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”Ikke at være handicappet er sandelig ingen fortjeneste 

men en gave, som til enhver tid kan blive taget fra os alle1” 

(Richard von Weizsäcker, Tysklands forbundspræsident 1984-1994) 

                                                 
1 „Nicht behindert zu sein, ist wahrlich kein Verdienst sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen 
werden kann“.  
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Forord 

Arbejdet med denne afhandling tog sit afsæt i mine arbejdsmæssige erfaringer som konsulent på 

beskæftigelsesområdet i Danske Handicaporganisationer i perioden 2004-2006. Sigtet er at bidrage 

til at kaste lys over den vigtige – men forskningsmæssigt underbelyste – problemstilling, det er, at 

mange personer med handicap i den erhvervsdygtige alder befinder sig uden for det danske ar-

bejdsmarked. Min ambition er, at afhandlingen skal gøre en forskel i videreudviklingen af den dan-

ske beskæftigelsesindsats for personer med handicap, qua inspiration fra de tyske og svenske best 

practice-erfaringer, selvom forskningsresultater ofte hurtigt bliver glemt eller forbigås i tavshed.  

 

Indledningsvis vil jeg gerne takke Arbejdsmarkedsstyrelsen for i sommeren 2006 at have finansieret 

midler til gennemførelse af afhandlingen. Så vidt jeg ved, er det første gang, at der er anvendt pro-

jektmidler fra den såkaldte handicappulje til gennemførelse af en ph.d.-afhandling. Desuden skylder 

jeg en stor tak til Mogens Wiederholt (tidligere sekretariatsleder for Det Centrale Handicapråd), 

Stig Langvad (formand for Danske Handicaporganisationer) og Jens Hørby Jørgensen (tidligere 

kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsens 3. kontor), uden hvis fælles anstrengelse og velvilje dette 

projekt formodentlig aldrig ville have set dagens lys. 

 

Afhandlingen har formelt været forankret i Det Centrale Handicapråd, hvor jeg har været ansat, og 

jeg vil gerne rette en særlig tak til mine kolleger i sekretariatet for faglig sparring og godt ’kollega-

skab’: Lene Maj Pedersen for kommentering og gode råd, sekretariatsleder Andreas Juul Sørensen 

for en høj grad af skrivero det seneste år og Birgit Larsen for et stort arbejde i forbindelse med vare-

tagelse af projektets økonomi til ’punkt og prikke’. En tak af mere personlig karakter sender jeg til 

Ane Esbensen, der i sin rolle som konstitueret centerleder bakkede mig moralsk op i en tid, hvor det 

var svært at forene familieliv med små børn med ph.d.-arbejdet. En indsats fra ph.d.-coach Karin 

Nielsen (Tindborg Sparring) har også gjort en væsentlig forskel i den henseende – og kan varmt 

anbefales til andre i en lignende situation.  

 

Jeg vil gerne rette en rigtig stor tak til professor Bent Greve, Institut for Samfund og Globalisering 

(ISG), Roskilde Universitet, for kyndig vejledning. Tak for din evne til altid at være tilgængelig og 

for at holde mig fast i den oprindelige idé, når jeg af bar iver har været ved at bevæge projektet ud 

ad en ny tangent. Der skal også lyde en stor tak til lektor Catharina Juul Kristensen (ISG) for sin 
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meget ansvarsbevidste rolle som bivejleder, især i forhold til afhandlingens mere kvalitative ele-

menter.  Tak også til ph.d.’ere og forskerskolekolleger på ISG for både faglig sparring og personlig 

opmuntring.   

 

Professor Per Kongshøj Madsen, Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet, bistod i 

september 2011 gennemførelse af den på Roskilde Universitets obligatoriske ph.d.-evaluering på 

baggrund af det foreløbige udkast (kapitel 1-4 samt 6 og 7). Tusind tak for konstruktiv kritik, input 

og litteraturtips!  

 

Afhandlingen er i væsentlighed baseret på 37 interviews gennemført i hhv. Danmark, Tyskland og 

Sverige i årene 2008-2010 med centralt placerede policyeksperter (ekspertbegrebet præciseres i 

kapitel 5). I marts 2011 afholdt jeg et ’ekspertseminar’, med det formål at gå i dialog med udvalgte 

danske aktører på området for at diskutere både mine foreløbige resultater samt muligheder og be-

grænsninger forbundet med at overføre de identificerede udenlandske best practices til Danmark. 

Jeg vil gerne sige en meget stor tak til både informanter og seminardeltagere, uden hvis medvirken 

– og ikke mindst store viden – afhandlingen ikke kunne være blevet til i sin nuværende form.  

 

Sidst, men ikke mindst, skylder jeg den STØRSTE tak til min mand Derrik, der trods en ikke ube-

tydelig portion skepsis, imod at jeg i 2006 kastede mig over ph.d.’en, til enhver tid har støttet op om 

mine faglige ambitioner og har udvist meget tålmodighed. Du skal vide, at jeg betragter det som en 

stor kærlighedserklæring. Særligt i den sidste lange og seje fase har din støtte været uvurderlig!  

 

Det føles FANTASTISK, at et langt ph.d.-forløb med to afbrud undervejs (barsel med Konrad fra 

2007 og Moritz fra 2009) nu har fået sin afslutning, så udbyttet af mange års arbejde forhåbentlig 

kan komme ud og gøre en forskel. Det betyder også, at det nu er blevet tid til, at jeg skal til at tage 

hul på et nyt og spændende kapitel i min karriere! Jeg ser frem til at ’få mit hoved fri’, til at kunne 

se fremad og til at få mere tid til samvær med venner og familie i ind- og udland, herunder især mi-

ne skønne og nu relativt ’store’ sønner derhjemme. Sidst, men ikke mindst, tak til jer mor og far for 

hjælp med børnepasning mv. igennem årene!  

 

 

Roskilde, september 2012    Pernille Steen Lenzner 
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Kapitel 1: Introduktion til afhandlingen 

 

1. Indledning 

Denne afhandling tager sit afsæt i den problemstilling, at erhvervsdeltagelsen blandt personer med 

handicap er langt lavere end erhvervsdeltagelsen blandt den del af befolkningen, der ikke har et 

handicap. For den enkelte med handicap medfører udelukkelse fra arbejdsmarkedet en risiko for 

eksklusion og begrænset livskvalitet. Set i et bredere samfundsmæssigt perspektiv betyder en lav 

erhvervsdeltagelse blandt personer med handicap, at et anseeligt antal personer i den erhvervsaktive 

alder befinder sig på overførselsindkomster frem for at være i stand til helt eller delvist at være selv-

forsørgende på arbejdsmarkedet. Det er én medvirkende faktor til, at velfærdsstaten er under øko-

nomisk pres. En højere erhvervsdeltagelse blandt personer med handicap ville kunne øge produkti-

onen og mindske de offentlige udgifter til passive overførselsindkomster (Høgelund og Larsen 

2007). Med den internationale finanskrise, der indtrådte i efteråret 2008, er behovet for at øge be-

skæftigelsen blandt personer med handicap blevet yderligere forstærket (Halvorsen og Hvinden 

2011). Sikring af beskæftigelse for personer med handicap er desuden en måde at leve op til et af de 

grundlæggende principper i Convention on the Rights of Persons with Disabilities2 (herefter FN’s 

handicapkonvention) om ”fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet” (artikel 3 i FN’s 

handicapkonvention)3.  

 

Det er en stor politisk såvel som samfundsmæssig opgave at flytte personer med handicap fra passiv 

forsørgelse til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet. I mange lande i EU er der sket et skift fra an-

vendelsen af passive foranstaltninger til brugen af aktive arbejdsintegrerende indsatser. Siden 

1990’erne er aktiv arbejdsmarkedspolitik i stigende omfang blevet anvendt i mange OECD-lande 

med det formål ”to transform passive social support into active support by means of labour market 

policy measures and to help people to obtain gainful employment” (Bergeskog 2001:9). Inden for 

de seneste 10 år kan der registreres et stigende fokus på at øge inklusionen af personer med handi-

cap på arbejdsmarkederne i EU (Shima et al. 2008:2).  

                                                 
2 Danmark undertegnede FN’s handicapkonvention den 30. marts 2007, og konventionen trådte i kraft den 24. august 
2009.   
3 Det Centrale Handicapråd (2009a).  
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Der kan registreres en stigende interesse i at dele gode og dårlige erfaringer på arbejdsmarkedsom-

rådet og i den aktive arbejdsmarkedspolitik over landegrænser (Bosch et al. 2007:255). På beskæf-

tigelsesområdet har der inden for EU siden begyndelsen af 1990’erne været stor interesse for at lære 

af de succesfulde danske beskæftigelseserfaringer – det danske ’job-mirakel’ – der har ført til høj 

beskæftigelse og konkurrenceevne. Den danske flexicurity-model, der består af kombinationen af et 

fleksibelt arbejdsmarkedssystem med høj jobmobilitet, et omfattende socialt sikkerhedsnet og aktiv 

arbejdsmarkedspolitik, har i den henseende været en god eksportvare (Bredgaard et al. 2011). Som 

påpeget af Auer (2000:3) er et lands succes på arbejdsmarkedsområdet både multidimensionel og 

relativ, og på grund af forskelle i landenes økonomier og institutioner er der forskellige veje eller 

”pathways” til succes.  

 

Afhandlingen fokuserer på, hvorvidt der i to udvalgte lande og forskellige typer af velfærdsstater 

kan findes beskæftigelsesindsatser, som især kan bidrage til, at personer med handicap kan opnå en 

øget erhvervsdeltagelse i Danmark. Årsagen er bl.a., at en undersøgelse baseret på sammenlignelige 

data af beskæftigelsen blandt personer med handicap i 24 OECD-lande viser, at Danmark – der er 

udråbt som et beskæftigelsespolitisk foregangsland for andre lande i Europa4 – ikke klarer sig spe-

cielt godt på dette område sammenlignet med andre OECD-lande (Blekesaune 2007). Især beskæf-

tigelsen blandt personer med alvorlige handicap er relativt lav, idet Danmark med en beskæftigel-

sesrate på 28 procentpoint indtager en 19.-plads ud af samtlige 24 lande i undersøgelsen. Det indi-

kerer, at de eksisterende indsatser ikke er tilstrækkelige. Det indikerer også, at Danmark potentielt 

kan lære af andre landes erfaringer med den aktive arbejdsmarkedspolitik i bestræbelserne på at øge 

beskæftigelsen blandt personer med handicap. Det er dog alt andet end klart, hvad der virker, samt 

hvad forskellige lande i Europa kan lære af hinandens erfaringer med den aktive arbejdsmarkedspo-

litik (Kluve 2010).  

 

Konklusionen på et omfattende OECD-studie af beskæftigelsessituationen for personer med handi-

cap gennemført i 13 OECD-lande viser, at landene gør brug af forskellige indsatser i bestræbelserne 

på at fremme erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap:  

”As all OECD countries face much of the same problems, despite us-
ing different schemes and approaches, there is much to learn from 
what is done elsewhere” (OECD 2010:18).  

                                                 
4 En interesse, der dog vurderes at have været aftagende, siden den økonomiske krise indtræf i efteråret 2008, som følge 
af at Danmark på linje med resten af Europa har oplevet stigende arbejdsløshed. 
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Hvinden (2003) finder tegn på konvergens i policymål og - principper i handicappolitikken, men 

ingen tegn på konvergens i output, hvilket han bl.a. tilskriver forskelle i de anvendte policyinstru-

menter i landene. Grundet forskelle i arbejdsmarkedsmodeller og velfærdsstatstraditioner har de 

forskellige lande i Europa udviklet nationalspecifikke policyinstrumenter til at fremme inklusion og 

fastholdelse af personer med handicap på arbejdsmarkedet, på trods af at de i en vis udstrækning 

står over for sammenlignelige udfordringer (OECD 2003). ”Politicians have come to realize that 

much may be learned from other welfare states” (Arts og Gelissen 2002:154). Greve (2009) finder, 

at det trods forskelle i kultur og historiske traditioner i de forskellige velfærdsstater er muligt at lære 

af best practices i andre lande i Europa med det formål at øge erhvervsdeltagelsen blandt personer 

med handicap. Best practices er ikke et entydigt begreb, men afhænger af de mål eller kriterier, man 

sætter op, som en given indsats skal leve op til for at være en best practice. Bendixsen og Guchte-

niere (2003:677 i Hall og Jennings 2008:695) definerer eksempelvis best practice som ”successful 

initiatives or model projects that make an outstanding, sustainable, and innovative contribution to 

an issue at hand”.  

2. Afhandlingens formål 

Afhandlingens formål er gennem en undersøgelse af beskæftigelsesindsatser for personer med han-

dicap i to udvalgte lande i Europa at frembringe viden, der kan bidrage til at øge erhvervsdeltagel-

sen blandt personer med handicap i Danmark. Dette fremgår af ph.d.-projektansøgningen til Ar-

bejdsmarkedsstyrelsen5:  

”Det er projektets mål gennem konkrete casestudier i et antal europæ-
iske lande at finde og identificere en række succesfulde beskæftigel-
sespolitiske initiativer og konkrete støtteordninger, som har haft bety-
delig positiv effekt på handicappedes beskæftigelse, der hvor de er 
skabt” (ph.d.-projektansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006:2). 

Desuden er det på baggrund af de udenlandske erfaringer formålet med afhandlingen at udvikle 

konkrete anbefalinger til, hvordan man kan opnå en lignende positiv effekt på erhvervsdeltagelsen 

blandt personer med handicap, hvis tilsvarende indsatser blev overført til og implementeret i Dan-

mark. Den seneste danske surveyundersøgelse gennemført i 2010 viser, at erhvervsdeltagelsen 

blandt personer med handicap er 30 procent lavere end erhvervsdeltagelsen blandt ikke-

handicappede: Erhvervsdeltagelsen lå på 47 procent blandt personer med handicap, mens den til 

                                                 
5 At der er tale om en rekvireret opgave bundet af et bestemt formål, har været styrende for undersøgelsen og de valg, 
der er truffet i undersøgelsens forskellige faser. 
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sammenligning lå på 77 procent for personer uden handicap (Thomsen og Høgelund 2011a). Det er 

tidligere estimeret, at der eksisterer et beskæftigelsespotentiale blandt personer med handicap på 

36.000 personer, som ville kunne komme i beskæftigelse under forudsætning af den nødvendige 

tilpasning af arbejdsforholdene6 (Larsen et al. 2008:148). At dette arbejdskraftpotentiale ikke udnyt-

tes, medfører samfundsmæssige tab (Tørslev et al. 2010:15). 

2.1 Motivation for valg af forskningsemne 
Motivationen for at udarbejde afhandlingen opstod i forbindelse med en ansættelse på beskæftigel-

sesområdet i Danske Handicaporganisationer, der er Danmarks største paraplyorganisation på han-

dicapområdet. Her opstod en undren over den begrænsede forskningsbaserede viden, der eksisterer 

om beskæftigelseseffekterne af de indsatser, der iværksættes på beskæftigelsesområdet med henblik 

på at øge erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap på det danske arbejdsmarked. Dette 

skal bl.a. ses i relation til, at der anvendes relativt mange offentlige midler (jf. afsnit 4) til at fremme 

erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap, der til trods forbliver relativt lav.  

 

Samtidig opstod der en undren over fraværet af internationale input i de politiske diskussioner på 

området. Det medfører, at værdifuld udenlandsk viden, der muligvis kunne bidrage til en øget er-

hvervsdeltagelse for personer med handicap i Danmark, ikke anvendes i den udstrækning, den ville 

kunne. Det var denne undren over den meget begrænsede mængde forskningsbaseret viden om be-

skæftigelsesindsatsernes effekter kombineret med et slående fravær af internationale input i de poli-

tiske diskussioner på området, som førte til en ansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsen om finansie-

ring til udarbejdelse af indeværende ph.d.-afhandling. Afhandlingen er forfattet på dansk med hen-

blik på at bidrage med viden relevant for centrale ”beslutningstagere og opinionsdannere” på områ-

det (ph.d.-projektansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006:2). 

2.2 Det forskningsmæssige bidrag 
Det var først i midten af 1990’erne, at der kom forskningsmæssigt fokus på forholdet mellem han-

dicap og beskæftigelse (Grover og Piggott 2005; Bergeskog 2001), hvorfor der er tale om et nyt 

forskningsområde. Dansk arbejdsmarkedsforskning er karakteriseret ved, at forskning, der behand-

                                                 
6 Heraf var omkring 19.000 arbejdsløse, 9.000 på førtidspension, mens de resterende 8.000 enten var langvarigt syge-
meldte, i revalidering eller på kontanthjælp. Det antages, at det vil være lettere for de 19.000 arbejdsløse med handicap 
at komme i job end for de 17.000 personer, der befandt sig uden for arbejdsstyrken, eksempelvis på førtidspension. Det 
blev skønnet, at de 19.000 arbejdsløse med handicap maksimalt ville kunne arbejde i et omfang svarende til hhv. 12.000 
fuldtidsstillinger og 7.000 deltidsstillinger. Tilsvarende blev det estimeret, at personerne uden for arbejdsstyrken ville 
kunne arbejde i et omfang svarende til knap 9.000 fuldtidsstillinger og 9.000 deltidsstillinger.  
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ler personer med handicap som selvstændig analyseenhed, ikke er centralt placeret. Den første kort-

lægning af dansk handicapforskning dokumenterer, at der til forskel fra eksempelvis Sverige og 

Norge – hvilke er lande, som vi normalt sammenligner os med – end ikke findes et samlet handicap-

forskningsmiljø7 på beskæftigelsesområdet i Danmark (Bengtsson og Stigaard 2011). Forsknings-

baseret viden på området begrænser sig hovedsageligt til de forskellige handicapundersøgelser og 

surveys, Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) har gennemført siden 1997 (Bengtsson 

2009).  

 

Afhandlingen er et bidrag til, at dette forskningsmæssige tomrum på sigt kan blive udfyldt. Hoved-

formålet med afhandlingen er at bidrage med viden om aktive beskæftigelsesindsatser, der virker i 

forhold til at bringe personer med handicap tættere på eller til det ordinære arbejdsmarked frem for 

at bidrage til teoriudvikling. Som påpeget af Bengtsson (2008:53) kommer personer med handicap 

imidlertid ikke i arbejde, blot fordi man indfører ordninger, hvorfor det er vigtigt at sørge for, at 

ordningerne anvendes. Dette understreger betydningen af den konkrete implementering af indsat-

serne. I tråd hermed konkluderer Greve (2009:20) under henvisning til den aktive arbejdsmarkeds-

politik for personer med handicap, at ”[i]t is essential to develop greater knowledge about concrete 

implementation and its outcomes for disabled people”. Viden både om den konkrete implemente-

ring af indsatserne og outcome for personer med handicap indtager en central plads i afhandlingen.     

3. Problemformulering og teori 

Afhandlingens ambition er at bidrage med viden om effektive aktive arbejdsmarkedspolitikker for 

personer med handicap i andre europæiske lande, der kan bidrage til en øget beskæftigelse blandt 

personer med handicap i Danmark, hvis tilsvarende indsatser blev indført her. Med afsæt i denne 

ambition har afhandlingen følgende problemformulering:    

 

”Hvilke barrierer kan identificeres i den danske beskæftigelsesindsats i forhold til at øge er-

hvervsdeltagelsen blandt personer med handicap? Hvad er best practice i Tyskland og Sveri-

ge? Hvilke best practices er relevante i forhold til at videreudvikle den danske beskæftigelses-

indsats for personer med handicap – og hvorfor? Hvilke barrierer og fremmende faktorer kan 

identificeres i forhold til at overføre de relevante best practices til Danmark?”     

                                                 
7 Bengtsson og Stigaard (2011) definerer et forskningsmiljø som et institut eller center, der til stadighed skal forske i 
handicap og uddanne ph.d.’ere.  
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For at blive i stand til at undersøge, hvorvidt der eksisterer udenlandske beskæftigelsesindsatser for 

personer med handicap, der ville kunne bidrage positivt til videreudviklingen af den danske indsats, 

er det en nødvendig forudsætning at få belyst eventuelle barrierer i den eksisterende indsats. Viden 

om, hvilke elementer der ikke fungerer i beskæftigelsesindsatsen i forhold til personer med handi-

cap, danner grundlaget for søgningen efter udenlandske policyløsninger, der adresserer tilsvarende 

udfordringer. Besvarelsen af første led i problemformuleringen tjener til at afdække dette. Desu-

den afdækker analysen, hvilke indsatser der vurderes at mangle i den danske indsats, idet det anta-

ges, at dette er medbestemmende for, hvilke udenlandske indsatser der er relevante at overføre til 

Danmark. Med analysen etableres ’det danske spejl’, som danner udgangspunktet for at undersøge, 

hvorvidt der eksisterer beskæftigelsesindsatser i udvalgte lande i Europa, som ville kunne supplere 

den eksisterende indsats samt påvirke erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap positivt, 

hvis indsatserne blev overført til – og implementeret i – Danmark. Barriererne identificeres gennem 

ekspertinterviewet, der er den bærende metode i afhandlingen.    

 

Afhandlingen tager sit teoretiske udgangspunkt i den komparative velfærdsstatsforskning. Gennem 

besvarelse af andet led i problemformuleringen undersøges aktive beskæftigelsesindsatser i to af 

Danmarks nabolande, Tyskland og Sverige8.  

 

Det valgte mål for best practice er betragtet fra det offentliges perspektiv. Ordinær beskæftigelse er 

betragtet som idealet for den danske beskæftigelsesindsats og dermed det politiske mål for indsatsen 

(Regeringen 2010:17). Som følge heraf er det valgte mål for best practice i afhandlingen policyind-

satser, der er i stand til tydeligt at flytte personer med handicap tættere på eller til det ordinære 

arbejdsmarked (jf. kapitel 3, afsnit 2.2). På baggrund af evidenshierarkiet undersøges, hvilken form 

for evidens viden om effektiviteten af de identificerede beskæftigelsesindsatser hviler på, idet det 

afgør, hvilken vægt viden om de pågældende indsatsers effektivitet kan tillægges af de danske be-

slutningstagere på området. Best practice undersøges ud fra en kombination af ekspertvurderinger, 

eksisterende data og analyser.    

