultater kan videreføres i et mere løsningsorienteret 

perspektiv. 

Specialet fremhæver eksistensen af to styringsparadokser i kontaktforløbets styringsindsats, 

som på forskellig vis skaber problematiske omstændigheder for den ledige. Hvis et mere 

løsningsorienteret perspektiv skulle være anvendt, kunne der på baggrund af specialets 

resultater, med fordel være lavet en hybridanalyse. Hybrid-kommunikation kan, ifølge 

Gunther Teubner, afparadoksere kommunikationens paradokser: ”Hybrids in their turn find a 

creative de-paradoxifying solution – ”double attribution”. This innovative technique is one of 

the most important characteristics of hybrids” (Teubner 1996:62). Hybriders afparadoksering 

af kommunikationens paradokser sker gennem dobbelt attribution, som betyder, at 

modsætningerne i paradokset kommunikeres samtidig og derigennem muliggør hybride 

løsninger paradoksets umulighed. En hybridanalyse kunne derfor skabe blik for, hvordan der i 

kontaktforløbet anvendes hybride løsninger, som forvandler de to styringsparadokser fra det 

umulige til det mulige. Hybrid analysen kunne både laves på baggrund af ledige og 

jobkonsulenters kommunikation om kontaktforløbet. Det ville på baggrund heraf blive muligt, 

at opstille en række forskellige strategier, som kunne fungere som anbefalinger til, hvordan 

kontaktforløbets problematikker kunne håndteres i fremtiden.  
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8. Bilag  

Spørgeramme A-kasser 

Individuelle interview 

 

Det typiske kontaktforløb  

Få et billede af hvordan et typisk forløb er for en forsikret ledig, fra første til 

sidste kontakt med a-kasse 

Tegn en tidslinje 

o Hvordan får du kontakt til den ledige? 

o Hvornår i ledighedsperioden får du kontakt til den ledige? 

o Hvornår er første møde? Hvad snakker i om der? 

o Hvordan mødes i efterfølgende? 

 

CV- og vejledningssamtalen 

Kausalitet 

 Hvad er en CV- og vejledningssamtale? Hvad indeholder den? 

 Hvad er formålet med samtalen? 

 Hvilken effekt skal samtalen have overfor den ledige? 

 Hv d sk l cv’et indeholde? 

 Hv d er form let med  t l ve CV’et? 

 

Afvigelse 

 Hvad karakteriserer generelt tilfælde, hvor CV- og vejledningssamtalen 

ikke lever op til sit formål? 

 Hvad tror du grunden er, når samtalen ikke lever op til sit formål? 

 Hvad oplever du generelt, som styrker og svagheder ved CV- og 

vejledningssamtalen?  

 

Styring 

 Hvad gør du når CV’et ikke er i orden?  
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 Hvordan løser du problemet? 

 Hvad er konsekvenserne for den ledige? 

 Hvordan får du den ledige videre i forløbet? 

 

Plan for jobsøgning 

Kausalitet 

 Hv d er en ”pl n for jo s gning”? Hv d indeholder den? 

 Hvad er formålet med at udarbejde planen? 

 Hvilke krav er der til den ledige? 

 Hvilken effekt skal det have overfor den ledige? 

 

Afvigelse 

 Hvad karakteriserer generelt tilfælde, hvor der problemer omkring 

udarbejdelsen af planen? 

 Hvad er typisk grunden, når der er problemer omkring udarbejdelsen af 

planen? 

 Hvad karakteriserer generelt tilfælde, hvor planen ikke følges? 

 Hvad er typisk grunden, når planen ikke følges? 

 Hvad oplever du generelt, som styrker og svagheder ved planen?  

 

Styring 

 Hvad gør du når planen ikke følges? 

 Hvad gør du når, der er problemer omkring udarbejdelsen af planen? 

 Hvordan løser du problemet? 

 Hvilke konsekvenser har det for den ledige? 

 Hvordan får du den ledige videre i forløbet? 

 Hvilken indflydelse har det på kontaktforløbet? 

 

 

Rådighedssamtalen og rådighedsregler 

Kausalitet 

 Hvad er en rådighedssamtale? Hvad indeholder den? 

 Hvad er formålet med samtalen? 

 Hvilken effekt skal det have overfor den ledige? 

 Hvilke krav er der til den ledige? 
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Afvigelse 

 Hvad karakteriserer generelt tilfælde, hvor Rådighedsreglerne ikke 

overholdes? 

 Hvad tror du grunden er, når rådigheden ikke overholdes? 

 Hvad oplever du generelt, som styrker og svagheder ved 

rådighedssamtalen?  

 

Styring 

 Hvad gør du når Rådigheden ikke overholdes?  

 Hvilke konsekvenser har det for den ledige? 

 Hvordan løser du problemet? 

 Hvad sker der i det videre forløb? 
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Spørgeramme jobcenter 

Individuelle interview 

 

Det typiske kontaktforløb Få et billede af hvordan et typisk forløb er for en 

forsikret ledig, fra første til sidste kontakt med jobcenteret. 

 Hvis du skulle beskrive et typisk kontaktforløb, mellem en forsikret ledig og 

jobcenteret, hvordan vil du så beskrive det? (kronologisk) 

 Hvornår i ledighedsperioden får du kontakt til den ledige? 

 Hvordan får du kontakt til den ledige? 

 Hvad består et normalt kontaktforløb af? 

o Jobsamtaler, aftaler 

o Kurser, aktiviteter, tilbud mv. 

 Hvor lang tid ville forløbet tage? 