 

Besvarelsen af problemformuleringens tredje led udgør afhandlingens komparative del. De iden-

tificerede tyske og svenske best practices sammenlignes med hhv. de barrierer, der er konstateret i 

analysen af den danske beskæftigelsesindsats, og de eksisterende danske beskæftigelsesindsatser for 

                                                 
8 Begrundelsen og argumenter for valg af lande i undersøgelsen fremgår af afsnit 4. 
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personer med handicap. Formålet er at finde svar på, hvilke af de tyske og svenske policies der med 

al sandsynlighed ville kunne bidrage positivt til beskæftigelsen af personer med handicap i Dan-

mark. Policy transfer (herefter politikoverførsel) defineres som “(...) a process in which knowledge 

about politics, administrative arrangements, institutions and ideas in one political setting (past or 

present) is used in the development of policies, administrative arrangements and ideas in another 

political setting” (Dolowitz og Marsh 2000:5).  

 

Fjerde led i problemformuleringen har til formål at diskutere, hvorvidt de relevante tyske og 

svenske best practices kan overføres til Danmark. Det er analysens formål med udgangspunkt i den 

danske arbejdsmarkedsmodel og det nordiske universalistiske velfærdsregime at belyse de faktorer, 

som er hhv. hæmmende og fremmende for, at de relevante best practices kan blive overført til  

Danmark og dermed bidrage positivt til at videreudvikle den danske beskæftigelsesindsats for per-

soner med handicap. Til forskel fra hovedparten af analyser af international politikoverførsel, der 

består af ex post-analyser med fokus på at belyse de processer, som leder til politikoverførsel mel-

lem lande, er denne analyse en ex ante-analyse med udgangspunkt i teoretiske antagelser om, hvilke 

forhold der hhv. hæmmer og fremmer, at politikoverførsel finder sted mellem lande.  

4. Valg af caselande 

Dette er et komparativt casestudie af aktive beskæftigelsesindsatser for personer med handicap i 

Danmark, Tyskland og Sverige. Når man som her anvender casemetoden, er det vigtigt at udvælge 

sine cases med omhu, idet casevalgene i forhold til den konkrete problemstilling vil være bestem-

mende for, hvilke best practices det vil være muligt at identificere. Med udgangspunkt i afhandlin-

gens formål kan man indvende, at det bedste intuitive parameter at udvælge caselandene på er den 

afhængige variabel, dvs. lande hvor erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap er høj: En 

høj erhvervsdeltagelse indikerer alt andet lige, at der er tale om lande med en effektiv beskæftigel-

sesindsats i forhold til personer med handicap, Danmark ville kunne lære af i videreudvikling af 

beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap.  

 

Geddes (2003) argumenterer modsat for netop ikke at udvælge sine cases på den afhængige variabel 

i den positive ende af outcome-spektret. I stedet argumenterer Geddes (ibid.:86) for, at man udvæl-

ger sine cases, sådan at de varierer i forhold til det outcome, man som forsker er interesseret i at 

forklare. Ligesom anbefalet af Geddes er caseudvælgelsen foretaget på et mest forskelligt kriteri-
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um9. Der er dog ikke anvendt et mest forskelligt kriterium i forhold til den afhængige variabel, men 

derimod et forskellighedskriterium, der tager sit udgangspunkt i Esping-Andersens (1990) velfærds-

regimetypologi.  

” [T]ypologies can play a significant methodological role in that they 
can be used to define the universe of comparable cases”              
(Munck 1998:29). 

Valget af cases tager udgangspunkt i Muncks forståelse af, at typologier kan benyttes til at definere 

universet af sammenlignelige cases. Typologier er teoretiske konstruktioner, som bl.a. kan anven-

des, når variable kun kan måles nominelt, dvs. uden rangorden (Geddes 2003). Et understøttende 

argument for at basere valg af caselande på typologier er i forhold til den konkrete problemstilling 

desuden, at ”[t]he policy typology is a strong tool for comparative analysis of policy outcomes 

across countries” (OECD 2003:130). 

 

Velfærdsregimer er i en bred forståelse defineret som ”a system of public regulation that is con-

cerned to assure the protection of individuals and to maintain social cohesion by intervening, 

through both legal measures and the distribution of resources, in the economic, domestic and com-

munity spheres” (Gallie og Paugam 2000:3-4). Konstruktionen af regimer er et analytisk idealtypisk 

instrument til at fremhæve særlige karakteristika ved de respektive velfærdsregimer frem for andre, 

mens virkelighedens velfærdsstater består af forskellige kombinationer af elementer fra de forskel-

lige velfærdsregimer (Arts og Gelissen 2002).  

 

Gallie og Paugam (2000) argumenterer for, at de grundlæggende principper for tilvejebringelse af 

velfærd kan variere mellem velfærdsstatens forskellige sektorer. På arbejdsmarkedsområdet udvik-

ler Gallie og Paugam en velfærdsregimetypologi bestemt af hhv. 1) dækningsgraden i tilfælde af 

arbejdsløshed, 2) niveau og varighed af dækning samt 3) det samlede udgiftsniveau i det pågælden-

de land til aktiv arbejdsmarkedspolitik. På baggrund heraf identificerer de to forskere følgende fire 

forskellige velfærdsregimetypologier på arbejdsmarkedsområdet, der fremgår af tabel 1. 

                                                 
9 Rose (2005:105) gør ligeledes opmærksom på, at forskelle mellem lande er en nødvendig forudsætning for internatio-
nal læring, da der ellers ikke er noget for ét lands regering at lære af et andet lands erfaringer. 
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 Regimer Dækningsgrad ved  
arbejdsløshed 

Niveau og varighed af 
dækning ved  
arbejdsløshed 

Aktiv arbejds-
markedspolitik  

 
Det underbeskyttede regime 

Meget ufuldstændig Meget svag Stort set ikke eksiste-
rende 

Det liberale regime Ufuldstændig Svag Svag 

Det korporatistiske og beskæf-
tigelsescentrerede regime Varierende Ulige Omfattende 

Det nordiske og  
universalistiske regime Særdeles omfattende Høj Meget omfattende 

Tabel 1: Et eksempel på velfærdsregimer på arbejdsmarkedsområdet. 

Kilde: Gallie og Paugam (2000:5) samt forfatterens tilføjelser.  
  

Tyskland og Sverige er udvalgt som sammenligningslande i afhandlingen. Tyskland tilhører det 

korporatistiske og beskæftigelsescentrerede velfærdsregime, mens Sverige – i lighed med Danmark 

– tilhører det nordiske og universalistiske regime. Dette er de to regimer, som sammenlignet med 

det underbeskyttede og det liberale regime gør hhv. omfattende og mest omfattende brug af den 

aktive arbejdsmarkedspolitik. Lande fra hhv. det underbeskyttede og det liberale regime er modsat 

ikke medtaget i analysen, idet landene inden for disse regimer stort set ikke eller kun i meget be-

grænset omfang gør brug af den aktive arbejdsmarkedspolitik.  

 

Det korporatistiske og beskæftigelsescentrerede regime er karakteriseret ved at tilvejebringe omfat-

tende økonomisk dækning til den enkelte i tilfælde af arbejdsløshed. Dagpengeniveauet afhænger af 

den enkeltes tidligere beskæftigelse, hvorfor systemet koncentrerer sig om de personer, der har op-

bygget de fleste rettigheder på arbejdsmarkedet (insidere). Den aktive arbejdsmarkedspolitik er om-

fattende, men er målrettet imod at undgå tilbagetrækning af den aktive del af arbejdsstyrken fra de 

mest ugunstigt stillede sektorer. Det er et regime, som sætter personer, for hvem det kun har været 

muligt at opnå midlertidige job eller kun har en begrænset erfaring på arbejdsmarkedet, i en ugun-

stig situation (outsidere). Risiko for fattigdom afhænger af den arbejdsløses status og længden af 

arbejdsløshed. Dette regime skaber en splittelse med såkaldte out- og insidere på arbejdsmarkedet, 

der er bestemt af den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet. Tyskland tilhører dette regime. 
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Det nordiske og universalistiske regime er karakteriseret ved at tilvejebringe særdeles omfattende 

økonomisk dækning til den enkelte i tilfælde af arbejdsløshed, ved relativt højt kompensationsni-

veau samt ved at føre en mere ambitiøs aktiv arbejdsmarkedspolitik end de andre tre regimer med 

henblik på at opnå et så stort arbejdsudbud som muligt. Universalisme er associeret med individua-

liserede rettigheder. Velfærdsstatens ydelser bevilges relativt uafhængigt af eventuelle familiemed-

lemmer, hvilket leder til en lav grad af fattigdom blandt de arbejdsløse og en begrænset risiko for 

marginalisering fra arbejdsmarkedet. Danmark og Sverige tilhører dette regime.  

 

I forhold til muligheden og begrænsningerne for at overføre best practices fra hhv. Tyskland og 

Sverige til Danmark er det en teoretisk antagelse baseret på velfærdsregimetypologien, at det vil 

være forbundet med større vanskeligheder at overføre best practices fra Tyskland til Danmark end 

mellem Sverige og Danmark, der tilhører samme velfærdsregime: ”Recent history suggests, howe-

ver, that policy instruments often are substitutable, and different regimes will select different in-

struments even when addressing the same problem” (Schneider og Ingram 1990:523). 

 

Danmark og Sverige antages på baggrund af velfærdsregimetypologien (’most similar cases’) at 

have udviklet samme typer af politikker til at fremme beskæftigelsen blandt personer med handicap. 

En anden antagelse er, at fordi Danmark og Tyskland tilhører forskellige velfærdsregimer (’most 

dissimilar cases’), vil der være større variation i beskæftigelsesindsatserne for personer med handi-

cap i landene, end det er tilfældet mellem Danmark og Sverige.  

 

I forhold til casevalgene er der dermed tale om en afvejning eller et trade-off mellem hhv. variation 

i landenes indsatser og sandsynligheden for at kunne overføre de udenlandske indsatser til Dan-

mark: Det antages, at potentialet i at lære af de tyske indsatser er størst, idet de tyske indsatser på 

baggrund af velfærdsregimetypologien formodes at være relativt mere forskellige fra de danske 

indsatser, mens det alt andet lige formodes at være mere sandsynligt, at de svenske indsatser kan 

blive overført til Danmark, idet de formodes at minde relativt mere om de danske indsatser.  

 

I både Danmark, Tyskland og Sverige anvender man traditionelt mange ressourcer på den aktive 

arbejdsmarkedspolitik. I 2009 anvendte de tre lande ifølge en standardiseret OECD-opgørelse føl-

gende procentandele af bruttonationalproduktet på den aktive arbejdsmarkedspolitik: 1,62 procent i 

Danmark, 1,13 procent i Sverige og 1,0 procent i Tyskland (OECD 2011). Heraf kan man dog hver-
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ken slutte, 1) at der anvendes mange offentlige midler til at fremme beskæftigelsen blandt personer 

med handicap, 2) og ej heller at indsatserne er effektive i forhold til personer med handicap. Hal-

vorsen og Hvinden (2011) vurderer, at Sverige har udviklet den bredeste palet af indsatser for at 

fremme beskæftigelsen blandt personer med handicap på arbejdsmarkedet. 

 

Sidst, men ikke mindst vælges Tyskland og Sverige som det komparative grundlag, da der er tale 

om lande, hvor den politiske målsætning – i lighed med den danske – er, at personer med handicap, 

i den udstrækning det er muligt, skal integreres på det ordinære arbejdsmarked. Denne politiske 

målsætning er central, idet den er i overensstemmelse med det valgte mål for best practice.   

5. Det komparative forskningsdesign med et ”twist” 

Det komparative forskningsdesign er bl.a. valgt, fordi det tillader sammenligning mellem to eller 

flere cases (Ragin 1994; Geddes 2003). Ragin (ibid.:78) ser komparativ forskning som en mellem-

position mellem kvalitativ forskning (få cases og mange detaljer) og kvantitativ forskning (mange 

cases og få detaljer). Afhandlingen lægger sig med tre cases netop i mellempositionen, hvilket er 

”the best strategy when there are too many cases for close, detailed investigation of each case, but 

too few for quantitative analysis” (Ragin 1994:78). Antallet af cases er begrænset (small-N) på 

grund af formålet om at opnå viden om hver enkel case (ibid.:105). Centralt i den komparative me-

tode er studiet af både lighed og forskellighed mellem de udvalgte cases, hvilket Ragin definerer 

som ”patterns of similarities and differences within a given set of cases” (ibid.:106).  

 

Det, der særligt adskiller denne undersøgelse fra en klassisk ”matched-comparison” (Locke og The-

len 1995:338), er afhandlingens eksplicitte formål at ville bidrage med viden om muligheder og 

begrænsninger i forhold til at overføre viden om effektive tyske og svenske politikker og projekter 

(best practices) til Danmark. Den danske case udgør dermed udgangspunktet for sammenligningen, 

idet det er den danske beskæftigelsesindsats, som søges videreudviklet på baggrund af best practice-

erfaringer i Tyskland og Sverige. Den danske case udgør derfor det ”spejl”, som de tyske og sven-

ske best practices bliver holdt op imod, hvilket er bestemmende for det perspektiv, som er anlagt i 

analysen af den danske beskæftigelsesindsats for personer med handicap i kapitel 6. Det skyldes, at 

det er informanternes perspektiver på barrierer og mangler i den eksisterende danske beskæftigel-

sesindsats for personer med handicap, som danner udgangspunktet for sammenligningen med de 

tyske og svenske best practices, jeg identificerer i forbindelse med de gennemførte kvalitative eks-
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pertinterviews. Den danske case har også en kvalitativt anderledes rolle i afhandlingen end de to 

andre cases, hvilket er argumentet for at betegne undersøgelsen som en komparativ undersøgelse 

med et ”twist” (jf. afsnittets overskrift). Deraf følger, at analysen af den danske case fokuserer på en 

bredere genstand bestående af både input og output som følge af afhandlingens danske udgangs-

punkt, mens analysen af den tyske og svenske case har et eksplicit fokus på best practices og viden 

om indsatsernes beskæftigelseseffekter (outcome).  

5.1 En komparativ policyanalyse  
Afhandlingen er en komparativ policyanalyse på beskæftigelsesområdet i tre lande – Danmark, 

Tyskland og Sverige. I alle tre lande er beskæftigelsespolitikken et nationalt anliggende, hvorfor det 

hovedsageligt er en analyse af aktive beskæftigelsesindsatser for personer med handicap på det ag-

gregerede nationale niveau. Policyanalysen definerer Dunn (2008:1) som “(...) a process of multi-

disciplinary inquiry designed to create, critically assess, and communicate information that is useful 

in understanding and improving policies”.  

 

Policyanalysen er deskriptiv, i og med at samfundsvidenskaben anvendes til at retfærdiggøre på-

stande om årsager og konsekvenser af policyindsatser. Desuden er den normativ (Winter og Nielsen 

2008). Det normative aspekt er en indbygget nødvendighed i policyanalysen, fordi den forudsætter 

valg af såvel ønskelige politiske mål som de midler, som skal tages i anvendelse i bestræbelserne på 

at nå det givne mål. Afhandlingen hviler på den normative antagelse, at en øget beskæftigelse 

blandt personer med handicap ville være en ’win-win-situation’ for både den enkelte med handicap 

og samfundet: For den enkelte med handicap ville deltagelse og inklusion på arbejdsmarkedet med-

føre øget indtjening og livskvalitet, mens højere beskæftigelse blandt personer med handicap for 

samfundet ville medføre færre udgifter til passive overførselsindkomster kombineret med højere 

skatteindtægter samt færre udgifter til aktiv arbejdsmarkedspolitik.  

 

Policyanalysen er instrumentel (Elmore 1987:174). Fokus i afhandlingen er på programsucces, som 

”occurs if the measure that government adopts (...) produces the results desired by government” 

(McConnell 2010:353). Givet de positive konnotationer forbundet med ordet succes er det indfor-

stået, at det kun er, hvis man betragter afhandlingens mål for best practice som attraktivt, at man vil 

se det ønskede resultat – en øget erhvervsdeltagelse blandt personer med handicap – i dette positive 

lys. 
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Afhandlingen er hovedsageligt, men ikke eksklusivt, en komparativ policyanalyse af aktive beskæf-

tigelsesindsatser for personer med handicap10. Siden 1980’erne har der eksisteret en betydelig 

forskningsinteresse for policyinstrumenter som ny analyseenhed: ”Public policy instruments are the 

set of techniques by which governmental authorities wield their power in attempting to ensure sup-

port and effect or prevent social change” (Vedung 1998:21)11. Ifølge Vedung enten tvinger, beløn-

ner eller overbeviser regeringer deres borgere i bestræbelserne på at opnå et bestemt mål. Vedungs 

påstand er, at alle eksisterende policyinstrumenter kan reduceres til disse tre typologier, der fremgår 

af figur 1: 

Policy Instrumenter

Regulering           
(Tvang)

Økonomiske midler 
(Belønning)

Information 
(Frivillighed)

 

Figur 1: Vedungs trefoldige typologisering af policyinstrumenter 

Kilde: Vedung (1998:30).  

 

Dimensionen, som ligger til grund for opdelingen af policyinstrumenter i regulering, økonomiske 

midler og information, er den grad af begrænsning eller tvang, der er tiltænkt fra de politiske be-

slutningstageres side (ibid.:51). Regulering er mere begrænsende end økonomiske midler, og øko-

nomiske midler er mere begrænsende end information.  

 

Regulering (pisk eller gulerødder) er foranstaltninger påtaget af offentlige myndigheder til at på-

virke personer gennem brug af regler og forskrifter, der bemyndiger modtagerne til at handle i over-

ensstemmelse med, hvad der er befalet i disse regler og foreskrifter. Det afgørende er ifølge Vedung 

(ibid.:31), at forholdet er autoritativt, hvilket medfører, at den kontrollerede person eller gruppe er 

tvunget til at handle på den måde, som det er formuleret af kontrolløren, dvs. staten.  

 

                                                 
10 Genstandsfeltet afgrænses nærmere i kapitel 2.  
11 På linie med Vedung (1998:24) betragtes det, at staten ikke handler (dvs. non-intervention) ikke som et policyinstru-
ment. Begrebet policeinstrument er reserveret til de situationer, hvor regeringer har besluttet sig for at handle aktivt. 
Udgangspunktet er en betragtning om, at markedet ikke regulerer sig selv på dette område, hvorfor der er brug for poli-
tisk intervention på området for at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap. 
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Økonomiske midler (gulerødder eller pisk) involverer materielle ressourcer, bestående af kontanter 

eller naturalier, der enten bliver uddelt eller frataget den enkelte igen af staten. De gør det billigere 

eller dyrere at forfølge bestemte handlinger. Pointen er, at økonomiske incitamenter hverken fore-

skriver eller forbyder den involverede handling, men gør dem mindre dyre for den pågældende.  

 

Information  (frivillighed) dækker over forsøg på at påvirke personer gennem udveksling af viden 

og overbevisning. Informationskategorien benyttes som et catch-all-begreb for alle former for in-

formationskampagner. I gængs sprogbrug er information forstået som tilvejebringelse af objektive 

fakta, men regeringer kan også ”informere” borgerne om, hvad der er opfattet som hhv. godt og 

skidt. Informationsinstrumentet dækker dermed ikke kun over objektiv og korrekt viden, men også 

over normative vurderinger af, hvilke fænomener og foranstaltninger, der er hhv. gode og dårlige, 

samt anbefalinger om, hvordan borgerne burde handle og opføre sig. Det, som tilvejebringes, er 

data, fakta, viden, argumenter og moralske opfordringer.  

6. Afklaring af centrale begreber 

For at kunne følge afhandlingens argumentation er en definition af centrale begreber nødvendig. 

Begreberne anvendes løbende for at sætte afhandlingens empiri og diskussioner i den rette teoreti-

ske kontekst. Begrebsdefinitionen fokuserer på følgende otte begreber: (1) policy, (2) funktionsned-

sættelse, (3) handicap, (4) personer med handicap, (5) nedsat arbejdsevne, (6) kompensationsprin-

cippet, (7) sektoransvarlighedsprincippet og (8) den danske arbejdsmarkedsmodel.  

 

Den engelske betegnelse policy anvendes fortløbende i afhandlingen, da begrebet er vanskeligt at 

oversætte direkte til dansk (Larsen og Lassen 2001:46). Det danske begreb politik kommer tæt på, 

men i det danske sprogbrug dækker ordet politik over såvel processer som indhold. Begrebet policy 

derimod omfatter alene den indholdsmæssige forståelse af politik, hvilket der ikke findes et selv-

stændigt ord for på dansk. Følgende begreber vil blive anvendt udskifteligt igennem afhandlingen: 

(policy)instrumenter, (policy)indsatser og (policy)foranstaltninger. Begreberne er forskellige beteg-

nelser for den indholdsmæssige side af politik. 

 

En funktionsnedsættelse er det objektivt konstaterbare hos en person, hvilket eksempelvis kan 

være nedsat syn, en manglende legemsdel eller en psykisk funktionsnedsættelse.  
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Et handicap er, som en konsekvens af det miljørelaterede handicapbegreb, der er dominerende i 

dag, de begrænsninger i udfoldelse, som personer med funktionsnedsættelse har, fordi det omgiven-

de samfund ikke er indrettet, så det modsvarer deres behov og krav (den sociale model). Med dette 

handicapbegreb flyttes fokus væk fra individet over til samfundets indretning, og der er stigende 

fokus på kompensation og mulighederne for at forandre samfundet, så den enkelte med funktions-

nedsættelse får mulighed for også at deltage (Det Centrale Handicapråd 2005:12). Det medfører, at 

handicap opfattes som et fænomen, der kommer til udtryk i forholdet mellem personer med funkti-

onsnedsættelse og omgivelserne (Clausen et al. 2004:15). Som en konsekvens af det miljørelaterede 

handicapbegreb fører en funktionsnedsættelse kun til en lavere grad af deltagelse, hvis samfundet 

opstiller barrierer for personer med funktionsnedsættelse. Handicappet ses dermed som værende 

samfundsmæssigt konstrueret, og der eksisterer ingen ”facitliste”, som på forhånd kan godkende 

eller afvise handicap. Det er i den konkrete situation, at det kan afklares, hvorvidt en persons funk-

tionsnedsættelse udgør et handicap (Rambøll Management 2007:2). Et handicap manifesterer sig 

som en aktivitetsbegrænsning for personer med funktionsnedsættelse i de tilfælde, hvor der ikke er 

taget højde for de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen medfører, hvilket kan betyde, at per-

sonen ikke kan deltage på lige fod med andre, eksempelvis på arbejdsmarkedet. Det er dermed 

eventuelle barrierer i det konkrete job, der gør en funktionsnedsættelse til et handicap (Jobcenter 

Vejle 2007:5). Hvis en persons arbejdsevne er nedsat i en konkret jobfunktion, betyder det ikke, at 

den er nedsat i andre jobfunktioner (Danske Handicaporganisationer 2010a). Et handicap påvirker 

dermed ikke nødvendigvis de faglige kompetencer.  

 

Betegnelsen personer med handicap vil generelt blive anvendt i afhandlingen, medmindre andet 

fremgår. Den dækker over både personer med funktionsnedsættelse, der ikke er handicappede, og 

personer med funktionsnedsættelse, der er handicappede. Dette skyldes, at personer med handicap 

er den mest anvendte betegnelse i bl.a. officielle dokumenter og litteraturen på området, skønt det 

ville være mere korrekt at anvende betegnelsen personer med funktionsnedsættelse, idet en funkti-

onsnedsættelse ikke nødvendigvis medfører, at den enkelte har et handicap. Der eksisterer mange 

andre årsager til, at en persons arbejdsevne kan være nedsat (eksempelvis på grund af forskellige 

former for misbrug). I afhandlingen inkluderes kun beskæftigelsesindsatser, der omfatter personer, 

hvis arbejdsevne er nedsat som følge af en længerevarende funktionsnedsættelse. Dette er i tråd 

med FN’s handicapkonvention, der også skelner mellem funktionsnedsættelse som følge af midler-

tidig sygdom og længerevarende funktionsnedsættelse. 
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Hvis den enkelte på grund af sit handicap eller helbredssituation er forhindret eller hæmmet i at 

udføre nogle typer af erhvervsarbejde eller erhvervsarbejde i et normalt omfang, kan man tale om, 

at den enkelte har nedsat arbejdsevne (Miiller et al. 2006:49). Det er i dette møde, at barriererne i 

forhold til funktionsnedsættelsen opstår, og at kompensation med henblik på at sikre ligebehandling 

bliver relevant med henblik på deltagelse på lige fod med andre på arbejdsmarkedet. Ligebehand-

ling har siden 1993 været udgangspunktet for dansk handicappolitik, hvor Folketinget vedtog be-

slutningsforslag B43 om ligebehandling og ligestilling mellem handicappede og ikke-handicappede 

(Det Centrale Handicapråd 2005).  

 

Det danske kompensationsprincip medfører, at samfundet tilbyder mennesker med funktionsned-

sættelse en række ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål at afhjælpe eller begrænse kon-

sekvensen af den nedsatte funktionsevne mest muligt (ibid.:15). Der er ikke tale om privilegier eller 

positiv særbehandling, men et forsøg på at udjævne et ulige udgangspunkt (ibid.). Bengtsson 

(2008:42) definerer kompensation som alt det, der skal være forskelligt, for at resultatet kan blive 

ligebehandling.  

 

Sektoransvarlighedsprincippet er et centralt princip i dansk handicappolitik og bundet i tanken 

om, at ligebehandling af personer med handicap kun kan opnås, hvis hver sektor tager ansvar for at 

efterleve de handicappolitiske principper på det respektive område. Der findes ikke en lov, som 

definerer og fastlægger rammerne for sektoransvarlighedsprincippet. Sektoransvarlighedsprincippet 

er forbundet med kompensationsprincippet, idet at det er sektoransvarlighedsprincippet, der regule-

rer, hvem der er ansvarlig for at stille den nødvendige kompensation til rådighed (Det Centrale 

Handicapråd 2005:17). Ved sektoransvar forstås, at forholdene for mennesker med handicap regule-

res af samme lovgivning, og at de betjenes af samme myndigheder som andre og ikke i hvert sit 

system fordelt efter handicap (Bengtsson 2008). Beskæftigelse af personer med handicap skal som 

følge af sektoransvarlighedsprincippet høre under Beskæftigelsesministeriet. Sektoransvarligheds-

princippet medfører, at personer med handicap ikke skal gemmes af vejen i særordninger, men i 

stedet skal være en del af de almindelige systemer som alle andre borgere i Danmark.   

 

Den danske arbejdsmarkedsmodel danner udgangspunktet for diskussionerne af barrierer og 

fremmende faktorer for at overføre de relevante udenlandske best practices til Danmark. Modellen 

beskrives ofte som en ”gylden trekant” bestående af en høj grad af numerisk (job)fleksibilitet, et 
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udbygget sikkerhedsnet for de ledige og aktiv arbejdsmarkedspolitik (Bredgaard et al. 2011). Sidst-

nævnte har siden 1993-1994 været kendetegnet ved opkvalificering og jobtræning. Den danske ar-

bejdsmarkedsmodel er en ”hybrid” mellem de liberale økonomiers dynamik og den sociale tryghed 

kendetegnende for de skandinaviske velfærdsstater (ibid.). Den bygger bl.a. på et korporatistisk 

system, hvor statens samarbejde med arbejdsmarkedets parter – trepartssamarbejdet – er en integre-

ret del af hele beskæftigelsespolitikken. Karakteristisk for den danske arbejdsmarkedsmodel er en 

lang tradition for, at det er arbejdsmarkedets parter selv, der regulerer de fleste forhold med betyd-

ning for arbejdsmarkedet. Det står i modsætning til offentlig regulering. Løn- og arbejdsmarkeds-

vilkår reguleres gennem kollektive overenskomster, og staten blander sig ikke, så længe arbejds-

markedets parter selv er i stand til at løse problemerne på en forsvarlig måde. Dette betragtes som 

hensigtsmæssigt, idet arbejdsmarkedets parter hurtigere kan tilpasse aftalerne til den enkelte bran-

che eller virksomhed, end staten kan. På de områder, der er reguleret ved hjælp af lovgivning (ek-

sempelvis arbejdsmiljø og jobformidling), er der et udpræget samarbejde og inddragelse af parterne 

fra statens side både i forhold til formulering og implementering af arbejdsmarkedspolitikken. Det 

forudsætter stærke og repræsentative organisationer. En høj organisationsprocent er endnu et kende-

tegn ved den danske arbejdsmarkedsmodel, hvilket er en væsentlig forudsætning for, at det danske 

overenskomstsystem kan fungere efter hensigten. 

7. Afhandlingens disposition 

Afhandlingen består af i alt 11 kapitler og er inddelt i fire dele. Derudover indeholder Appendiks 1 

en oversigt over de vigtigste danske policyindsatser for at fremme beskæftigelsen blandt personer 

med handicap, statistik om indsatsernes anvendelse og de samlede udgifter forbundet hermed, samt 

indholdet i de to eksplicitte beskæftigelsesstrategier for personer med handicap (Regeringen 2004 

og Regeringen 2009). Appendiks 1 indeholder også resultater af en evaluering af målene opstillet 

med den første beskæftigelsesstrategi for personer med handicap. 

 

Del I (kapitel 1-5) består af indledningen, centrale afgrænsninger af genstandsfeltet, etablering af 

den teoretiske ramme, udfoldelse af centrale analysebegreber og valg af mål for best practice samt 

de metodiske overvejelser, der har ført til afhandlingens vidensproduktion. I dette indledende kapi-

tel er afhandlingens formål blevet ekspliciteret, og problemformuleringens fire led, der er styrende 

for indholdet i afhandlingen, er blevet motiveret. I kapitel 2 foretages en afgrænsning af genstands-

feltet med henblik på at tydeliggøre fokus i analyserne af de tre cases (kapitel 6-8). Kapitel 3 moti-
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verer det valgte mål for best practice, hvilket er den evalueringsstandard, der bliver anvendt i de 

empiriske analyser af best practice. Desuden opstilles den analytiske model beskæftigelsestrappen, 

som anvendes til at illustrere, i hvilken grad policyindsatserne er i stand til tydeligt at flytte personer 

med handicap tættere på eller til det ordinære arbejdsmarked (afhandlingens mål for best practice). 

Modellen illustrerer det kontinuum, som personer med handicap i den erhvervsdygtige alder kan 

befinde sig i i relation til arbejdsmarkedet: fra en position karakteriseret ved permanent eksklusion 

fra arbejdsmarkedet til en fuldt integreret position i ordinær beskæftigelse. Baseret på en bricolage-

tilgang (Denzin og Lincoln 2000) redegøres i kapitel 4 for den teoretiske ramme bestående af ud-

valgte begreber fra hhv. implementeringsteorien, den evidensbaserede klassifikation af best practi-

ce, evalueringsteorien, institutionel teori samt teorier om international policyoverførsel. I kapitel 5 

præciseres afhandlingens videnskabsteoretiske afsæt, forskningsprocessen beskrives og de metodi-

ske overvejelser omkring afhandlingens tilblivelse, herunder de gennemførte interviews med eks-

perter i de tre caselande, der er udvalgt qua deres faglige positioner på feltet og indgående viden om 

handicap og beskæftigelse. Kapitlet indeholder også overvejelser omkring gennemførelse af et eks-

pertseminar i foråret 2011, hvis formål var at gå i dialog med danske eksperter på området i forhold 

til at opdatere den danske case samt diskutere barrierer og faktorer, der er fremmende for, at de 

identificerede best practices ville kunne blive overført til Danmark, samt redegøre for den sekundæ-

re litteratur anvendt til at triangulere de tyske og svenske informanters udsagn om best practice.   

 

Del II (kapitel 6-8) udgør afhandlingens empiriske kapitler. Analyserne betragtes ikke som udtøm-

mende, men er resultaterne af de gennemførte ekspertinterviews trianguleret med de relevante se-

kundære kilder og statistik. Kapitel 6 besvarer første led i problemformuleringen, der lyder: ”Hvil-

ke barrierer kan identificeres i den danske beskæftigelsesindsats i forhold til at øge erhvervsdelta-

gelsen blandt personer med handicap?” . I kapitlet analyseres de barrierer, ekspertinformanterne 

centralt placeret på den beskæftigelsespolitiske scene identificerer i  den danske beskæftigelsesind-

sats for at øge erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap. Omdrejningspunktet for kapitel 7 

og kapitel 8 er besvarelse af problemformuleringens andet led, der under henvisning til de aktive 

beskæftigelsesindsatser for personer med handicap lyder: ”Hvad er best practice i Tyskland og Sve-

rige?” . Med analysen, der fokuserer smalt på identifikation af best practices i Tyskland og Sverige 

på et overordnet niveau, frembringes viden for de danske beslutningstagere om de udenlandske po-

licyindsatser. Det primære fokus i analyserne er på viden på det aggregerede niveau om beskæfti-

gelsesindsatser, der leder til positive bevægelser på beskæftigelsestrappen. Dermed er fokus på så-
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kaldte succeshistorier, skønt disse går for at være kedelige inden for den skandinaviske forsknings-

tradition (Servicestyrelsen 2011:83). 

 

Del III (kapitel 9-10) udgør afhandlingens diskuterende del, der giver svar på tredje led i problem-

formuleringen, der lyder: ”Hvilke best practices er relevante i forhold til at videreudvikle den dan-

ske beskæftigelsesindsats for personer med handicap – og hvorfor”? Kapitel 9 indeholder en kom-

paration mellem de identificerede udenlandske best practices og den danske beskæftigelsesindsats 

for personer med handicap, med henblik på at identificere indsatser, som ville kunne anvendes i 

videreudviklingen af den danske beskæftigelsesindsats. Kapitel 10 centrerer omkring besvarelse af 

fjerde og sidste led i problemformuleringen, som lyder: ”Hvilke barrierer og fremmende faktorer 

kan identificeres i forhold til at overføre de relevante best practices til Danmark?”  Kapitlet består 

af en afsluttende teoretisk funderet diskussion af de barrierer og fremmende faktorer, der eksisterer 

for, at de udenlandske best practices, der kunne bidrage positivt til videreudviklingen af den eksiste-

rende danske policyindsats, kan blive overført til Danmark. Diskussionen tager afsæt i den danske 

arbejdsmarkedsmodel og det nordiske universalistiske velfærdsregime og understøttes med konkre-

te citater fra de gennemførte danske ekspertinterviews. 

 

Del IV (kapitel 11) består af den afsluttende konklusion på afhandlingen en perspektivering.  Kapi-

tel 11 indeholder en samlet konklusion på problemformuleringens fire led. Med udgangspunkt i 

afhandlingens formål om at ville bidrage med viden om indsatser, der kan påvirke beskæftigelsen 

blandt personer med handicap i Danmark positivt, udledes på baggrund af de tyske og svenske best 

practice-erfaringer syv konkrete anbefalinger til videreudvikling af den danske beskæftigelsesind-

sats for personer med handicap. Afhandlingen rundes af med en handlingsrettet perspektivering 

samt en selvkritisk refleksion af enkelte af de metodiske valg, der set i bagklogskabens klare lys 

vurderes at have været mindre hensigtsmæssige i forhold til afhandlingens vidensproduktion. 



 

34 
 

Kapitel 2: Afgrænsning af genstandsfeltet 

 

1. Indledning 

“Det er nødvendigt at definere og afgrænse sit perspektiv, hvis ikke 
analysegenstanden skal være formløs”  (Dahler-Larsen 2002:34).  

Formålet med kapitlet er at afgrænse afhandlingens genstandsfelt med henblik på at eksplicitere 

omdrejningspunktet for analysen. Ligesom det er sædvane inden for komparative studier, er der 

blevet arbejdet med en specifik analyseramme, der blev etableret meget tidligt i undersøgelsen, men 

som løbende er blevet justeret, i takt med at undersøgelsen er skredet frem (Ragin 1994:111). Den-

ne fleksible tilgang er valgt med henblik på ikke på forhånd at udelukke perspektiver, som kunne 

vise sig relevante for besvarelse af problemformuleringen. 

 

Kapitlet falder i seks afsnit. I afsnit 2 afgrænses handicapmålgruppen i de tre caselande, og sam-

menligneligheden mellem den danske handicapmålgruppe og hhv. den tyske og svenske handicap-

målgruppe diskuteres kort, da dette er relevant i forhold til diskussionerne om barrierer og mulighe-

der for at overføre tyske og svenske best practice-indsatser til Danmark. I afsnit 3 foretages en af-

grænsning af de aktive beskæftigelsesindsatser, der er genstand for analysen i de empiriske best 

practice-analyser (kapitel 7 og 8). I afsnit 4 foretages en begrundelse for perspektiver med betyd-

ning for beskæftigelsen af personer med handicap, der kunne være inkluderet i analysen, men som 

slutteligt er udeladt af undersøgelsen, der hovedsageligt fokuserer på aktive beskæftigelsesindsatser 

for personer med handicap. I afsnit 5 specificeres på baggrund af den integrerede implementerings-

model (Winter og Nielsen 2008), hvilke dele af den politiske proces hhv. den brede danske barrie-

reanalyse og de smalle best practice-analyser behandler. Afsnit 6 runder kapitlet af med en opsum-

mering af de væsentligste pointer. 

2. Afgrænsning af målgruppen 

Dette er en undersøgelse af aktive beskæftigelsesindsatser for personer, som er definerede som han-

dicappede i de tre caselande. Målgruppen afgrænses til den administrative definition af handicap i 

forhold til arbejdsmarkedet, da denne ligger til grund for den eksisterende nationale statistik om 
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handicap og beskæftigelse i de enkelte lande. I tråd med Bergeskog (2001) afgrænses målgruppen 

fra at inkludere indsatser over for personer med midlertidig nedsat arbejdsevne, hvad enten årsagen 

skyldes ulykke eller sygdom, samt personer, der har trukket sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet 

(eksempelvis på efterløn). Larsson (2006:83) kritiserer denne afgrænsning for at undervurdere om-

fanget af handicap i befolkningen i forhold til arbejdsmarkedet og minder om, at det er vigtigt at 

være opmærksom på, hvorvidt der sker forskydninger mellem modtagere af forskellige offentlige 

ydelser (substitutionseffekter). 

2.2 Begrænsede sammenlignelige data om handicap og beskæftigelse  

“There is substantial lack of detailed, up-to date and comparative in-
formation about the employment situation of disabled people in Euro-
pean countries”  (Greve 2009:4).  

I anledningen af EU’s handicapår i 2003 inkluderede Eurostat’s Labour Force Study (LFS) i 2002 et 

ad hoc-modul om handicap og beskæftigelse12. Resultater fra surveyundersøgelsen, der fremgår af 

tabel 2, viser store variationer imellem landene, bl.a. i forhold til hvor stor en andel af den erhvervs-

aktive befolkning (16-64 år), der svarede bekræftende på at have en længerevarende sygdom eller 

handicap. Ifølge tabel 2 svarede 19,9 procent af de adspurgte i både Danmark og Sverige, at de hav-

de et handicap, mens andelen til sammenligning lå på 11,2 procent i Tyskland.   

                                                 
12 På baggrund af EU Kommissionens forordning nr. 317/2010 af april 2010 vil der i foråret 2012 på baggrund af et 
LFS ad hoc-modul gennemført i andet kvartal af 2011 blive offentliggjort opdaterede tal, hvilket er foranlediget af arti-
kel 31 i FN’s handicapkonvention om indsamling af statistik og data til medlemsstaternes formulering og gennemførel-
se af politikker, som udmønter konventionen i praksis, herunder artikel 27 om arbejde og beskæftigelse.   
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 Danmark Sverige Tyskland EU 25 

Andel personer med handicap i 
%1 19,9 19,9 11,2 15,7 

Beskæftigede (% i alt)  77,0 69,6 66,5 65,0 

% af personer med handicap  52,8 74,2 43,3 49,6 

% af personer uden handicap 83,1 68,5 69,4 68,0 

Arbejdsløse (% i alt) 3,5 3,7 6,2 5,5 

% af personer med handicap 3,5 4,2 8,7 5,4 

% af personer uden handicap 3,5 3,6 5,9 5,5 

Tabel 2: Beskæftigelse og arbejdsløshed blandt personer med og uden handicap i 2002 som andel af den er-
hvervsaktive befolkning (16-64 år).  

Kilde: Labour Force Survey samt Dupré og Karjalainen (2003).  
1 Der er tale om personer, som har svaret bekræftende på at have en længerevarende sygdom eller handicap i længere 
end seks måneder eller som forventes at vare i seks måneder eller længere.    
 

Tabel 2 illustrerer, at personer med handicap i Danmark har en lavere erhvervsdeltagelse (52,8 pro-

cent) end personer uden handicap (83,1 procent). Dette gør sig også gældende for Tyskland, hvor 

relativt færre personer med handicap (43,3 procent) var i beskæftigelse mod 69,4 procent uden han-

dicap. I Sverige derimod var beskæftigelsen blandt personer med handicap højere (74,2 procent) 

end den generelle beskæftigelse (69,5 procent). En senere undersøgelse af beskæftigelsen blandt 

personer med handicap i de tre caselande baseret på sammenligneligt datamateriale fra European 

Social Survey (ESS) opdeler personer med handicap i kategorierne; (1) alvorligt handicappede, (2) 

delvis handicappede og (3) ethvert handicap. Resultatet af undersøgelsen er ifølge tabel 3, at be-

skæftigelsen blandt personer med handicap fordeler sig på følgende vis inden for de tre kategorier i 

de tre caselande (Blekesaune 2007). 

 

 Alvorligt handicap  Delvist handicap Ethvert  handicap 

Danmark  28,2 82,6 73,7 

Tyskland 54,4 79,1 73,7 

Sverige 57,6 88,0 81,7 

Tabel 3: Beskæftigelsesraten blandt personer med handicap i i Danmark, Sverige og Tyskland i alderen 25-59 år. 

Kilde: Blekesaune (2007:12).  
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Især beskæftigelsen blandt personer med alvorlige handicap er lav i Danmark (28,2 procent). Til 

sammenligning er mere end dobbelt så mange personer med alvorlige handicap i beskæftigelse i 

både Tyskland og Sverige. Sverige udviser den højeste beskæftigelsesfrekvens for alle tre kategori-

er, hvilket indikerer, at der især kunne være et potentiale i at lære af de svenske beskæftigelsesind-

satser for personer med handicap.        

2.2.1 Handicap og beskæftigelse i Danmark 
I Danmark er den officielle handicapforståelse baseret på det miljørelaterede handicapbegreb, hvil-

ket implicerer, at der ikke eksisterer nogen kanoniseret definition på handicap. Det Centrale Handi-

capråd foreslår følgende definition af handicap:    

”For at tale om et handicap – eller en handicappet person – må der 
kunne konstateres en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsæt-
telse, som afføder et kompensationsbehov for, at den pågældende kan 
deltage på lige fod med andre borgere”                  
(Det Centrale Handicapråd 2005:11).  

Den danske persondatalov forbyder registrering af personer med handicap, hvorfor danske statisti-

ske kilder ikke indeholder nogen informationer om handicap (Bengtsson 2009:5). Den eksisterende 

viden om antallet af personer med handicap i forhold til arbejdsmarkedet er baseret på surveyunder-

søgelser gennemført i regi af Danmarks Statistik, den såkaldte Arbejdskraftundersøgelse (AKU). 