 Hvordan afsluttes forløbet? 

 

Jobsamtalen 

Kausalitet 

 Hvad er en jobsamtale? Hvad indeholder den? 

 Hvad er formålet med samtalen? 

 Hvilken effekt skal det have overfor den ledige? 

 Hvilke krav er der til den ledige? 

 

Afvigelse 

 Hvad karakteriserer generelt tilfælde, hvor jobsamtalen ikke lever op til sit 

formål? 

 Hvad tror du grunden er, når samtalen ikke lever op til sit formål? 

 Hvad oplever du generelt, som styrker og svagheder ved jobsamtalen?  

 

Styring 

 Hvad gør du når jobsamtalen ikke går som planlagt?  

 Hvilke konsekvenser har det for den ledige? 

 Hvordan løser du problemet? 
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 Hvad sker der i det videre forløb? 

 

De tre former for aktivering  

Overordnet 

 Hvilken indflydelse har rettidigheden på anvendelsen af 

aktiveringstilbuddene? 

 Hvilket forhold har tilbuddene i forhold til hinanden? Rangeret? 

Prioriteret? 

 

Vejledning og opkvalificering  

Kausalitet 

 Hvad består vejledning og opkvalificering af? Hvad indeholder det? 

 Hvad er formålet med at anvende dette tilbud? 

 Hvad kan tilbuddet som de andre tilbud ikke kan? 

 Hvilken indflydelse har rettidigheden på dette tilbud? (Hurtighed) 

 

Afvigelse 

 Hvad karakteriserer generelt tilfælde, hvor tilbuddet ikke virker efter 

hensigten? 

 Kan du nævne tilfælde, hvor tilbuddet ikke virker efter hensigten? 

 Hvad tror du grunden er, når tilbuddet ikke virker? 

 Hvad oplever du generelt, som styrker og svagheder ved dette tilbud?  

 

Styring 

 Hvad gør du når tilbuddet ikke virker efter hensigten?  

 Hvordan løser du problemet? 

 Hvilken indflydelse har det på kontakt forløbet? 

 Hvilke konsekvenser har det for den ledige? 

 Hvordan får du den ledige videre i forløbet? 

 Hvad gør I, i forhold til rettidigheden? 

 

Virksomhedspraktik  

Kausalitet 

 Hvad består virksomhedspraktik af? Hvad indeholder det? 
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 Hvad er formålet med at anvende dette tilbud? 

 Hvilken effekt skal det have overfor den ledige? 

 Hvad kan tilbuddet som de andre tilbud ikke kan? 

 Hvilken indflydelse har rettidigheden på dette tilbud? (Hurtighed) 

 

Afvigelse 

 Hvad karakteriserer generelt tilfælde, hvor tilbuddet ikke virker? 

 Kan du nævne tilfælde, hvor tilbuddet ikke virker efter hensigten? 

 Hvad tror du grunden er, når tilbuddet ikke virker? 

 Hvad oplever du generelt, som styrker og svagheder ved dette tilbud?  

 

Styring 

 Hvad gør du når tilbuddet ikke virker efter hensigten? 

 Hvordan løser du problemet? 

 Hvilken indflydelse har det på kontaktforløbet? 

 Hvilke konsekvenser har den for den ledige? 

 Hvordan får du den ledige videre i forløbet? 

 Hvad gør du, i forhold til rettidigheden? 

 

Ansættelse med løntilskud 

Kausalitet 

 Hvad består ansættelse med løntilskud af?  Hvad indeholder det? 

 Hvad er formålet med at anvende dette tilbud? 

 Hvilken effekt skal det have overfor den ledige? 

 Hvad kan tilbuddet som de andre tilbud ikke kan? 

 Hvilken indflydelse har rettidigheden på dette tilbud? (Hurtighed) 

 

Afvigelse 

 Hvad karakteriserer generelt tilfælde, hvor det ikke virker? 

 Kan du nævne tilfælde, hvor tilbuddet ikke virker efter hensigten? 

 Hvad tror du grunden er, når tilbuddet ikke virker? 

 Hvad oplever du generelt, som styrker og svagheder ved dette tilbud?  
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Styring 

 Hvad gør du når tilbuddet ikke virker efter hensigten?  

 Hvordan løser du problemet? 

 Hvilken indflydelse har det på kontakt forløbet? 

 Hvilke konsekvenser har det for den ledige? 

 Hvordan får du den ledige videre i forløbet? 

 Hvad gør du, i forhold til rettidigheden? 

 

Jobplanen  

Kausalitet 

 Hvad er en jobplan? Hvad indeholder den? 

 Hvad er formålet med at udarbejde planen? 

 Hvilken effekt skal den have overfor den ledige? 

 Hvordan bruger du som konsulent Jobplanen i kontaktforløbet? 

 Hvilken indflydelse har rettidigheden på jobplanen? (Hurtighed) 

  

Afvigelse 

 Hvad karakteriserer generelt situationer, hvor jobplanen ikke virker? 

 I hvilke tilfælde virker jobplanen ikke efter hensigten? 

 Hvad tror du grunden er, når planen ikke virker? 

 Hvad oplever du generelt, som styrker og svagheder ved jobplanen?  

 

Styring 

 Hvad gør du når planen ikke virker efter hensigten?  

 Hvordan løser du problemet? 

 Hvilken indflydelse har det på kontaktforløbet? 

 Hvad er konsekvenserne for den ledige? 

 Hvordan får du den ledige videre i forløbet? 

 Hvad gør du, i forhold til rettidigheden? 

 

 