”Har De et længerevarende helbredsproblem eller handicap?” Ved at svare bekræftende på 

spørgsmålet, tæller man positivt med i handicappopulationen, selv om svarpersonen ikke nødven-

digvis har et handicap i forhold til arbejdsmarkedet. ”Der kan med andre ord være svarpersoner, 

som svarer ja til spørgsmålet, fordi de har et helbredsproblem, men ikke et handicap, da deres hel-

bredsproblem ikke begrænser dem i deres hverdag” (Miiller et al. 2006:16). Det er derfor vigtigt at 

holde i mente, at det er interviewpersonens egen vurdering af egen situation (selvvurdering), der 

danner grundlag for at fastslå størrelsen af den danske handicappopulation. Den danske surveyme-

tode resulterer dermed i en forholdsvis bred handicapmålgruppe, der danner udgangspunktet for de 

politiske diskussioner på området.   
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 2002 2005 2008 2010 

Antal personer, som angiver, at de har et læn-
gerevarende helbredsproblem eller handicap 692.000 963.000 656.000 560.000 

Andel i forhold til den erhvervsaktive del af 
befolkningen (16-64 år) 19,9 19,8 18,8 15,9 

heraf mænd - - - 13,3 

heraf kvinder  - - - 18,5 

Tabel 4: Personer i den erhvervsaktive del af befolkningen (16-64 år), som angiver, at de har et længerevarende 
helbredsproblem eller handicap 2002-2010 (absolutte tal og procent).  

Kilde: Thomsen og Høgelund (2011a og 2011b).  

 
I perioden 2002-2008 vurderede godt 20 procent af den danske befolkning i den erhvervsaktive al-

der, at de havde en længerevarende sygdom eller handicap (jf. tabel 4). Disse tal svarer nogenlunde 

overens med de tal for den danske handicappopulation, som også LFS kom frem til i forbindelse 

med 2002-undersøgelsen (jf. afsnittet ovenfor). I 2010 kan der registreres et markant fald i andelen 

af personer med handicap i forhold til de foregående år, hvilket overvejende skyldes et fald i ande-

len af personer med et mindre handicap (Thomsen og Høgelund 2011a:46). Af tabellen fremgår af 

den kønsopdelte statistik for 2010, at der er flere kvinder end mænd, som vurderer, at de har et han-

dicap.  

 2002 2005 2008 2010 

Andel beskæftigede med handicap  51,0 53,7 51,2 46,6 

heraf mænd - - - 52,1 

heraf kvinder - - - 42,6 

Forskel i beskæftigelsen ml. mænd 
og kvinder med handicap i %-point - - - 9,5 

Andel beskæftigede uden handicap 81,2 80,7 81,9 77,3 

heraf mænd - - - 78 

heraf kvinder - - - 76,6 

Forskellen i beskæftigelsen i %-point ml. 
beskæftigede hhv. med og uden handicap 30,2 27,0 30,7 30,7 

Tabel 5: Procentandel beskæftigede personer med og uden handicap i Danmark (i perioden 2002-2010). 

Kilde: Larsen og Høgelund (2009), Thomsen og Høgelund (2011a og 2011b) samt forfatterens beregninger.  
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I Danmark er langt den overvejende andel af personer med handicap ansat på ordinære vilkår på 

arbejdsmarkedet (Clausen et al. 2004). Af tabel 5 fremgår det, at der i perioden mellem 2002 og 

2010 eksisterer en forskel i beskæftigelsen på mellem 27 og 30 procent mellem hhv. personer med 

og uden handicap i Danmark. Ifølge tal fra den seneste AKU var 46,6 procent af personer med han-

dicap i beskæftigelse, mens beskæftigelsen blandt personer uden handicap i samme år lå på 77,3 

procent. Disse tal understreger, at beskæftigelsessituationen er langt mindre gunstig for personer 

med handicap, end det er tilfældet for ikke-handicappede. 

 

Særligt danske kvinder med handicap har en relativt lav erhvervsdeltagelse (42,6 procent) sammen-

lignet med mænd med handicap (52,1 procent). For både personer med og uden handicap er beskæf-

tigelsesfrekvensen stort set stabil i perioden 2002 til 2008, mens der til sammenligning kan registre-

res et stort fald i beskæftigelsen i 2010 på godt 5 procent for begge grupper, hvilket formentlig 

skyldes den økonomiske lavkonjunktur, Danmark har befundet sig i siden efteråret 2008.  

 
Arbejdsevnen defineres i Danmark som ”[e]vnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på ar-

bejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på 

at opnå indtægt til selvforsørgelse” (Beskæftigelsesministeriet 2002). Til at fastslå den enkeltes ar-

bejdsevne benyttes arbejdsevnemetoden, der er en sagsbehandlingsmetode til beskrivelse, vurdering 

og udvikling af arbejdsevnen, som de kommunale jobcentre skal anvende i sager om fleksjob, reva-

lidering og job med løntilskud til førtidspensionister (ibid.). Det helt overordnede mål i arbejdsev-

nemetoden er at hjælpe ledige eller sygemeldte borgere til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Res-

sourceprofilen er den vigtigste del af arbejdsevnemetoden (Discus 2010:14). På baggrund af res-

sourceprofilen udarbejder jobcentermedarbejderen en handlingsplan, der skal præcisere, hvilke mål 

der stræbes efter at nås og med hvilke midler. Der er ingen formelle regler for, hvilke handicap der 

kan kompenseres på baggrund af (Tørslev et al. 2010:22). Ressourceprofilen skal passe med de res-

sourcer, personen skal udvikle for at forbedre arbejdsevnen, og de eventuelle barrierer, den pågæl-

dende skal overvinde. Hvis det kan dokumenteres, at personen ikke har tilstrækkelig arbejdsevne til 

at kunne varetage et fleksjob, og det ikke er muligt at forbedre arbejdsevnen, skal kommunen træffe 

afgørelse om førtidspension.  
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2.2.2 Handicap og beskæftigelse i Tyskland 
Den tyske lovgivning definerer personer som handicappede, når  

”deres fysiske, psykiske og/eller intellektuelle formåen er nedsat i en 
periode på mindst seks måneder i forhold til den formåen, der må for-
ventes for den pågældendes alder, og deres deltagelse i samfundet 
derfor er begrænset. Omtalte er truet af handicap, når en begræns-
ning kan forventes [forfatterens oversættelse]”                                    
(SGB IX § 2 stk. 1).  

Hvert fjerde år gennemføres en surveyundersøgelse (Mikrozensus) med 1 procent af de tyske hus-

holdninger, som også indeholder oplysninger om personer med handicap og beskæftigelse, idet den 

tyske LFS er integreret i Mikrozensus (Schnell og Stubbra 2010:52). Ifølge surveyundersøgelsen 

gennnemført i 2005 var 8,6 millioner tyskere anerkendt som havende et handicap (Pfaff et al. 

2006:1268). Det svarer til hver 10. tysker, hvilket stemmer nogenlunde overens med resultatet af 

LFS’s 2002-undersøgelse, der kom frem til, at 11,2 procent af den tyske befolkning i den erhvervs-

aktive alder havde et handicap.  

 
Personer med handicap har en tydeligt lavere beskæftigelsesfrekvens end den ikke-handicappede 

andel af befolkningens, hvilket fremgår af tabel 6. Her fremgår det, at 75,9 procent af personer uden 

handicap deltog på arbejdsmarkedet i Tyskland, mens andelen kun udgjorde 50,1 procent for perso-

ner med handicap. Der er en forskel i beskæftigelsesandelen på 25,8 procent mellem personer med 

handicap og personer uden handicap. Mænd har generelt en højere beskæftigelsesfrekvens end 

kvinder. 83,2 procent af alle mænd var i beskæftigelse, mens dette var tilfældet for 53,3 procent af 

mænd med handicap. Det svarer til en forskel på 29,9 procent. Til sammenligning lå beskæftigelses-

frekvensen for kvinder uden handicap på 68,6 procent, mens den lå på 45,9 procent for kvinder med 

handicap. Det svarer til en forskel i beskæftigelsen på 22,7 procent for kvinder med og uden handi-

cap. Færre kvinder med handicap deltager dermed på arbejdsmarkedet i Tyskland end mænd med 

handicap, men relativt set er mænd med handicap i højere grad ekskluderede fra arbejdsmarkedet 

end kvinder med handicap.  
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 I alt  Mænd Kvinder  

Personer uden handicap 75,9 83,2 68,6 

Personer med handicap 50,1 53,3 45,9 

Forskellen i beskæftigelsen i %-point 25,8 29,9 22,7 

Tabel 6: Erhvervsdeltagelsen blandt personer i den erhvervsdygtige alder (15-65 år) med og uden handicap i 
2005 i procent. 

Kilde: Pfaff et al. (2006:1271) samt forfatterens beregninger.   

 
I Tyskland forudsætter det, at man er registreret som alvorligt handicappet, for at blive omfattet af 

de specialiserede beskæftigelsesindsatser13 for personer med handicap, hvorfor det er en status for-

bundet med visse rettigheder og ydelser (Schröder et al. 2009:11). Handicapgraden måles på en 

skala fra 20 til 100 (i intervaller på 10) og er baseret på en medicinsk og en social undersøgelse af 

den enkeltes sundhedsmæssige og mentale tilstand. Personer med en handicapgrad mellem 50 og 

100 er betragtet som alvorligt handicappede. I tilfælde af at den enkelte lider af flere handicap, er 

handicapgraden baseret på summen af disse. Størrelsen af handicapgraden bestemmes af alle livets 

forhold og ikke kun af begrænsninger i arbejdsevnen. Ifølge Schröder (2003:80) siger handicapgra-

den dermed meget lidt om den enkeltes arbejdsevne, hvorfor han vurderer, at handicapgraden er 

uegnet som indikator for produktiviteten i arbejdslivet. Implicit heri ligger en kritik af, at handicap-

graden benyttes som adgangsgivende til de specialiserede beskæftigelsesindsatser for personer med 

handicap.  

 

Registrering som alvorligt handicappet kan medføre en risiko for stigmatisering, der kan afholde 

berettigede personer fra at lade sig registrere, hvorfor de ikke får adgang til de ydelser, de ellers har 

mulighed for at opnå adgang til gennem registreringen som alvorligt handicappet. Omvendt eksiste-

rer der især et incitament for personer i alderen 60-65 til at lade sig registrere, da registreringen mu-

liggør en tidligere pensionering (Pfaff  et al. 2010:152).  

 

Statistisches Bundesamt udgiver hvert andet år en statistik over antallet af personer, som er registre-

rede som alvorligt handicappede (jf. 9. sociallov § 131). Statistikken dækker udelukkende de perso-

ner, der har fået udstedt et handicapbevis af delstaternes socialforvaltninger. Ifølge den seneste op-

                                                 
13 I afsnit 3 forklares forskellen på hhv. specialiserede og generelle beskæftigelsesindsatser. 
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gørelse var 6.918.172 personer registrerede som alvorligt handicappede i 2007 (Pfaff et al. 

2010:151). Heraf var 51,9 procent mænd, og 48,1 procent kvinder.  

 

Alder I alt 
Handicapgrad 

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

15-25 år 157.075 37.536 13.434 12.486 23.135 4.633 65.851 

25-35 år 200.511 58.366 22.167 17.066 24.688 5.681 72.542 

35-45 år 447.270 149.400 62.987 39.628 53.437 14.485 127.333 

45-55 år 826.264 306.534 136.891 80.051 94.842 30.264 177.682 

55-65 år 1.410.756 588.999 259.018 144.331 141.534 54.198 222.676 

I alt 3.041.876 1.140.835 494.497 293.562 337.636 109.261 666.084 

I alt (%) 100 30,3 16,2 11,2 12,2 5,2 24,9 

Mænd (%) 100 31,7 16,1 11,1 12,0 5,0 24,1 

Kvinder (%) 100 28,7 16,3 11,4 12,4 5,4 25,8 

Tabel 7: Oversigt over personer med alvorlige handicap i den erhvervsdygtige alder (15-64) fordelt på handicap-
grader og køn i absolute tal og i procent. År 2007. 

Kilde: Pfaff  et al. (2010:153) samt forfatterens beregninger. 

 
Af tabel 7 fremgår, at 3.041.876 personer i den erhvervsaktive alder var registrerede som alvorligt 

handicappede i 2007 (dvs. med en handicapgrad mellem 50 og 100). Godt halvdelen befandt sig i 

alderen 55-65 år (1.410.756 personer), hvilket bekræfter forventningen om en positiv sammenhæng 

mellem alder og handicap (aldersbetingede handicap), hvilket bl.a. er påpeget af OECD (2003:25). 

30,3 procent af de registrerede havde en handicapgrad på 50, mens 24,9 procent var registreret med 

en handicapgrad på 100. Sammenligner man kønsfordelingen for disse to handicapgrader, er der en 

lidt højere andel af mændene (31,7 procent) end kvinderne (28,7 procent), der er registreret med en 

handicapgrad på 50. Omvendt er andelen af kvinder (25,8 procent) registreret med en handicapgrad 

på 100 lidt højere end andelen af mænd registreret med en handicapgrad på 100 (24,1 procent). For 

de resterende handicapgrader er kønsfordelingen stort set ligeligt fordelt.    
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2.2.3 Handicap og beskæftigelse i Sverige 
Den svenske diskrimineringslovgivning anvender følgende definition på funktionsnedsættelse:  

” [V]arige fysiske, psykiske eller intellektuelle begrænsninger af en 
persons funktionsevne som følge af en skade eller sygdom – som er 
medfødt, er opstået senere eller kan forventes at opstå [forfatterens 
oversættelse]”  (Diskrimineringslag 2008:567).  

I Sverige genereres statistik om beskæftigelsen blandt personer med handicap, ligesom det er tilfæl-

det i Danmark, på baggrund af en tillægsundersøgelse til AKU. Personer, som svarer bekræftende 

til følgende spørgsmål, er omfattet af handicapmålgruppen: ”Med funktionsnedsættelse menes her, 

at man kan have nedsat syn eller hørelse, have tale- eller stemmeproblemer, bevægelsesproblemer, 

allergi eller en form for psykisk funktionsnedsættelse. Det kan også være, at man har diabetes, hjer-

te-lungeproblemer, mave-tarm-sygdomme, psoriasis, epilepsi, dysleksi eller noget tilsvarende [for-

fatterens oversættelse]” (Statistiska centralbyrån 2009:84). Til forskel fra den danske AKU skelner 

man i Sverige imellem hhv. personer med handicap og personer uden nedsat arbejdsevne.  

 
 

 
Figur 2: Andelen af de 16-64 årige personer uden og med handicap samt personer med og uden nedsat arbejds-
evne ud af personer med handicap år 2008. 

Kilde: Statistiska centralbyrån (2009:17). 

 

Ifølge figur 2 havde 15,5 procent af befolkningen i den erhvervsaktive alder et handicap i 2008. 

Heraf havde 8,8 procent, svarende til godt en halv million svenskere, desuden nedsat arbejdsevne. 

Slutteligt havde 6,2 % eller 367.000 personer med handicap ikke nedsat arbejdsevne.  
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 2002 2004 2006 2008 

Personer med handicap i alt 65,1 61,6 62,9 61,8 

med nedsat arbejdsevne 53,3 50,4 51,7 50,0 

uden nedsat arbejdsevne 76,6 76,8 80,1 77,6 

Personer uden handicap 76,8 75,5 76,8 77,1 

Hele befolkningen 74,3 72,9 74,7 74.7 

Forskellen i beskæftigelsesfrekvens 
mellem personer uden handicap og per-
soner med handicap og nedsat arbejds-
evne i % -point 

23,5 25,1 25,1 27,1 

Tabel 8: Beskæftigelsesfrekvens blandt personer i den erhvervsdygtige alder (16-64 år) for personer med handi-
cap hhv. med og uden nedsat arbejdsevne, personer uden handicap og for hele befolkningen i procent (2002-
2008). 

Kilde: Statistiska centralbyrån (2009:34) og Jansson (2010:12). 

 
Også i Sverige deltager personer med handicap i mindre omfang på arbejdsmarkedet end personer 

uden handicap. I perioden mellem 2002 og 2008 kan der registreres et faldt blandt personer med 

handicap fra 65,1 til 61,8 procent (se tabel 8). I den angivne periode er det værd at bemærke, at per-

soner med handicap uden nedsat arbejdsevne udviser en arbejdsmarkedsdeltagelse, der er flere pro-

centpoint højere end arbejdsmarkedsdeltagelsen blandt den samlede befolkning. ”Det taler for, at en 

funktionsnedsættelse i sig selv ikke er noget, som påvirker deltagelse i arbejdskraften eller beskæf-

tigelsesgraden [forfatterens oversættelse]” (Statistiska centralbyrån 2009:8). For personer uden han-

dicap har den samlede erhvervsdeltagelse ligget stabilt omkring 75-77 procent i samme periode. I 

perioden 2002-2008 kan der konstateres en forskel i beskæftigelsen mellem personer uden handicap 

og personer med handicap og nedsat arbejdsevne på mellem 23 og 27. Det er den svenske regerings 

officielle mål at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap og nedsat arbejdsevne (Rege-

ringskansliet 2011:13).  
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 Mænd Kvinder 

Personer med handicap 65,3 58,7 

med nedsat arbejdsevne 49,9 50,1 

uden nedsat arbejdsevne 82,2 72,4 

Tabel 9: Beskæftigelsen blandt mænd og kvinder med handicap hhv. med og uden nedsat arbejdsevne i procent 
af befolkningen i den erhvervsdygtige alder( 16-64 år) i 2008. 

Kilde: Statistiska centralbyrån (2009:36). 

 
Tabel 9 illustrerer beskæftigelsen mellem hhv. mænd og kvinder med handicap hhv. med og uden 

nedsat arbejdsevne. Af tabellen fremgår, at 65,3 procent af de svenske mænd med handicap deltog 

på arbejdsmarkedet i 2008. Til sammenligning deltog godt 58,7 procent af de svenske kvinder med 

handicap på arbejdsmarkedet samme år. Der var dermed en beskæftigelsesforskel mellem mænd og 

kvinder med handicap på over 7 procent. For både mænd og kvinder med handicap og nedsat ar-

bejdsevne gjaldt det, at godt halvdelen var i beskæftigelse. Hvis man derimod betragter kønsforde-

lingen blandt mænd og kvinder med handicap uden nedsat arbejdsevne, var der en forskel i beskæf-

tigelsen på godt 10 procent i mændenes favør: 82,2 procent af mændene var i beskæftigelse, mens 

beskæftigelsen blandt kvinder til sammenligning lå på 72,4 procent.    

 

For at få adgang til de specialiserede beskæftigelsesindsatser i Sverige kræves en såkaldt handicap-

kodning af den pågældende. Det er Arbetsförmedlingen (herefter AF), som fastsætter koden (Holm-

qvist 2009). Den enkelte skal godkende, at kodningen foretages, samt at oplysningerne registreres i 

AF’s registerdata. Kodningerne er ikke afhængige af, hvad det er for nogle faktiske jobfunktioner, 

den enkelte handicappede gerne vil kunne udføre. Handicapkodningen lægges til grund for statistik 

og opfølgning af beskæftigelsesindsatserne for personer med handicap.  

2.3 Opsummering 
Hvor stor en andel af befolkningen har et handicap i forhold til arbejdsmarkedet? Som illustreret 

ovenfor findes der ingen entydige svar på dette spørgsmål, da svaret bl.a. afhænger af, hvordan man 

i det enkelte land vælger at definere handicapmålgruppen. Man kan argumentere for, at surveyme-

toden, der både inkluderer personer med handicap og længerevarende helbredsproblemer, muligvis 

overdriver forekomsten af handicap i et land, mens registrering af personer med alvorlige handicap 

synes at undervurdere omfanget af personer med handicap, der har problemer i forhold til arbejds-

markedet (Waldschmidt et al. 2009:13).  
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Fordi sammenligneligt datamateriale om handicap og beskæftigelse i de tre caselande er meget be-

grænset, må man hovedsageligt benytte det nationale datamateriale, som er baseret på landenes na-

tionale officielle handicapdefinitioner og opgørelsesmetoder. Statistisk materiale i landene er ofte 

udarbejdet til administrative formål, bl.a. med henblik på at monitorere antallet af programdeltagere 

eller for at kunne styre omkostningerne (Bergeskog 2001:12). Brug af nationale data vanskeliggør 

imidlertid direkte sammenligninger mellem landene af bl.a. de enkelte policyindsatsers målgrupper.  

Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på, præcis hvilken handicapmålgruppe eksempelvis 

en succesfuld policyindsats er målrettet, når fokus som her i afhandlingen er på begrænsninger og 

muligheder for at lære af udenlandske best practices. 

 

I Sverige, hvor man statistisk i forbindelse med AKU – til forskel fra Danmark – differentierer 

imellem personer med handicap hhv. med og uden nedsat arbejdsevne, fremgår det, at det afgørende 

for erhvervsdeltagelsen ikke er, hvorvidt den enkelte har et handicap, men hvorvidt den enkelte er 

handicappet og har nedsat arbejdsevne. På baggrund af en særkørsel foretaget af SFI finder Liisberg 

(2011:14) tilsvarende, at kun 26 procent af de personer i Danmark, som angav, at de havde et han-

dicap og nedsat arbejdsevne, var i beskæftigelse i 2008. Det indikerer, at det især er gruppen af per-

soner med handicap og nedsat arbejdsevne, de beskæftigelsespolitiske indsatser bør rettes imod. 

Dette er en væsentlig pointe, som man kunne lære af set fra et dansk synspunkt i forhold til især at 

målrette de specialiserede beskæftigelsesindsatser imod personer med handicap og nedsat arbejds-

evne. 

3. Policyafgrænsningen  

Arbejdsmarkedspolitik defineres som ”offentlig regulering af arbejdsmarkedets strukturer og funk-

tionsmåde” (Bredgaard et al. 2011:11) og er karakteriseret ved enten at have den funktion at være 

markedsunderstøttende eller -korrigerende. Desuden kan arbejdsmarkedspolitikken begrundes ud 

fra et samfundsøkonomisk perspektiv, ”hvor et velfungerende arbejdsmarked ses som en forudsæt-

ning for, at den samlede samfundsøkonomi opnår en stabil vækst” (ibid.:51).  

 

Afhandlingen afgrænser sig til offentlige arbejdsmarkedspolitiske interventioner på det nationale 

niveau, der omfatter personer i den erhvervsdygtige alder, der er officielt anerkendte som havende 

varig nedsat arbejdsevne. Dette er dermed personer, som er registreret som værende handicappede 

efter nationale standarder. Hovedfokus er på de offentlige policyinstrumenter, som direkte har til 
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formål at øge erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap (markedskorrigerende indsatser). I 

denne sammenhæng refererer offentligt til finansieringen og ikke nødvendigvis til implementerin-

gen af policyindsatsen, da private serviceudbydere (anden aktør) i varierende omgang står for at 

implementere beskæftigelsesindsatserne i de tre lande.  

 

En hovedsondring i arbejdsmarkedspolitikken er, hvorvidt indsatserne er aktive eller passive. Aktive 

arbejdsmarkedspolitikker er målrettet imod at forbedre inklusionen i den aktive del af arbejdsstyr-

ken. Passive arbejdsmarkedspolitikker tilbyder indkomsterstatning for alle uden forsørgelse (Bred-

gaard 2011:22) og inkluderes ikke som en del af afhandlingens genstandsfelt, da fokus er på aktive 

policies, der medvirker til øget inklusion i den aktive del af arbejdsstyrken. Som fremhævet af Lin 

et al. (2002) eksisterer der i virkeligheden grænsedragningsproblemer mellem aktive og passive 

arbejdsmarkedspolitikker.  

 

En anden relevant sondring i arbejdsmarkedspolitikken er, hvorvidt der er tale om generelle eller 

specialiserede policies. Generelle politikker kan, men omfatter ikke nødvendigvis personer med 

handicap. Ifølge Bergeskog (2001:19) kan generelle politikker være mere generøse, hvis de omfat-

ter personer med handicap. Det kan for eksempel være tale om højere kompensation til udbyde-

re/arbejdsgivere, eller programvarigheden kan være længere, end det er tilfældet for personer uden 

handicap. En større grad af generøsitet kan også medføre, at der for personer med handicap eksem-

pelvis er mere vejledning til rådighed end for ikke-handicappede. 

”More important for the disabled are the programmes that are spe-
cially targeted on the disabled population”  (Wadensjö 2002:6). 

Specialiserede policies er defineret som arbejdsmarkedspolitikker, der eksklusivt omfatter personer 

med handicap (Lin et al. 2002:10). De er forbundet med særlige egnethedskriterier relateret til det at 

have et handicap (Bergeskog 2001:15). Formålet med de specialiserede indsatser er bl.a. at kom-

pensere for en varig nedsat arbejdsevne med henblik på at mindske den sociale og økonomiske 

ulighed for målgruppen (korrektion af markedet) (Bredgaard et al. 2011:50). Fordelen ved de speci-

aliserede policies er, at de forsøger at finde løsninger specifikt for personer med handicap, mens 

ulempen ved de specialiserede indsatser er, at der er en risiko for, at de kan lede til stigmatisering af 

den enkelte med handicap (Pas 2010:140; Lin et al. 2002:22).  
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Det ville være en ønskværdig afgrænsning af genstandsfeltet til udelukkende at omfatte de speciali-

serede indsatser for personer med handicap. Et tidligere komparativt studie (Lin et al. 2002) finder, 

at der i flere europæiske lande er en tendens til, at personer med handicap inkluderes i den generelle 

beskæftigelsesindsats frem for at gøre brug af specialiserede policies, hvorfor det ikke empirisk 

giver mening at udelukke de generelle indsatser fra policyafgrænsningen. Det er især personer med 

små begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet, der deltager i de generelle arbejdsmarkedsindsat-

ser (Bergeskog 2001:19). Generelle programmer er forbundet med den ulempe, at det ikke er muligt 

at fastslå, præcis hvor mange personer med handicap, der deltager i dem (Hvinden 2003:613). Det 

er heller ikke muligt at fastslå effekter af generelle programmer for personer med handicap, med-

mindre der foregår en særlig monitorering i forhold til handicapmålgruppen.  

 

Genstandsfeltet består derfor af såvel specialiserede som generelle aktive arbejdsmarkedsindsatser. 

Dette perspektiv ligger i tråd med EU-Kommissionens opfattelse af, at kombinationen af generelle 

og specialiserede arbejdsmarkedspolitikker er det mest succesfulde ”policymiks” i bestræbelserne 

på at fremme inklusionen af personer med handicap på arbejdsmarkedet (European Commission 

2005:8). På grund af manglende viden om effekter af generelle policies for målgruppen af personer 

med handicap er afhandlingens fokus primært på de specialiserede frem for generelle politikker, 

men ikke eksklusivt.  

 

”There is a tension between mainstreaming and targeted policy interventions” (Greve 2009:5). Gra-

den af mainstreaming af beskæftigelsesindsatsen er defineret som ”to what extent the regular policy 

and institutional framework is used to integrate people with disabilities into the labour marked” 

(Bergeskog 2001:280). Greve (2009) påpeger, at i de tilfælde, hvor mainstreaming er fremhersken-

de, kan det have den konsekvens, at specialiserede arbejdsmarkedspolitikker ikke eksisterer i særlig 

høj grad. Indsatsplanen for 2010 for Specialfunktionen Job og Handicap (herefter Specialfunktio-

nen) illustrerer tanken om mainstreaming på beskæftigelsesområdet: ”Det er væsentligt, at jobcent-

renes indsats følger en strategi, hvor alle ledige med handicap som udgangspunkt modtager den 

samme ordinære indsats som alle andre kunder i jobcentrene” (Specialfunktionen Job og Handicap 

2010a:3). Deraf følger, at de specialiserede indsatser i Danmark først skal iværksættes, når de gene-

relle indsatser er udtømt i forsøget på at inkludere eller fastholde personer med handicap i job på 

ordinære vilkår.  
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Tabel 10 indeholder en samlet oversigt over elementerne i den aktive arbejdsmarkedspolitik for 

personer med handicap: 

Elementer i beskæftigelsespolitikken for personer med handicap 

A. Specialiserede  
politikker   

 
1. Intensiv rådgivnings- og jobsøgningshjælp   
2. Rehabiliteringspolitikker   
3. Iværksætterstøtte til personer med handicap 
4. Subventioneret beskæftigelse  
5. Supported employment14 
6. Beskyttet beskæftigelse 
 

B. Generelle politikker 

 
1. Ordinære rådgivnings- og jobsøgningssindsatser 
2. Videre- og efteruddannelsesprogrammer 
3. Beskæftigelsesincitamenter  
4. Direkte jobskabelsesforanstaltninger 
5. Iværksætterstøtte 
 

C. Lovgivningsmæssige 
politikker 

 
1. Beskæftigelseskvote 
2. Antidiskrimineringslovgivning 
3. Ansættelsesbeskyttelse 
4. Registrering som handicappet 
5. Arbejdsmiljølovgivning 

 

D. Overtalelsespolitikker 

 
1. Kampagner (eksempelvis rettet imod virksomhederne)  
2. Andre bløde policyinstrumenter (med sigte på information og på at 

nedbryde barrierer og fordomme over for personer med handicap) 
 

Tabel 10: Elementer i beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap. 

Kilde: Udarbejdet med inspiration fra Lin et al. (2002). 

 

Specialiserede policies består af følgende typer indsatser: Intensiv rådgivning og jobsøgningshjælp 

inkluderer programmer, som assisterer personer med handicap i jobsøgningsprocessen gennem in-

tensiv, individuel rådgivning. Rehabiliteringspolitikker sigter imod at gøre personer med handicap i 

stand til at sikre, fastholde og avancere i egnet beskæftigelse gennem erhvervsrettet vejledning og 

uddannelse. Iværksætterstøtte inkluderer programmer, der tilskynder personer med handicap til at 

starte egen virksomhed. Subventioneret beskæftigelse betegner forskellige programmer, hvor staten 

delvis subventionerer beskæftigelsen af personer med handicap. Supported employment består af 

                                                 
14 Idet der ikke eksisterer nogen dækkende dansk oversættelse af betegnelsen supported employment, anvendes den 
engelske betegnelse fortløbende.  
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tilpasning af arbejdspladsen og personlig støtte fra en jobcoach til beskæftigede personer med han-

dicap og arbejdsgivere. Beskyttet beskæftigelse er særligt organiserede arbejdspladser, som beskæf-

tiger personer med handicap15.  

 

Generelle politikker udgør følgende typer af indsatser: Ordinære rådgivnings- og jobsøgningsind-

satser består af intensiv, individualiseret vejledning målrettet imod jobsøgende personer, der er regi-

streret som arbejdsløse med særlige vanskeligheder i forhold til at opnå beskæftigelse, eller andre 

grupper, som har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet. Videre- og efteruddannelsesprogram-

mer sigter mod at øge kvalifikationerne og ”jobparatheden” hos de arbejdsløse. Beskæftigelsesinci-

tamenter kan lette rekrutteringen af arbejdsløse og andre grupper eller hjælpe med til at sikre den 

fortsatte beskæftigelse af personer, der er i risiko for ufrivilligt at blive arbejdsløse. Direkte jobska-

belsesforanstaltninger består af programmer, som skaber ekstra job (både tidsbegrænsede og ube-

grænsede) med henblik på at fremme beskæftigelsen af eksempelvis langtidsarbejdsløse. Iværksæt-

terstøtte dækker over programmer, som skal fremme iværksætteri blandt arbejdsløse, eksempelvis i 

forhold til at starte egen virksomhed.   

 

Lovgivningsmæssige politikker16: Beskæftigelseskvoten indebærer enten en retningsgivende eller 

lovpålagt forpligtelse for private og/eller offentlige virksomheder til at beskæftige en vis procentan-

del personer med handicap (Gundersen 2008:8). Antidiskriminationslovgivning kan ifølge Larsson 

(2006:84) være med til at sætte standard for personer med handicap på arbejdsmarkedet, men ligger 

uden for afhandlingens fokus (se afsnit 3.3). Ansættelsesbeskyttelse for personer med handicap kan 

enten være den samme som for ikke-handicappede, eller også kan personer med handicap nyde en 

særlig beskyttelse i ansættelsen. Registrering som handicappet kan være en forudsætning for at 

kunne deltage i programmer og være omfattet af indsatser, der er målrettet personer med handicap. 

Ofte er registrering af handicap forbundet med en stærkere ansættelsesbeskyttelse, end det er tilfæl-

det for personer uden handicap. Arbejdsmiljølovgivning er et centralt redskab til at forebygge, at 

både fysiske og psykiske handicap opstår på virksomhederne. Arbejdsmiljølovgivningen ligger dog 

uden for afhandlingens fokus (se afsnit 3.4).  

                                                 
15 I kapitel 3, afsnit 3 behandles hhv. subventioneret beskæftigelse, supported employment og beskyttet beskæftigelse 
mere i dybden i relation til den analytiske model beskæftigelsestrappen.    
16 Lovgivningsmæssige politikker er en direkte oversættelse af den engelske betegnelse legislative policies: ”Legislative 
policies provide general provisions that should stimulate (or ’prevent’) certain behaviour of employers, as well as 
people with disabilities themselves” (Lin et al. 2002:17). 
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Overtalelsespolitikker: Barrierer for handicappedes inklusion og fastholdelse på arbejdsmarkedet 

kan også være fordomme, manglende viden, reaktioner og forestillinger hos både arbejdsgivere, 

kolleger (eller potentielle kolleger) og personer med handicap selv. Overtalelsespolitikker består af 

kampagner og andre bløde policyinstrumenter med det formål at nedbryde usynlige barrierer, der 

hindrer en øget beskæftigelse blandt personer med handicap. Ulempen ved sådanne soft policies er, 

at det er meget svært at måle den direkte effekt af det pågældende initiativ på beskæftigelsen blandt 

personer med handicap (Vedung 1998). 

3.1 Beskæftigelsesprojekter for personer med handicap inkluderes i undersøgel-
sen  
Da en ikke ubetydelig, men varierende andel af de offentlige beskæftigelsesindsatser for personer 

med handicap i alle tre lande har form af projekter, inkluderes disse også i afhandlingen. Beskæfti-

gelsesprojekter ”er en midlertidig foranstaltning af forsøgslignende karakter, etableret under et pro-

gram, med finansiering af statslige midler på tværs af interventioner” (Fischer 1995 i Krogstrup 

2011:97). Projekter er som hovedregel tidsbegrænsede, mens nationale programmer alt andet lige er 

kendetegnet ved at være tidsubegrænsede. Ofte er projekter målrettet specifikke målgrupper inden 

for den brede handicapmålgruppe (eksempelvis personer med specifikke former for psykiske handi-

cap), mens de nationale programmer kun sjældent er målrettet individuelle handicapgrupper så spe-

cifikt. Der eksisterer forskellige formål med at iværksætte beskæftigelsesprojekter for personer med 

handicap. De kan bl.a. iværksættes med henblik på at løse en specifik problemstilling, som de eksi-

sterende nationale programmer ikke dækker, men hvor der eksempelvis er identificeret et lokalt 

behov for en supplerende indsats. I den forstand kan projekter betragtes som et supplement til den 

ordinære beskæftigelsesindsats. Projekter kan også have karakter af udviklingsaktiviteter, som har 

til formål at bidrage med ny viden, eksempelvis i forhold til en specifik handicapgruppe med særli-

ge vanskeligheder i forhold til arbejdsmarkedet. Projekter kan desuden have karakter af forsøgsord-

ninger eller pilotprojekter, der iværksættes op til en lovændring af en eksisterende politik, bl.a. med 

henblik på erfaringsindsamling og metodeudvikling.  

3.2 De dominerende løntilskudsordninger udelades af best practice-analyserne 
Målt både i forhold til volumen og de samlede omkostninger er fleksjobordningen den mest anvend-

te specialiserede danske beskæftigelsesindsats til integration og fastholdelse af personer med handi-

cap på arbejdsmarkedet (se Appendiks 1). I 2009 var der 17.100 flere personer i fleksjob end for-

ventet i 2000, da regeringsaftalen om førtidspensionsreformen og det rummelige arbejdsmarked 

blev indgået (Pensionsstyrelsen 2010:1). Også den tyske løntilskudsordning Eingliede-
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rungszuschuss (Deutscher Bundestag 2007) og den svenske løntilskudsordning lönebidrag er de 

mest anvendte specialiserede indsatser til fremme af beskæftigelsen blandt personer med handicap 

(Regeringskansliet 2010).  

 

Anskuet positivt muliggør fleksjobordningen at personer med handicap, der alt andet lige ellers ikke 

ville være på arbejdsmarkedet, er delvist selvforsørgende frem for at befinde sig uden for arbejds-

markedet på offentlig forsørgelse (eksempelvis på kontanthjælp eller førtidspension): ”[T]he [flex-

job] scheme makes it possible to integrate persons who otherwise would have been granted a disabi-

lity benefit” (Høgelund og Pedersen 2002:21). Greve (2008:132) konkluderer følgende om fleks-

jobordningen: ”Flexjobs in Denmark have been seen as an instrument having a positive impact on 

reintegration into the labour market”. Fleksjobordningens negative sidevirkninger er også blevet 

undersøgt. Hohnen (2000) finder, at fleksjob kan være forbundet med stigmatisering, fordi fleksjob 

befinder sig mellem det ordinære arbejdsmarked og det sociale system, men ikke leder til integrati-

on på det ordinære arbejdsmarked. Høgelund og Pedersen (2002:21-22) fremhæver, at personer i 

fleksjob ikke er omfattet af de samme lønmodtagerrettigheder som personer ansat på det ordinære 

arbejdsmarked. Det leder til en grad af eksklusion fra det ordinære arbejdsmarked, fordi personer i 

fleksjob er omfattet af rettigheder i et parallelt system. Fleksjob kan også lede til fortrængning af 

ordinære job (Kruhøffer og Høgelund 2001 i Høgelund og Pedersen 2002:23). Der er dermed både 

fordele og ulemper forbundet med fleksjobordningen for personer med handicap. En opsummerende 

måde at anskue den svenske løntilskudsordning lönebidrag på sammenfattes i følgende citat af pro-

fessor Wadensjö, Stockholms Universitet: ”Selv om det på en vis måde måske er best practice, så er 

best practice ikke rigtig god”. 

 

Med udgangspunkt i afhandlingens eksplicitte formål om at ville videreudvikle den danske beskæf-

tigelsesindsats for personer med handicap på baggrund af udenlandske best practices, er der truffet 

et eksplicit valg om ikke at inkludere ovenstående dominerende løntilskudsinstrumenter i undersø-

gelsen. Dette sker ud fra en betragtning om, at den danske indsats på dette område ”synes fuldt 

dækket ind”, hvorfor fokus er på identifikation af aktive alternativer til de mest anvendte løntil-

skudsordninger i Tyskland og Sverige.  
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3.3 Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 
I Europa kan der inden for de seneste år konstateres en vis konvergens i forhold til en rettighedsba-

seret beskæftigelseslovgivning (Greve 2009). EU’s beskæftigelsesdirektiv17 er implementeret i 

dansk ret med Lov om forbud mod forskelsbehandling mod handicap på arbejdsmarkedet (herefter 

forskelsbehandlingsloven) fra 1996. Forskelsbehandlingsloven blev i 2004 udvidet til også at gælde 

kriterierne alder og handicap, hvilket bl.a. medfører, at en arbejdsgiver ikke må diskriminere en 

lønmodtager på baggrund af handicap. Diskriminationsforbuddet gælder både ved ansættelse, under 

ansættelse og ved afskedigelse. Som følge af forskelsbehandlingsloven er en arbejdsgiver desuden 

forpligtet til at tilpasse arbejdspladsen til en person med handicap, men hvis udgiften er uforholds-

vis stor, kan arbejdsgiveren afvise at ansætte ansøgeren med handicap. Dette gælder dog ikke, hvis 

dele af udgiften betales af det offentlige. Forskelsbehandlingsloven ligger imidlertid uden for af-

handlingens fokus, hvilket skyldes, at det er vanskeligt at vurdere, hvilke effekter denne type af 

rettighedsbaseret lovgivning har på beskæftigelsen af personer med handicap.     

3.4 Arbejdsmiljølovgivningen 
Tidligere studier har påpeget, at en forholdsvis stor andel af de handicap, der ikke er medfødte, er-

hverves i forbindelse med arbejde (Wynne et al. 2006:29; Clausen et al. 2004:53). Disse undersø-

gelser indikerer, at der er et stort potentiale i at forebygge, at arbejdsrelaterede handicap opstår. Ar-

bejdsmiljølovgivningen regulerer forhold internt på de enkelte virksomheder og et centralt poli-

cyinstrument i forhold til at forebygge, at bl.a. arbejdsrelaterede handicap erhverves. Arbejdsmiljø-

lovgivningens sigte er bredt på virksomhedernes arbejdsmiljø (både psykisk og fysisk) gennem re-

gulering af forhold internt på de enkelte virksomheder. Afhandlingen afgrænser sig fra at behandle 

arbejdsmiljøspørgsmål, da fokus er på policyindsatser på beskæftigelsesområdet, hvis formål direk-

te er at fremme inklusion og fastholdelse af personer med handicap på arbejdsmarkedet.  

3.5 Tilgrænsende sektorer og andre relevante problemstillinger  
I det omfang, at det er relevant i forhold til analysen af den danske case, inkluderes problemstillin-

ger fra andre sektorer, der grænser op til beskæftigelsesområdet, hvilket skyldes, at årsagen til den 

relativt lave beskæftigelse blandt personer med handicap ikke kan betragtes isoleret fra andre sekto-

rer. Tilgængelighed til og på arbejdspladserne, adgang til arbejdsrelaterede hjælpemidler samt en 

understøttende infrastruktur er forhold, som påvirker muligheden for, at personer med handicap kan 

være i beskæftigelse (Greve 2009:5). Disse elementer inkluderes ikke som en eksplicit del af af-
                                                 
17 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn 
til beskæftigelse og erhverv. 
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handlingens genstandsfelt, idet fokus er på offentlige beskæftigelsesindsatser, som direkte påvirker 

beskæftigelsen blandt personer med handicap positivt. 

4. Andre afgrænsninger af genstandsfeltet 

På trods af afhandlingens meget eksplicitte fokus på offentlige beskæftigelsesindsatser for personer 

med handicap eksisterer der desuden et par afgrænsninger, som kræver et selvstændigt argument 

for, hvorfor de ikke er inkluderet i analysen. Begrundelserne for disse afgrænsninger fremgår her-

under.    

4.1 Worst practices inkluderes ikke i undersøgelsen 

“ [A] best practice is the ‘best-of-the-best’ not the ‘best-of-the-worst’”  
(Myers et al. 2006:370).  

Den lærdom, man kan trække på fra andre lande, kan bestå af både gode og dårlige erfaringer (Hal-

vorsen og Hvinden 2011). Argumentet er, at man ved at lære af andres worst practices kan undgå 

selv at skulle gøre sig de tilsvarende negative erfaringer (Rose 2005). Worst practices inkluderes 

imidlertid ikke i analyserne af de aktive beskæftigelsesindsatser for personer med handicap i Tysk-

land og Sverige. Det er ikke ensbetydende med, at argumentet om, at det er muligt at lære af andre 

landes erfaringer, dermed afvises. I stedet er der tale om et bevidst valg, som tager sit afsæt i af-

handlingens eksplicitte formål med at bidrage til at videreudvikle den danske beskæftigelsesindsats 

på baggrund af udenlandske beskæftigelsesindsatser for personer med handicap, der har været suc-

cesfulde betragtet i forhold til valgte mål for best practice (jf. afhandlingens formål kapitel 1, afsnit 

2).   

4.2 Virksomhedernes sociale ansvar 
”Corporate social responsibility is also part of what can help insuring integration at the labour mar-

ket” (Greve 2008:120). Afhandlingen afgrænser sig fra at beskæftige sig med problemstillinger om-

kring virksomhedernes sociale engagement18 (VSE), fordi det er svært at dokumentere direkte ef-

fekter af VSE på beskæftigelsen blandt personer med handicap. Mailand (2007:4) afgrænser VSE til 

beskæftigelsesrelateret corporate social responsibility (CSR). VSE omfatter integration af ledige (i 

form af nyansættelser), fastholdelse af personer med nedsat erhvervsevne og forebyggelse af ud-

stødning af ansatte. VSE-tilgangen fokuserer på forhold i den enkelte virksomhed og falder dermed 

                                                 
18 I Danmark blev debatten om corporate social responsibility fra 1990’erne betegnet virksomhedernes sociale ansvar 
(VSA), mens den nyere officielle betegnelse er virksomhedernes sociale engagement (VSE) (Mailand 2007:4). Dette 
understreger, at frivillighedsaspektet for virksomhederne er centralt i den danske arbejdsmarkedsmodel.     
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uden for afhandlingens genstandsfelt, da fokus er på offentlige beskæftigelsesindsatsers effektivitet 

i forhold til at fremme beskæftigelsen af personer med handicap. Som Mailand (ibid.:5) imidlertid 

påpeger, er VSE relateret til den aktive arbejdsmarkedspolitik, eksempelvis i form af den rolle, som 

virksomhederne spiller i forbindelse med bl.a. jobtræning og job med løntilskud.  

 

Som en del af de danske VSE-bestræbelser har der siden midten af 1990’erne eksisteret sociale ka-

pitler i et stort antal overenskomster (både offentlige og private) på arbejdsmarkedet, der kan inde-

holde bestemmelser, som giver mulighed for at træffe aftale om særlige løn- og arbejdsvilkår for 

personer med nedsat arbejdsevne (Høgelund og Pedersen 2002:15). Der er ifølge Center for Aktiv 

BeskæftigelsesIndsats’ (CABI) hjemmeside tale om en ”overenskomstbaseret mulighed for at aftale 

det sociale ansvar”19. Der findes ingen samlet statistik over, hvor mange personer der samlet anven-

der de sociale kapitler. Larsen og Weise (1999 i Høgelund og Pedersen 2002:15) estimerede, at der i 

1998 var 3.600 personer, som var ansat under de sociale kapitler.  

 

Siden 1997 har SFI gennemført årlige målinger af danske virksomhedernes sociale engagement, 

som skiftevis hvert andet år baserer sig på spørgeskemaundersøgelser gennemført med hhv. løn-

modtagere og virksomheder. Undersøgelserne viser, at der er tale om en positiv udvikling, hvor en 

stigende andel virksomheder har personer med handicap ansat. I 1998 havde i alt 12 procent af de 

danske virksomheder personer med handicap ansat, mens andelen var steget til 24 procent i 2009 

(Schademan et al. 2009:124). Herfra kan man ikke slutte, at det danske arbejdsmarked er blevet 

mere rummeligt i den nævnte periode, hvilket skyldes, at der perioden er sket en kraftig stigning i 

brugen af diverse løntilskudsordninger20. Hvad det imidlertid er muligt at slutte ud fra disse tal, er, 

at nogle danske virksomheder ansætter personer med handicap, mens andre virksomheder ikke gør. 

Greve (2008:128-129) vurderer, at danske virksomheder som led i VSE er mere tilbøjelige til at 

fastholde medarbejdere (insidere), som erhverver sig et handicap, frem for at integrere personer 

med handicap, der står uden for arbejdsmarkedet (outsidere). Servicestyrelsen (2011) har en negativ 

udlægning af de danske virksomheders evne til at løfte det sociale ansvar i forhold til personer med 

handicap: ”I perioder er det gået fremad, i andre tilbage, men det virker, som om det ikke rigtig bat-

ter noget hverken på den korte eller lange bane” (Servicestyrelsen 2011:53).     

                                                 
19 http://www.cabiweb.dk/lovstof/andet/de+sociale+kapitler  
 
20 http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4747 
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Holdningen blandt flere danske informanter er, at de sociale kapitler ikke spiller nogen nævnevær-

dig rolle i forhold til integrationen af personer med handicap på det danske arbejdsmarked. Det in-

dikerer, at de sociale kapitler kunne udnyttes bedre, end de bliver i praksis. At undersøge denne 

problemstilling ligger imidlertid uden for afhandlingens genstandsfelt, da fokus er på direkte offent-

lige policyindsatser, som har til hensigt at fremme beskæftigelsen blandt personer med handicap. 

4.3 Betragtninger i forhold til EU 
Beskæftigelsesområdet er et mellemstatsligt anliggende, hvorfor EU kun kan benytte sig af soft 

policies på området i form af den åbne koordinationsmetode (OMC) samt komme med henstillinger 

til medlemslandene (Bredgaard et al. 2011:122). OMC er en governance process, hvor ”common 

goals are laid down and progress is measured against jointly agreed indicators, while best practise is 

defined and compared” (Pestieau 2006 i Lindén 2009:117). OMC kan dermed ses som et middel i 

forbindelse med spredning af best practices imellem medlemslandene. Peer Review processen er et 

af redskaberne i den europæiske beskæftigelsesstrategi (EES), der adresserer spørgsmålet om, hvor-

dan best practice mest effektivt kan blive overført til andre medlemsstater. I 2005 blev Peer Review 

Processen netop inkluderet i et gensidigt læringsprogram, hvis formål er at ”encourage mutual 

learning at all levels and to enhance the transferability of the most effective policies within key 

areas of the European Employment Strategy”21. I den henseende ligger afhandlingen i tråd med in-

tentionerne i EES.  

 

I afhandlingen betragtes EU udelukkende som et mellemstatsligt forum for idéudveksling, der kan 

inspirere og facilitere læring og spredning af best practices mellem medlemslandene, idet den fakti-

ske beslutningskompetence på beskæftigelsesområdet ligger suverænt hos de nationale parlamenter. 

Det udelukker imidlertid ikke, at EU gennem eksempelvis benchmarking og ved at promovere best 

practices kan påvirke de beslutninger, der træffes af de danske beslutningstagere på beskæftigelses-

området. Tidligere forskning har påvist, at der blandt de danske aktører på arbejdsmarkedsområdet 

eksisterer en lav grad af villighed i forhold til at lære af EES (Nedergaard 2006). EU’s mere indi-

rekte mulighed for at øge indflydelse på den danske beskæftigelsespolitik for personer med handi-

cap bl.a. gennem EES inkluderes ikke i den konkrete undersøgelse, hvor fokus eksklusivt er på 

identifikation af aktive beskæftigelsesindsatser, der direkte påvirker beskæftigelsen af personer med 

                                                 
21 http://pdf.mutual-learning-employment.net/ 
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handicap. EU-vinklen behandles dermed ikke yderligere i analyserne, men er en faktor, der kan 

”holdes konstant”, i og med at alle tre caselande er medlemmer af EU.  

National beskæftigelsesstrategi

Arbejdsmarkedsprogrammer

Aktive arbejdsmarkeds-
programmer

Passive arbejdsmarkeds-
programmer

Specialiserede 
indsatser

Generelle 
indsatser

EU’s beskæftigelsesstrategi

 

Figur 3: Konteksten for den aktive arbejdsmarkedspolitik for personer med handicap. 

Kilde: Efter Lin et al. (2002:10).   

 

Figur 3 indeholder opsamlende en illustration af konteksten for den aktive arbejdsmarkedspolitik. 

Øverst i figuren befinder EES sig, der som følge af dens usikre indflydelse på udformningen af den 

danske beskæftigelsespolitik er placeret i en parentes. Nederst i figuren er hhv. de specialiserede og 

de generelle arbejdsmarkedsindsatser placeret, hvilket udgør hovedfokus i de empiriske analyser.  

5. Afgrænsninger i forhold til policyprocessen  

Ifølge Spicker (2006) kan implementering analyseres som hhv. en strukturel proces, en politisk pro-

ces og som en policyproces. Som en følge af at dette er et policystudie, betragtes implementering 

som en policyproces. Med udgangspunkt i den integrerede implementeringsmodel (Winter og Niel-

sen 2008; Winter 1994) vil her kort blive præciseret, hvilke dele af policyprocessen der behandles i 

analyserne af barriererne i beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap i Danmark (kapitel 6) 

og de udenlandske best practice analyser (kapitel 7 og 8). Den integrerede implementeringsmodel 

fremgår af figur 4: 
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Figur 4: Den integrerede implementeringsmodel. 

Kilde: Winter og Nielsen (2008:18).  

 
I policyforskningen skelnes mellem hhv. viden om og viden for den politiske proces (Winter og 

Nielsen 2008; Larsen og Lassen 2001). I den danske analyse – og besvarelsen af problemformule-

ringens første led – anlægges primært et fokus på viden om implementeringsprocessen. Som en 

følge heraf går analysen dermed ind i den berømte ”black box” som forklaring på den relativt lave 

erhvervsdeltagelse blandt personer med handicap (outcome). Analysen afgrænser sig eksplicit fra at 

inkludere målgruppen selv som en del af forklaringen på den relativt lave erhvervsdeltagelse blandt 

personer med handicap. Det skyldes, at hovedfokus er på den offentlige beskæftigelsesindsats og 

effekter af denne, skønt outcome naturligvis ikke kan betragtes isoleret fra målgruppen af personer 

med handicap (herunder især den enkeltes uddannelsesniveau, kompetencer, jobsøgningsadfærd og 

eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen).  

“Deciding whether a policy has worked should in theory be based 
mainly on outcomes rather than inputs or outputs”                      
(Spicker 2006:171).  

I analyserne af tyske og svenske best practices – og besvarelsen af problemformuleringens andet led 

– anlægges et fokus på viden for den politiske proces med fokus på den aktive arbejdsmarkedspoli-

tik for personer med handicap (input). Best practice-analyserne fokuserer på viden om beskæftigel-

seseffekter af aktive arbejdsmarkedspolitikker for personer med handicap (outcome). Den analyti-

ske model beskæftigelsestrappen (jf. kapitel 3, afsnit 3) vil blive anvendt i analyserne til identifika-

tion af best practice. Best practice-analyserne går imidlertid også ind i implementeringsprocessen i 
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det omfang, at det er nødvendigt for at kunne opnå forståelse for, hvordan de specifikke beskæfti-

gelsesindsatser virker, eller hvis der er forhold omkring implementeringen, som er af afgørende 

betydning for, at en succesfuld overførsel af best practice kan finde sted til Danmark.  

6. Opsummering 

Sammenlignelige data om handicap og beskæftigelse blandt personer med handicap i de tre case-

lande er begrænset, hvorfor de anvendte data i afhandlingen i høj udstrækning baseres på national-

specifikke opgørelsesmetoder og handicapdefinitioner. Dette begrænser den direkte sammenligne-

lighed i datamaterialet imellem landene. Resultatet er, at det i forbindelse med overvejelser omkring 

overførsel af best practice fra Tyskland og Sverige er væsentligt at være opmærksom på, hvilke 

specifikke handicapmålgrupper de eventuelle best practice-indsatser er best practice for.   

 

Afhandlingen er et policystudie med fokus på beskæftigelseseffekter af direkte offentlige arbejds-

markedspolitikker for personer med handicap på det nationale niveau. Hovedfokus i analysen er på 

de specialiserede beskæftigelsesindsatser for personer med handicap, men ikke eksklusivt, hvilket 

skyldes, at de generelle beskæftigelsesindsatser i høj grad anvendes af personer med handicap i Eu-

ropa. Mange offentlige ressourcer – både nationale og EU-midler – anvendes på både beskæftigel-

sesprogrammer og -projekter for personer med handicap, hvorfor begge typer indsatser inkluderes 

som en del af afhandlingens genstandsfelt.  

 

Betragtet i forhold til den integrerede implementeringsmodel berøres output-delen af policyproces-

sen hovedsageligt i analysen af den danske beskæftigelsesindsats for personer med handicap. I ana-

lysen af best practices i Tyskland og Sverige lægges hovedfokus på policies (input) og deres be-

skæftigelseseffekter (outcome), grundet at påstande om best practice skal hvile på et empirisk 

grundlag (Bretschneider et al. 2001 i Myers et al. 2006:370). Det skyldes bl.a., at der kan være store 

forskelle på de politiske intentioner og implementeringen af politik i praksis (Winter og Nielsen 

2008).  

I det næste kapitel vil det valgte mål for best practice blive ekspliciteret, og den analytiske model 

beskæftigelsestrappen, der vil blive anvendt til at illustrere, hvorvidt og i hvilken grad de tyske og 

svenske beskæftigelsesindsatser lever op til det valgte mål for best practice, vil blive opstillet.  
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Kapitel 3: Mål for best practice og beskæftigelsestrappen 

 

1. Indledning 

Formålet med indeværende kapitel er at opstille afhandlingens mål for best practice med henblik på 

at kunne anvende det i analysen af de tyske og svenske beskæftigelsesindsatser for personer med 

handicap til brug for identifikation af best practice. Den valgte evalueringsstandard for vurdering af 

indsatserne er, at for at en indsats kan identificeres som en best practice, kræver det, at der er tale 

om indsatser, som tydeligt flytter personer med handicap imod eller til det ordinære arbejdsmarked 

(det valgte mål for best practice). Beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked er det politiske mål 

for indsatserne, idet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked medfører fuld selvforsørgelse for 

den enkelte (forudsat at der er tale om beskæftigelse på fuld tid). En situation, hvor flere opnår selv-

forsørgelse, vil medføre øgede skatteindtægter til det offentlige kombineret med færre udgifter til 

passive overførselsindkomster og aktiv arbejdsmarkedspolitik.  

 

Kapitlet falder i fire afsnit. I afsnit 2 opstilles det valgte mål for best practice, der vil blive anvendt i 

analysen af de aktive beskæftigelsesindsatser for personer med handicap. Afsnittet specificerer des-

uden afhandlingens effektivitetsforståelse. I afsnit 3 opstilles den analytiske model beskæftigelses-

trappen, der illustrerer et kontinuum af de forskellige positioner, som personer med handicap kan 

befinde sig i i forhold til arbejdsmarkedet: fra fuldt inkluderet på det ordinære arbejdsmarked til 

permanent ekskluderet og fuldt forsørget. Afsnittet indeholder også en uddybende beskrivelse af 

beskæftigelsestrappens trin. I afsnit 4 opsummeres kapitlets væsentligste pointer.  

2. Best practice for hvem? 

Ifølge Greve (2009:28) kan best practice forstås ved, at de mål og ambitioner, man har sat op for 

indsatsen, nås gennem enten konkrete lovgivninger eller projekter. Best practices er derfor alt andet 

end politisk neutrale, og uanset hvilke kriterier man vælger at lægge til grund for sin definition af 

best practice, vil de altid have et ideologisk udgangspunkt og fremme nogle værdier frem for andre. 

Derfor synes det centralt at stille og ikke mindst besvare følgende spørgsmål: Hvem er det egentlig 

best practice for? Hvad er målet med best practice?  
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For at besvare ”for hvem”-spørgsmålet først er best practice i afhandlingen i tråd med Thornton og 

Lunt (1997:2) anskuet fra det offentliges perspektiv. Fokus er på de i kapitel 2 afgrænsede offentli-

ge indsatsers effektivitet set fra samme perspektiv. Forståelsen af effektivitet vil blive defineret i 

afsnit 2.3. Regeringer er interesserede i at få folk i ordinær beskæftigelse med lavest mulige om-

kostninger for samfundet. Dette udgør afhandlingens normative udgangspunkt: Best practices er 

vurderet ud fra det offentliges perspektiv, hvilket er at få mest muligt ud af de begrænsede offentli-

ge ressourcer. Den ønskede effekt med beskæftigelsesindsatsen er, at flere personer med handicap 

kommer i beskæftigelse på den billigst mulige måde og derigennem opnår selvforsørgelse gennem 

lønarbejde på det ordinære arbejdsmarked. Det er alt andet lige i det offentliges interesse, at så få 

som muligt skal forsørges gennem passive overførsler. Målet med beskæftigelsesindsatsen er at øge 

den samlede beskæftigelse mest muligt, idet det medfører et større skattegrundlag og dermed en 

forøgelse af den samlede samfundsmæssige velfærd. Dog bør udgifterne til beskæftigelsesindsat-

serne vejes op imod gevinsterne for samfundet med henblik på at undgå dødvægtstab. Dødvægtsta-

bet er et begreb til at illustrere, at nogle personer formentlig havde fået arbejde, selv om de ikke 

havde deltaget i indsatsen, hvorfor indsatsen derfor har været spildt (Bredgaard et al. 2011:102).   

2.1 Refleksioner over at opstille mål for best practice 
Der eksisterer ingen eksplicitte kriterier for, hvilke indsatser der er best practices i forhold til be-

skæftigelse af personer med handicap på arbejdsmarkedet (Smits 2004:653)22. Det medfører, at det 

bliver op til den enkelte undersøgelse at opstille kriterier for, hvad der udgør en best practice: For at 

undgå vilkårlighed i best practice-forskningen, samt at eksterne faktorer sniger sig ind i analysen 

undervejs og påvirker dens resultater, er det helt centralt at opstille a priori-kriterier for, hvad der er 

defineret som best practice i den konkrete undersøgelse (Myers et. al. 2006:370).  

 

Arbejdet med afhandlingen har givet anledning til at stifte bekendtskab med få andre danske bud i 

litteraturen på kriterier eller mål for best practice for beskæftigelsen af personer med handicap. 

Clausen et al. (2004:160) opstiller eksempelvis det best practice-kriterium, at der skal være tale om 

ordinære ansættelsesvilkår. Greve (2008:144) definerer best practice som ”useful with regard to 

knowing what will increase the integration of disabled at the labour market”. I en senere publikation 

                                                 
22 Til sammenligning indeholder EU-Kommissionens skabelon til de nationale eksperter i Academic Network of Euro-
pean Disability Network (ANED), der var et projekt under PROGRESS-programmet i 2007, heller ingen kriterier for 
best practice (Greve 2009:28). For flere informationer om ANED, (der blev finansieret i projektperioden 1. januar 2008-
31. december 2011): http://www.sociology.leeds.ac.uk/research/projects/academic-network-european-disability.php 
  



 Mål for best practice og beskætigelsestrappen 

 

62 
 

definerer Greve (2009:28) best practices som både politikker og konkrete projekter, der tydeligt 

flytter personer med handicap til det ordinære arbejdsmarked eller så tæt på, som det er muligt for 

den enkelte. Alle tre eksempler på kriterier for best practice på området har det til fælles, at de har 

ansættelse på det ordinære arbejdsmarked som målet for indsatserne.  

2.2 Afhandlingens mål for best practice 
Det er den danske regerings overordnede målsætning, at personer med handicap skal hjælpes ind på 

arbejdsmarkedet og fastholdes der (Rigsrevisionen 2010:18). Ordinære ansættelser udgør det politi-

ske mål for beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, idet personer med handicap ansat 

på det ordinære arbejdsmarked er fuldt selvforsørgende (under forudsætning af at der er tale om 

heltidsbeskæftigelse). En central værdi hos Arbejdsmarkedsstyrelsen er, at en lille tilknytning til 

arbejdsmarkedet er betragtet som bedre end ingen, og at en aktiv indsats fører til job (Arbejdsmar-

kedsstyrelsen 2010a). 

 

Det valgte mål for best practice er offentlige policyindsatser, som tydeligt flytter personer med 

handicap imod eller til det ordinære arbejdsmarked.  

 

Afhandlingens mål for best practice understøtter dermed tanker om hhv. økonomisk selvforsørgelse 

og inklusion i en arbejdsmarkedssammenhæng, der bl.a. er at genfinde i FN’s handicapkonvention 

og EES. Målet for best practice ligger også i tråd med det makroøkonomiske mål om at øge den 

samlede beskæftigelse i Danmark (Jensen og Plougmann 2005:213). Det er desuden i tråd med Ar-

bejdsmarkedsstyrelsens resultatkontrakt, hvoraf det fremgår, at flere personer skal i beskæftigelse 

eller uddannelse (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010a:2). Som følge af beskæftigelsesindsatsen skal 

personer med handicap flyttes fra en inaktiv position uden for arbejdsmarkedet til at blive aktivt 

selvforsørgende på det ordinære arbejdsmarked. Det er jobcentrets ansvar at sikre, at der sker en så 

hurtig bevægelse imod arbejdsmarkedet som muligt (Spjelkavik 2011:13).  

2.3 Afhandlingens effektivitetsforståelse 
Ifølge Winter (1994:128) er den offentlige sektors præstationer ikke et mål i sig selv, men er et 

middel til at opnå en effekt. Med henvisning til aktive beskæftigelsesindsatser for personer med 

handicap drager et komparativt peer-reviewed studie fra 2010 følgende konklusion:  
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“An interesting question to be addressed is the effectiveness of the dif-
ferent policies, instruments and programmes”  (Pas 2010:140).   

For at en policy kan blive defineret som best practice, eksisterer der et krav om, at denne praksis 

skal have udvist effektivitet (Prinz 2008). ”A policy is effective if it achieves what it is designed to 

do: in other words, effectiveness reflects the degree to which policies deliver intended outcomes” 

(Braun og Gilardi 2006:301). Som Marsh og Sharman (2009) fremhæver, er der praktiske årsager 

til, at forskere, som arbejder med politikoverførsel, bør konfrontere effektivitetsspørgsmålet mere 

direkte. 

 

Effektivitet defineres i afhandlingen som en positiv effekt (outcome) på beskæftigelsen blandt per-

soner med handicap, hvilket ligger i tråd med bl.a. den danske regerings to beskæftigelsesstrategier 

for personer med handicap (Regeringen 2004 og Regeringen 2009). Evidenshierarkiet vil (jf. kapitel 

4, afsnit 4.1) blive lagt til grund for vurderingen af best practice: Jo stærkere evidens der eksisterer 

for, at en given policyindsats er effektiv, jo sikrere er den eksisterende viden for, at indsatsen har en 

positiv effekt på beskæftigelsen.  

 

Et af Arbejdsmarkedsstyrelsens overordnede pejlemærker er at kende effekterne af beskæftigelses-

indsatsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010a:2). Effektivitet kan udvises i form af ansættelse på ar-

bejdsmarkedet (effekter på kort sigt) og fastholdelse på arbejdsmarkedet (effekter på langt sigt).  

3. Beskæftigelsestrappen 

En model er en analytisk konstruktion, hvor centrale træk ved et fænomen fremhæves på bekostning 

af nuancer og variationer (Thagaard 2004). ”Its purpose is to illuminate a basic logic underlying the 

process that might not be perceptible from observation of the entire complicated reality overlaid, as 

all reality is, with multitudinous irrelevant details” (Geddes 2003:32).  

 

Formålet med beskæftigelsestrappen er at opstille en model, som vil blive anvendt i analysen af de 

tyske og svenske beskæftigelsesindsatser for personer med handicap. Beskæftigelsestrappen anven-

des til at illustrere politikkernes beskæftigelseseffekter (outcome) og identificere best practice. Mo-

dellen udgør dermed omdrejningspunktet for best practice-analysen og vil blive anvendt som en 

illustrativ operationalisering af afhandlingens valgte mål for best practice, der er offentlige poli-

cyindsatser, som tydeligt flytter personer med handicap imod eller til det ordinære arbejdsmarked.   
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Figur 5: Beskæftigelsestrappen. 

Kilde: Forfatterens illustration.  

 

Beskæftigelsestrappen i figur 5 illustrerer de forskellige positioner, som personer med handicap kan 

befinde sig i i relation til arbejdsmarkedet. Dermed afspejler beskæftigelsestrappen et kontinuum i 

forhold til arbejdsmarkedet, hvor personer med handicap i den erhvervsdygtige alder kan befinde 

sig imellem fuld forsørgelse23 på trappens øverste trin (den politiske målsætning) og permanent 

eksklusion fra arbejdsmarkedet (det nederste trin).  

 

Betragtet i forhold til beskæftigelsestrappen medfører det valgte mål for best practice i afhandlin-

gen, at best practices er defineret som en række aktiviteter i form af policyindsatser, der er i stand til 

at tydeligt flytte den enkelte med handicap op ad beskæftigelsestrappen til eller imod det ordinære 

                                                 
23 I Danmark er det det offentlige, som fuldt afholder denne udgift, mens det i andre typer af velfærdsstater kan være 
forskellige former for private aktører (eksempelvis pensions- og forsikringsselskaber) eller et miks af offentlige og 
private aktører. 
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arbejdsmarked (det øverste trin). Best practice kan bl.a. bestå af landsdækkende programmer, tids-

begrænsede projekter og kampagner. 

  

Hovedfokus i afhandlingen er på at identificere aktive arbejdsmarkedspolitikker for personer med 

handicap, som er effektive i forhold til at flytte dem fra en inaktiv position uden for arbejdsmarkedet 

til en aktiv position på arbejdsmarkedet, hvor den enkelte bidrager i det omfang, det er muligt i for-

hold til en nedsat arbejdsevne. I centrum for best practice-analysen står identifikation af aktive be-

skæftigelsesindsatser, som resulterer i succesfuld integration og dermed overgange (transitions) til 

det ordinære arbejdsmarked (positive bevægelser fra en position uden for arbejdsmarkedet til be-

skæftigelsestrappens øverste trin) eller tydelige bevægelser i retning af det ordinære arbejdsmarked 

(bevægelser op ad trappen mod det ordinære arbejdsmarked).  

 

Da det ikke er realistisk, at alle personer med handicap kan opnå beskæftigelse på ordinære vilkår, 

er samtlige offentlige policies, som er succesfulde i forhold til tydeligt at flytte personer med handi-

cap op ad beskæftigelsestrappen, betragtet som best practice. Der kan i afhandlingens optik med 

andre ord eksistere best practice på alle beskæftigelsestrappens trin afhængigt af den enkeltes be-

grænsninger i forhold til arbejdsmarkedet. Jo længere op ad beskæftigelsestrappen den pågældende 

policy flytter den enkelte, jo bedre er dette alt andet lige ud fra en betragtning om, at graden af selv-

forsørgelse stiger, jo højere op ad beskæftigelsestrappen den enkelte flytter sig.  

 

Til forskel for ansættelse på det ordinære arbejdsmarked (trappens øverste trin) er der varierende 

udgifter forbundet med trappens andre trin for det offentlige: Jo længere nede ad trappen den enkel-

te befinder sig, jo større er udgifterne for det offentlige alt andet lige, og vice versa. Dette er illu-

streret ved, at ordinær beskæftigelse (trappens øverste trin) medfører fuld selvforsørgelse for den 

enkelte, mens en position på permanent passiv forsørgelse, eksempelvis på førtidspension (trappens 

nederste trin), medfører, at den pågældende alt andet lige ikke bidrager aktivt til sin egen økonomi-

ske forsørgelse.  

 

Beskæftigelsestrappen hviler dermed implicit på et økonomisk rationale: Jo længere personer med 

handicap befinder sig fra det ordinære arbejdsmarked, jo større samfundsøkonomisk gevinst er der 

alt andet lige forbundet med at flytte personer med handicap til det ordinære arbejdsmarked for det 

offentlige. For at en policy kan betragtes som effektiv, må udgifterne forbundet med den pågælden-



 Mål for best practice og beskætigelsestrappen 

 

66 
 

de policy ikke overstige de økonomiske fordele for samfundet. Det medfører, at hvis der er større 

udgifter end økonomiske fordele for samfundet forbundet med at flytte en given person med handi-

cap fra et lavere trin på beskæftigelsestrappen til det ordinære arbejdsmarked, er der ikke tale om 

best practice i afhandlingens optik. Denne omkostningsbetragtning bryder med intentionen bag arti-

kel 27 i FN’s handicapkonvention, hvis mål er at skabe lige muligheder på arbejdsmarkedet for per-

soner med handicap, uden dog at vurdere de økonomiske udgifter forbundet hermed op imod de 

økonomiske gevinster for samfundet. 

 

Offentlige ressourcer er som bekendt knappe, hvorfor målet med beskæftigelsesindsatsen alt andet 

lige er at opnå de største beskæftigelseseffekter for den lavest mulige pris. På grund af at der eksi-

sterer begrænset data om de økonomiske omkostninger forbundet med indsatserne i landene, vil 

hovedfokus i analysen være på viden om beskæftigelseseffekter eller ”indsatsens umiddelbare virk-

ninger” (Olsen og Rieper 2005:17). Fokus er både på at identificere policyindsatser, der virker i 

forhold til at flytte personer tydeligt imod eller til det ordinære arbejdsmarked (best practices) samt 

på at finde ud af, hvorfor de virker (dvs. årsagen til den tydelige positive effekt på beskæftigelsen 

blandt personer med handicap). I det omfang data tillader, inkluderes viden om omkostningseffekti-

viteten forbundet med de enkelte udenlandske best practices i analyserne. Inden en eventuel beslut-

ning om at overføre best practice fra Tyskland og/eller Sverige til Danmark på baggrund af analy-

sens resultater bør de økonomiske omkostninger forbundet hermed undersøges, i det omfang det er 

muligt ud fra den eksisterende (begrænsede) viden om udgifterne forbundet med de identificerede 

udenlandske best practices.   

 

Dertil kommer betragtningen om, at jo længere varighed beskæftigelsen har (arbejdsfastholdelsen), 

jo bedre er det alt andet lige set fra en samfundsøkonomisk betragtning, da det medfører, at den 

enkelte er selvforsørgende. Arbejdsfastholdelse illustreres på beskæftigelsestrappen ved, at den på-

gældende person med handicap eksempelvis forbliver på det øverste trin i ordinær beskæftigelse 

frem for at falde tilbage i arbejdsløshed (negative beskæftigelseseffekter) med fare for over tid at 

ende på permanent offentlig forsørgelse (beskæftigelsestrappens nederste trin). For personer, som 

har et behov for varig støtte og kompensation eksempelvis i form af et løntilskud, medfører fasthol-

delsesbegrebet, at den pågældende person forbliver i støttet beskæftigelse (på trappens næstøverste 

trin) frem for at glide ud af arbejdsmarkedet med risiko for på sigt at ende på trappens nederste trin 

og blive permanent ekskluderet fra arbejdsmarkedet. 
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3.1 Positioner på beskæftigelsestrappen inden for arbejdsmarkedet  
Beskæftigelsestrappen opererer med følgende trin, som personer med handicap kan befinde sig i på 

arbejdsmarkedet (trappens tre øverste trin)24:  

 

På det ordinære arbejdsmarked (trappens øverste trin) er personer med handicap fuldt integrerede 

og ansat på ordinære vilkår i ustøttet beskæftigelse på linje med personer uden handicap (i enten 

tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede ansættelser), hvor de er selvforsørgende. Personer ansat på 

det ordinære arbejdsmarked, der gør brug af arbejdsrelaterede hjælpemidler, er også betragtet som 

best practice i afhandlingens optik, trods det offentliges udgifter forbundet med hjælpemidlerne. 

Denne beskæftigelsesform udgør den politiske målsætning og er betragtet som det optimale outco-

me for beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap.  

 

På det andet arbejdsmarked (beskæftigelsestrappens næstøverste trin) kan personer med handicap 

være ansat i forskellige former for støttet beskæftigelse. Betegnelsen støttet beskæftigelse dækker 

her over forskellige former for beskæftigelse, hvor det offentlige på forskellig vis kompenserer for 

en nedsat arbejdsevne. Ansættelse i støttet beskæftigelse er illustreret ved trappens næstøverste trin, 

hvilket skyldes, at der for det offentlige er visse udgifter forbundet med disse ansættelser. Personer i 

støttet beskæftigelse er derfor kun delvist selvforsørgende.  

  

Beskyttet beskæftigelse, der udgør beskæftigelsestrappens tredjeøverste trin, definerer OECD 

(2003, 13) som ”employment in a segregated environment, be it in a special workshop or a social 

firm in a protected job or segment in the open labour market”. Af citatet følger, at den beskyttede 

beskæftigelse er karakteriseret ved adskillelse fra resten af arbejdsmarkedet. Dette forhold er frem-

hævet i beskæftigelsestrappen. I modellen er den beskyttede beskæftigelse placeret mellem det an-

det arbejdsmarked og en position uden for arbejdsmarkedet, skønt beskyttet beskæftigelse ikke er 

beskæftigelse i ordets egentlige forstand (uddybes i afsnit 4.3). Dette er illustreret ved, at den be-

skyttede beskæftigelse har en lysere grå farve i modellen, end trappens andre trin.  

                                                 
24 Ved brug af betegnelsen arbejdsmarked henvises fortløbende udelukkende til trappens to øverste trin (dvs. ordinær 
og støttet beskæftigelse). Betegnelsen arbejdsliv henfører til en position på modellens tre øverste trin og inkluderer 
hermed også den beskyttede beskæftigelse.  
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3.1.1. Beskæftigelsesformer for personer med handicap 
Afhandlingen arbejder med tre overordnede beskæftigelsesformer, som personer med handicap kan 

deltage i i arbejdslivet.  

 

På det øverste trin på beskæftigelsestrappen er der tale om ordinær beskæftigelse (den politiske 

målsætning), beskæftigelse på det andet arbejdsmarked (næstøverste trin på trappen) og beskyt-

tet beskæftigelse (tredjeøverste trin på trappen). Andre forskere har foreslået alternative opdelin-

ger. Larsson (2006:84) opererer eksempelvis med forskellige metoder til at øge erhvervsdeltagelsen 

for personer med handicap og foretager en opdeling på instrumentniveauet, hvor han identificerer 8 

teoretiske tilgange: Antidiskrimineringslovgivning, beskyttede job, subsidier til arbejdsgivere, til-

pasning af arbejdsstyrken, arbejdspladstilpasninger, subsidier til lønmodtagere, kvoter og monopo-

liserede job (sidstnævnte eksisterer eksempelvis i Spanien). I Larssons inddeling er der dermed tale 

om en blanding af både specialiserede og generelle policies, mens nedenstående sigter på at beskri-

ve trinene på beskæftigelsestrappen og dermed de positioner på arbejdsmarkedet, som personer med 

handicap kan befinde sig på.    

3.1.2 Ordinær beskæftigelse (den politiske målsætning) 
Personer med handicap i ordinær beskæftigelse er ansat på de samme løn- og ansættelsesvilkår 

som personer uden handicap i enten fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse på det ordinære arbejdsmar-

ked. Det medfører, at personer med handicap gennem skatteindbetalinger bidrager positivt til den 

danske velfærdsstats opretholdelse og kan betragtes som fuldt integrerede på arbejdsmarkedet.  

3.1.3 Beskæftigelse på særlige vilkår (trappens næstøverste trappetrin) 
For personer med handicap, der ikke har mulighed for at klare sig på det ordinære arbejdsmarked, 

findes der en varierende vifte af landespecifikke støtte- og kompensationsmuligheder, som mulig-

gør, at de kan være ansat på særlige vilkår. Formålet med de handicapkompenserende ordninger er 

at give personer med handicap samme beskæftigelsesmuligheder som personer uden handicap, samt 

at forbedre deres muligheder for fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet (Tørslev et al. 

2010:22). Gennem landenes forskellige specialiserede beskæftigelsespolitikker er skabt alternative 

beskæftigelsesformer til enten at være ansat på det ordinære arbejdsmarked (øverste trin på beskæf-

tigelsestrappen), hvor personer med handicap forventes at yde på linje med personer uden handicap, 

eller en position uden for arbejdsmarkedet i form af arbejdsløshed (i kortere eller længere perioder) 

eller på permanent offentlig forsørgelse. På linje med Thomsen og Høgelund (2011a:62) er den be-

skyttede beskæftigelse i modellen betragtet som en del af det at være ansat på særlige vilkår. 



Kapitel 3   

 

 69 
 

Betegnelsen subventioneret beskæftigelse dækker over policyindsatser, hvor dele af beskæftigel-

sen er subventioneret fra det offentliges side med henblik på at kompensere for en nedsat arbejds-

evne. Formålet med subventionen er at mindske de finansielle udgifter forbundet med at ansætte 

personer med handicap (Lin et al. 2002:48). Overvejende gives lønsubventionen til arbejdsgiveren. 

Der er tale om et positivt incitament i form af ’økonomiske gulerødder’ (Vedung 1998) til arbejds-

giveren fra staten i forbindelse med ansættelse af personer med handicap. Økonomisk anskuet er 

subventioneret beskæftigelse betragtet som havende mindre gyldighed end den ordinære ansættelse, 

fordi der for det offentlige er udgifter forbundet med den subventionerede beskæftigelse. Den sub-

ventionerede beskæftigelse befinder sig som følge heraf på trinnet under den ordinære beskæftigelse 

på beskæftigelsestrappen.  

 

Supported employment (herefter SE) udgør en alternativ form for beskæftigelse subventioneret af 

det offentlige. SE referer i sin oprindelige form til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked 

med personlig støtte fra en jobcoach (Gustafsson 2010). Der er både tale om støtte til personen med 

handicap og dennes arbejdsgiver. Det er den pågældende jobcoachs ansvar, at den enkelte får og 

beholder et job svarende til den enkeltes forudsætninger (bl.a. interesser og kvalifikationer) (Spjel-

kavik 2011). Støtten reduceres gradvis, i takt med at personen med handicap udvikler en evne til at 

arbejde selvstændigt (Bergeskog 2001:17). Målet er varig beskæftigelse på det ordinære arbejds-

marked og dermed også en regulær løn (Bengtsson og Mateu 2009:104). Gustafsson (2010) identi-

ficerer tre overordnende trin i SE-metoden: 1) At nå, 2) at få og 3) beholde et arbejde. I SE vendes 

den klassiske beskæftigelsestilgang ”train and place”, der er dominerende for den erhvervsrettede 

rehabilitering på det ordinære arbejdsmarked, på hovedet: Først placeres den enkelte i en virksom-

hed, og efterfølgende iværksættes oplæring og uddannelse. Argumentet fra fortalere for SE er, at 

arbejdsprøvning overflødiggøres. En af de fremførte kritikker af SE-modellen er, at i praksis er ikke 

alle klar til place-train-tilgangen. ”Readiness”, dvs. personens egen motivation for at ville i beskæf-

tigelse, spiller en afgørende rolle i SE (Spjelkavik 2011:5).  

3.1.4 Beskyttet beskæftigelse (trappens tredjeøverste trin) 
Beskyttet beskæftigelse er defineret af Bergeskog (2001:17) som beskæftigelse for personer med 

handicap i et beskyttet miljø, der ikke er udsat for konkurrence. Bengtsson og Mateu (2009) betrag-

ter den beskyttede beskæftigelse som en gråzone mellem social- og arbejdsmarkedspolitikken, og 

der er ikke tale om beskæftigelse i egentlig forstand. Beskyttet beskæftigelse finder traditionelt sted 

i lukkede værkstedsmiljøer, hvor alle med undtagelse af ledelsen har et handicap. Larsson (2006) 
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mener, at de beskyttede værksteder repræsenterer et gammeldags syn på beskæftigelse, som var 

karakteriseret af en institutionel tankegang og adskillelse. Der findes også mere ’åbne’ former for 

beskyttet beskæftigelse. Eksempelvis kan beskyttet beskæftigelse udplaceres på virksomheder på 

det ordinære arbejdsmarked, hvor en hel gruppe af personer med handicap flyttes fra det beskyttede 

værksted og arbejder under opsyn af medarbejdere fra det beskyttede værksted (Bergeskog 

2001:18). Dette er en variant blandt mange mulige, som har til formål at flytte den beskyttede be-

skæftigelse tættere på det ordinære arbejdsmarked.   

3.2 Positioner på beskæftigelsestrappen uden for arbejdsmarkedet 
Beskæftigelsestrappen opererer med følgende trin, som personer med handicap kan befinde sig på 

uden for arbejdsmarkedet (trappens tre nederste trin):  

 

På trappens tredjenederste trin befinder personer med handicap sig, der af den ene eller anden årsag 

er arbejdsløse. Man taler i danske sammenhænge om, at denne persongruppe befinder sig på kan-

ten af arbejdsmarkedet, da de i praksis som følge af den høje mobilitet kendetegnende for det dan-

ske arbejdsmarked billedligt talt cirkler ind og ud af arbejdsmarkedet (Bredgaard et al. 2011).  

 

På det næstnederste trin befinder personer med handicap sig, hvis arbejdsløshed har bidt sig fast og 

er blevet til langtidsarbejdsløshed. Personer, som er langtidsarbejdsløse, står af den grund længere 

væk fra arbejdsmarkedet end personer, der er arbejdsløse (illustreret ved at sidstnævnte befinder sig 

på trinnet over). Erfaringerne viser, at når arbejdsløsheden har bidt sig fast – og er blevet til lang-

tidsarbejdsløshed – er det alt andet lige meget vanskeligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet (Bjør-

sted og Knigge 2011:5). Bl.a. derfor er det vigtigt, at der sættes ind med en tidlig indsats for at få 

personer med handicap tilbage på arbejdsmarkedet, når den pågældende rammes af arbejdsløshed, 

eksempelvis som følge af et langvarigt sygdomsforløb.  

 

På trappens nederste trin befinder de personer med handicap sig, der står permanent uden for ar-

bejdsmarkedet, og som modtager permanent forsørgelse (eksempelvis i form af førtidspension). 

Personer på permanent forsørgelse står længst muligt væk fra det ordinære arbejdsmarked og er alt 

andet lige ekskluderede fra arbejdsmarkedet25. Permanent eksklusion er den mest suboptimale posi-

tion på beskæftigelsestrappen set ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.   

                                                 
25 I Danmark eksisterer der mulighed for, at førtidspensionister kan arbejde på deltid på det ordinære arbejdsmarked, 
hvilket dog er en bestemmelse, der kun i meget begrænset omfang gøres brug af. Det samme gælder muligheden for at 
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4. Opsummering  

Best practice-analysen kan sidestilles med et måleredskab, som anvendes til at undersøge, hvorvidt 

man opnår det mål, man har opstillet for den pågældende indsats. En af de kritikker, som ofte frem-

sættes af best practice-analysen, er dens manglende eksplicitet omkring de kriterier eller mål, en 

given policy skal leve op til for at kunne blive betragtet som best practice. Det kan i værste fald 

resultere i, at forhold, som ikke var tiltænkt i undersøgelsens start, ”sniger” sig ind undervejs, med 

fare for at det påvirker undersøgelsens endelige resultat i en utilsigtet retning.  

 

I afhandlingen er best practice defineret ud fra det offentliges perspektiv. Med udgangspunkt i af-

handlingens normative sigte – inklusion og selvforsørgelse på det ordinære arbejdsmarked af det 

størst mulige antal personer med handicap, når de anvendte ressourcer sættes i relation til nytten for 

samfundet (omkostningseffektivitet) – er der opstillet følgende mål for best practice:  

 

Det valgte mål for best practice er offentlige policies, som tydeligt flytter personer med handicap 

imod eller til det ordinære arbejdsmarked. 

 

Hovedformålet med den danske beskæftigelsesindsats er, at så mange personer med handicap som 

muligt skal integreres på det ordinære arbejdsmarked med henblik på bl.a. at opnå selvforsørgelse. 

Jo længere væk den enkelte befinder sig fra det ordinære arbejdsmarked, jo dyrere er det alt andet 

lige for det offentlige, og jo støtte gevinst vil der alt andet lige også være for det offentlige ved at 

flytte den enkelte til ordinær beskæftigelse. Målet er at flytte personer med handicap til det ordinære 

arbejdsmarked eller så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt.  

 

Målet er dog ikke realistisk for alle delmålgrupper i den samlede handicapmålgruppe. For nogle 

personer med handicap skyldes det, at ordinær beskæftigelse ikke er et opnåeligt mål grundet bety-

delige nedsættelser i arbejdsevnen. For andre personer med handicap, der står langt væk fra ar-

bejdsmarkedet, kan det være en så bekostelig affære for det offentlige, at det ikke vil være rentabelt 

at anvende ressourcer på at flytte den pågældende til det ordinære arbejdsmarked, fordi ressource-

forbruget er større end den nytte, samfundet opnår som følge af beskæftigelsesindsatsen.   

 

                                                                                                                                                                  
gøre førtidspensionen hvilende. Det understreger, at beskæftigelsestrappen er en analytisk model og dermed en forsim-
pling af virkeligheden.  



 Mål for best practice og beskætigelsestrappen 

 

72 
 

For at en policy er omkostningseffektiv, må udgifterne forbundet med beskæftigelsesindsatsen ved 

at flytte den enkelte til det ordinære arbejdsmarked eller så tæt på som muligt ikke overstige de 

økonomiske fordele for samfundet. Analyserne af best practice i Tyskland (kapitel 7) og Sverige 

(kapitel 8) går ind i de økonomiske omkostninger forbundet med de pågældende best practices, i det 

omfang at de eksisterende data tillader dette.  

 

Beskæftigelsestrappen er en analytisk model, som er opstillet med henblik på at illustrere de positi-

oner, som personer med handicap kan befinde sig i i forhold til arbejdsmarkedet: fra at være helt 

ekskluderet fra arbejdsmarkedet på permanent forsørgelse (trappens nederste trin) til at være fuldt 

selvforsørgende på det ordinære arbejdsmarked (trappens øverste trin). Effektivitet er her forstået 

som policies, der er succesfulde i forhold til at flytte personer med handicap op ad beskæftigelses-

trappen imod eller til det ordinære arbejdsmarked (bevægelser op ad beskæftigelsestrappen).  

 

I best practice-analyserne vil beskæftigelsestrappen blive anvendt til at vise, i hvilken grad de iden-

tificerede policies lever op til det valgte mål for best practice. Trinnene mellem trappens yderpunk-

ter (nederste og øverste trin) illustrerer bl.a., at beskæftigelse af personer med handicap ikke nød-

vendigvis foregår på det ordinære arbejdsmarked. Beskæftigelse af personer med handicap er der-

med ikke et spørgsmål om alt eller intet: Qua de forskellige specialiserede arbejdsmarkedspolitikker 

for personer med handicap er der skabt beskæftigelsesmuligheder på særlige vilkår (trappens andet 

og tredjeøverste trin), hvor personer med handicap og/eller deres arbejdsgivere på forskellig vis og i 

varierende udstrækning kompenseres for den enkeltes begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet. 

De tyske og svenske indsatser, som tydeligt flytter personer med handicap imod eller til det ordinæ-

re arbejdsmarked, og hvor der eksisterer den højeste evidens for indsatsernes beskæftigelseseffek-

ter, er de indsatser, som vil blive anbefalet at overføre til Danmark.   

 

Det næste kapitel indeholder afhandlingens teoretiske ramme, som med udgangspunkt i afhandlin-

gens ”ad hoc-tilgang” til teori med henblik på at kunne besvare problemformuleringens fire led be-

står af en håndfuld forskellige teoretiske bidrag frem for at udgøre én samlet teoretisk ramme. 
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Kapitel 4: Den teoretiske ramme 

 

1. Indledning 

Kapitlet indeholder den teoretiske ramme, der vil blive anvendt i besvarelsen af den opstillede pro-

blemformulering. Den anvendte tilgang til teori er inspireret af en britisk social policy-tradition ka-

rakteriseret ved, at genstanden er omdrejningspunktet i analysen, der gennemføres ved bl.a. brug af 

forskellige teorier (Abrahamson et al. 2005:38). Frem for at gøre brug af én grand teori anvender 

afhandlingen en bricolageinspireret tilgang til teori. Det medfører, at forskeren ”plukker” teoretiske 

begreber fra udvalgte teoriretninger, som er nødvendige for at kunne besvare problemformulerin-

gen. 

 

 Kapitlet falder i otte afsnit. Afsnit 2 indeholder en gennemgang af de for analysen af den danske 

case mest centrale begreber i den integrerede implementeringsmodel (jf. kapitel 2, afsnit 5). I afsnit 

3 sættes fokus på forskning i best practice, herunder den manglende konsensus omkring, hvad der 

udgør en best practice. På baggrund af en evidenshierarkisk tilgang opstilles en klassifikation af 

best practices, der vil blive anvendt i analysen af tyske og svenske best practices (kapitel 7 og 8), 

med det formål at gøre det synligt, hvilken form for evidens de identificerede best practices hviler 

på og dermed den vægt, de kan tillægges af danske beslutningstagere på området. I afsnit 4, ”Evi-

densbaseret politik og metaevalueringer”, redegøres for evidenshierarkiet, samt for hvad der karak-

teriserer en metaevaluering. Desuden udpeges den bærende metode til identifikation af best practice 

i afhandlingen: Ekspertinterviewet. I afsnit 5 gennemgås de dele af evalueringsteorien, der er rele-

vante for de empiriske analyser. Der redegøres for den klassiske effektevaluering og virkningseva-

luering, hvilke er to typer af evalueringer med fokus på outcome og måling af effekter. I afsnittet 

sættes også fokus på udvalgte forhold, der gør det vanskeligt at måle beskæftigelseseffekter af ind-

satser for personer med handicap. Afsnit 6 fokuserer på teorier om institutionel forandring, herunder 

især institutioners mere gradvise forandring, hvilket er karakteristisk for et crowded område som 

arbejdsmarkedet. I afsnit 7 sættes fokus på de forhold, der ifølge teorier om international politik-

overførsel antages at være hhv. hæmmende og fremmende for, at de relevante udenlandske best 

practices kan blive overført til Danmark. Kapitlet afsluttes med en kort opsummering i afsnit 8. 
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2. Udvalgte begreber fra den integrerede implementeringsmodel 

Inden for implementeringsforskningen kan overordnet identificeres to ”lejre”: top-down modeller, 

som lægger hovedvægt på politiske styrings- og kontrolmuligheder i forhold til implementerings-

processen, og bottom-up-modeller, som fremhæver markarbejderens og målgruppens autonomi i 

bunden af implementeringssystemet. Clausen og Smith (2007) illustrerer disse to lejre ved at stille 

spørgsmålet om, hvorvidt indsatsen bestemmes af politikerne (top-down) eller markarbejderne (bot-

tom-up)?  

 

Der er gjort adskillige forsøg på at syntetisere top-down- og bottom-up-modeller, men dette er hidtil 

mislykkedes, hvilket skyldes, at implementering er et alt for kompleks fænomen til at kunne indgå i 

en samlet teori (Winter og Nielsen 2008). I den integrerede implementeringsmodel (jf. kapitel 2, 

afsnit 5) søger Winter og Nielsen at integrere de væsentligste teoretiske bidrag i implementerings-

forskningen i én samlet model. Den integrerede implementeringsmodel er en analytisk model, for 

som Winter (1994:15) påpeger, opfører virkeligheden sig ofte mere komplekst. Bl.a. har implemen-

terings- og evalueringsstudier vist, at politiske redskaber ikke altid fører til det forventede outcome 

og nogle gange producerer uventede og endog helt uønskede outcomes (Schneider og Ingram 1990).  

Winter og Nielsen (2008:23) understreger, at der er tale om en knagerække, som kan minde en om, 

hvor man befinder sig i forhold til et givent problem eller analyse af implementering.  

 

Winter og Nielsen (ibid. 19-20) identificerer på baggrund af den integrerede implementeringsmodel 

fem elementer, som antages at påvirke implementeringsresultaterne: Politikdesignet26, den organisa-

toriske og interorganisatoriske implementeringsadfærd, ledelsen, markarbejderne og målgruppen 

selv. Her ses bort fra målgruppen af personer med handicap i analysen, idet fokus er på den offent-

lige beskæftigelsesindsats for personer med handicap (jf. afgrænsningen i kapitel 2) belyst i et top-

down perspektiv.  

 

Centralt i den integrerede implementeringsmodel er politikdesignet, der bl.a. udgør policyinstru-

menterne på området. Implementeringen er afhængig af, hvilke politiske indsatser (input) der eksi-

sterer på området.  

 

                                                 
26 Ifølge Winter og Nielsen (2008) kan det for at forstå, hvorfor politikdesignet ser ud som det det gør være nødvendigt 
at tage et skridt tilbage og se, på den politikformuleringsproces, der førte til pågældende politikdesign.  
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Den organisatoriske og interorganisatoriske implementeringsadfærd i forhold til lovgivningen og 

dens mål er et andet element i modellen, der kan påvirke implementeringsresultaterne. På beskæfti-

gelsesområdet foregår der samspil mellem mange aktører, hvilket medfører et behov for at koordi-

nere indsatsen. Ifølge Halvorsen og Hvinden (2011) betegner horisontal koordination samarbejdet 

mellem forskellige sektorer og aktører, som har ansvaret for implementering af indsatser med be-

tydning for de beskæftigelsesrettede indsatser (herunder eksempelvis bevilling af transport til og fra 

arbejdspladsen). Med et stigende politisk fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med han-

dicap stiger behovet for at koordinere indsatsen mellem de involverede sektorer. Siden 2003 har der 

eksempelvis været anvendt anden aktør i den danske beskæftigelsesindsats med det formål at udnyt-

te specialviden i forhold til bestemte grupper (Bredgaard et al. 2011). Det kræver øget koordinering 

og samarbejde, når målet er at få flere i arbejde (Clausen og Smith 2007). Vertikal koordination 

refererer til koordination af beskæftigelsesindsatsen mellem de forskellige niveauer stat, region og 

kommune (Halvorsen og Hvinden 2011).   

 

Ledelsen har ifølge Winter og Nielsen (2008) ofte en selvstændig betydning, når mål på organisati-

onsniveau skal omsættes til handling blandt markarbejderne. I direkte kontakt med borgeren (i dette 

tilfælde personer med handicap) udøver markarbejderne et ofte ikke ubetydeligt individuelt skøn, 

og der er ofte overladt en stor grad af autonomi på komplekse politikområder. Det individuelle skøn 

er påvirket af markarbejderens viden og vilje, som igen er påvirket af den enkeltes interesser og 

holdninger. Fagligt skøn og konkrete vurderinger foretaget af markarbejderne i jobcentrene er nød-

vendige for at tilpasse indsatsen til lokale og individuelle behov. En central antagelse er, at imple-

menteringens succes i høj grad afhænger af kapaciteten hos de involverede implementeringsaktører 

(Rist 1998). Kapacitet vedrører bl.a. de økonomiske og mandskabsmæssige ressourcer samt mark-

arbejdernes faglige baggrund i form af bl.a. relevant uddannelse. Manglende kapacitet i det udfø-

rende led er en central forklaring på, at implementeringen ofte mislykkes (Winter og Nielsen 2008).   

 

De socioøkonomiske omgivelser påvirker desuden implementeringen. Her antages bl.a. de økonomi-

ske konjunkturer at spille en væsentlig rolle for muligheden for en succesfuld implementering af 

arbejdsmarkedspolitikken.  

 

Idealt set kan der i policyprocessen opstå feedbackprocesser, hvor erfaringer fra implementerings-

processen eller dens resultater kan føre til læring i forhold til en ny politikformuleringsproces med 
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mulig politikrevision til følge. Sådanne feedback- og læringsprocesser tager ofte form af evaluerin-

ger. Tilstedeværelsen af formelle evalueringer er imidlertid ingen garanti for, at de bliver instru-

mentelt anvendt til beslutning om ny eller revideret politikudformning eller til ændret implemente-

ring (Bredgaard et al. 2011). En forklaring er eksempelvis, at politikerne ikke kan afvente evalue-

ringsresultaterne, eller at eksisterende forskningsresultater ikke når frem til de relevante politisk-

administrative medarbejdere (Winter og Nielsen 2008).  

3. Forskning i best practice 

Mens benchmarking er en særlig metode, hvor der foregår systematisk sammenligning af forskelli-

ge aktiviteter op imod en præstationsstandard (Spicker 2006) med henblik på måling af ressource-

forbrug og resultater (Bredgaard et al. 2011), er formålet med best practice-analysen at vise, ”what 

governments ought to do” (Rose 2005:38). Herved kommer andre landes erfaringer til at tjene som 

”naturlige eksperimenter” i den komparative best practice-analyse. Ifølge Gargan (1981 i Hall og 

Jennings 2008:695) er søgningen efter best practices “carried out with an eye towards closing the 

performance gap” i forhold til de bedst præsterende organisationer og institutioner.  

 

Best practice er ifølge Myers et al. (2006:369) blevet en så integreret del af den offentlige sektors 

vokabular, at ”hardly anyone today bothers to define the term”. I Danmark er best practice-begrebet 

derimod ikke anvendt særlig ofte på området, da begrebet ifølge (Bengtsson 2009:9) bliver betragtet 

som en EU-opfindelse. Best practice-begrebet anvendes dog fra tid til anden i den danske gråzone-

litteratur på området, men det er sjældent specificeret, hvad der forstås ved begrebet i den konkrete 

sammenhæng (se eksempelvis Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010a:7). Trods de manglende kriterier og 

mål fremgår det implicit af begrebets anvendelse, at best practices er forbilledlige practices, som 

andre organisationer, eksempelvis kommuner og jobcentre, burde tage ved lære af. I stedet for best 

practice-betegnelsen anvendes i Danmark ofte betegnelsen gode eksempler (af SFI og Center for 

Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI)). Betegnelsen gode eksempler er mindre forpligtende end best 

practice-betegnelsen, da førstnævnte ikke på samme måde er associeret med evidenshierarkiet (jf. 

afsnit 4.1).  

 

Best practice-begrebet har ingen fast betydning, hvilket skyldes manglende konsensus omkring, 

hvad der udgør en best practice (Myers et al. 2006:369). Prinz (2008) fremhæver to forhold, som 

oftest er associerede med best practices. Det første forhold er, at for at en praksis kan blive identifi-
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ceret som best practice, eksisterer der et krav om, at den skal have udvist effektivitet, hvorfor ”best 

practices research must provide at least some empirical support for the claim of best practice” 

(Bretschneider et al. 2001 i Myers et al. 2006:370). Bardach (2003) støtter dette synspunkt, men 

understreger, at det er endnu vigtigere, at en best practice er omkostningseffektiv. Omkostningsef-

fektivitet medfører, at omkostningerne forbundet med en policy ikke må overstige de resultater, den 

producerer27. Ifølge Winter (1994) henfører kriteriet om omkostningseffektivitet til kravet om res-

sourcebevidsthed i den offentlige sektor. Kritikere fremhæver i forhold til best practice forskningen, 

at ”effectiveness often is poorly measured, mainly due to a lack of adequate research designs, avail-

able data and research budgets” (Prinz 2008:14). En anden kritik af best practice-forskningen er, at 

den ikke nødvendigvis beskæftiger sig med resultater og måling af resultater (Myers et al. 2006).  

 

Et andet centralt forhold ved best practice er ifølge Prinz (2008), at det skal være plausibelt, at over-

førsel af best practice til andre situationer er mulig (ekstern validitet). Derfor bør best practice ud-

ledes fra forskellige kontekster (dvs. cases). ”By doing so, a best practice increases its generalisabil-

ity and hence its usefulness” (Myers et al. 2006:370).  

 

Hvilke metoder eksisterer i forhold til at identificere best practices? Ifølge Prinz (2008) eksisterer 

der tre metoder til identifikation af best practice: Gennem statistisk analyse (benchmarking), analy-

se af dokumenter (mining) eller via henvisning fra enten eksperter eller brugere (referral). Mining 

og referral er de to mest anvendte metoder til identifikation af best practice (ibid.).  

 

Best practice-forskningen har rødder i New Public Management (NPM) og defineres af Overman og 

Boyd (1994:69) som “the selective observation of exemplars28 across different contexts in order to 

derive more generisable principles and theories of management”. Motivationen for forskning i best 

practice skal først og fremmest findes i brugbarheden for politiske beslutningstagere og andre inte-

ressenter. Altshuler (1992 i Myers et. al. 2006:368) har fremsat følgende citat om forholdet mellem 

forskning i best practice og offentlig administration: ”…[T]he best way scholars can help improve 

public management is to search out, observe, and think hard about ‘best’ practices”. Innovationsfor-

                                                 
27 Når man taler om omkostningseffektivitet, kræver det ikke værdisættelse af fordelene, hvilket eksempelvis er tilfæl-
det i en cost-benefit-analyse (Winter 1994:130).  
28 Det engelske ord exemplar er i ordbogen.com oversat med hhv. ”forbillede og idealer, eksemplar, eksempel, eksem-
pel til efterfølgelse og prøve”. Betragtet ud fra afhandlingens formål er eksempel til efterfølgelse den mest rammende 
danske betegnelse.    
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skere kritiserer best practice-forskningen for at beskæftige sig ”med en succes, der ofte hører forti-

den til, fordi de betingelser, der gjaldt, da denne praksis viste sig at være den bedste, med stor sand-

synlighed har ændret sig” (Jensen et al. 2008:23). Denne kritik kan rettes imod best practice-

forskningen generelt og dermed også imod denne undersøgelse. Jensen et al. (ibid.:24) foreslår, at 

fokus i højere grad rettes fremad imod next practice, men plæderer samtidig for, at best practice 

ikke opgives, da fokus i innovationsforskningen er på en forbedret praksis.  

 

Forskningen i best practice er praksisdreven og pragmatisk (Overman og Boyd, 1994) og lever ikke 

op til de klassiske positivistiske idealer om eksempelvis teoritestning. Best practice-forskningen er 

ingen etableret forskningstradition. Det resulterer bl.a. i manglende enighed omkring fælles kriterier 

for, hvad der udgør en best practice (Myers et al. 2006:368). Et eksempel på denne praksis er EU-

Kommissionens skabelon sendt til forskerne i ANED29, hvor der hverken er opstillet eksplicitte kri-

terier eller mål for best practice. Dermed bliver det op til den enkelte forsker at opstille kriterier for, 

hvad der udgør en best practice. Denne fremgangsmåde er også anvendt i det hollandske forsk-

ningsprojekt ”Integration into work of persons who were already disabled before adulthood”30.  

3.1. Klassifikation af best practice   
Kriteriet for at bestemme en best practice skal ifølge Myers et al. (2006:376) baseres på en evidens-

hierarkisk tilgang. Evidens er den aktuelt bedste viden, man har om et givent forhold, og er derfor 

ikke noget entydigt begreb (Bhatti et al. 2006:11). Ofte sondres der i litteraturen mellem forskellige 

typer af evidens. Eksempelvis skelner Eraut (2004 i Bhatti et al. 2006:13) mellem hhv. forsknings-

baseret evidens, anden videnskabelig evidens og praksisbaseret evidens. Nu vendes blikket imod 

klassifikationen af best practices baseret på Myers et al. (2006), som vil blive anvendt i analyserne 

af best practice i Tyskland og Sverige. Jo højere oppe i evidenshierarkiet en tysk eller svensk best 

practice befinder sig, jo større vægt kan – ud fra en evidenshierarkisk logik - indsatsens beskæfti-

gelseseffekter blive tillagt. Dette aspekt er kun sjældent tydeliggjort i best practice-analysen (ibid.). 

3.1.1 Evidence based practices (EBPs): 
Den evidensbaserede best practice (EBPs) er defineret som værende ”supported by a substantial 

body of outcomes-based research [forfatterens kursivering]” (Myers et al. 2006:374). EBPs baserer 

sig på forskningsdesign øverst i evidenshierarkiet. For at offentlige policies i analysen kan blive 

                                                 
29 “Information request. The employment of disabled people in European countries. 2.3”. Den danske seniorforsker i 
ANED, Steen Bengtsson (SFI), har tilvejebragt skabelonen.  
30 www.uvt.nl/osa. 
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karakteriseret som en EBP, kræver det, at der eksisterer betydelig outcome-baseret evidens, som 

understøtter, at der er tale om en EBP.  

3.1.2 Best Practices (BPs):  
Best practices er ”practices supported by a substantial body of research findings generally ac-

knowledged as superior or state of the art [forfatterens kurvisering]” (Myers et al. 2006:374). Det 

er centralt at holde sig for øje, at for at en policy kan klassificeres som BP, opstiller Myers et al. et 

krav om, at der skal foreligge betydelige mængder af anerkendte forskningsresultater. Forfatterne 

specificerer heller ikke deres forståelse af betydelig yderligere. Det, der adskiller best practices fra 

emerging best practices (kategorien længst nede i best practice-hierarkiet), er, at der skal være tale 

om forskningsresultater, der generelt er anerkendt som de bedste.     

3.1.3 Emerging Practices (EPs):  
Emerging practices er “practices believed by at least some knowledgeable professionals or profes-

sional groups to represent superior approaches [forfatterens kursivering]” (Myers et al. 2006:374). 

Emerging practices hviler på erfaringsbaseret evidens (nederst i evidenshierarkiet). Karakteristisk 

for EPs er, at der hverken eksisterer evalueringsbaseret viden om outcome eller forskningsbaseret 

evidens til støtte for den pågældende praksis.   

4. Evidensbaseret politik og metaevalueringer 

“Best practice research holds out at least the promise of a new post-
ideological approach to public affairs where evidence takes the centre 
stage in decision making processes”                           
(Davies et al. 1999 i Myers et al. 2006:368).  

Evidensbasering handler om at udarbejde eksempelvis politik med viden om, hvilke indsatser der 

virker og henholdsvis ikke virker, og har de seneste år tiltrukket sig fornyet og voksende interesse 

(Bhatti et al. 2006:11). Med evidensbaseringen er en af pointerne en ”afpolitisering” af politiserin-

gen ved, at politisk ideologi afløses af interventioner, der er belæg for virker. Det skyldes et ønske 

om at måle de politiske indsatser med henblik på at blive klogere, erhverve det bedste beslutnings-

grundlag samt at få mest for skattekronerne (Gregersen 2007). ”What matters is what works” er 

ifølge Sanderson (2002:8) blevet et mantra i evidensbaserede policycirkler. Rationalet er et ønske 

om ikke at bruge ressourcer på interventioner, der ikke er belæg for virker (Rieper og Hansen 

2007:13). En alternativ forklaring på, hvorfor evidensbaseret politik efterspørges i stigende grad, er 

for nogle forskere den aura af videnskabelig autoritet, der unægtelig er forbundet med evidensbase-
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ret politik (Krogstrup 2011). Evidenstænkningen har haft størst gennemslagskraft på det medicinske 

og sundhedsvidenskabelige område, men er i Danmark ved bl.a. at spredes til arbejdsmarkedsområ-

det (ibid.). 

 

Evidensbevægelsen giver per se forrang til kvantitative metoder frem for kvalitative og har iboende 

i sig en rationalistisk tankegang, som hviler på fornuft eller reason, hvilket er mest kendetegnende 

for positivismen. Resultater fra primærstudier, der anvender kvalitative design, betragtes som kil-

der, der kan støtte op omkring de eksperimentelle og kvasieksperimentelle design. Evidensbevægel-

sen sætter fokus på effekter af indsatser og interventioner og arbejder på at syntetisere allerede fore-

liggende viden samt synliggøre den aktuelt bedste viden og stille den til rådighed for beslutningsta-

gere i politik og praksis (Bhatti et al. 2006:11). Hermed er metodediskussionen omkring evidens 

ikke længere begrænset til forskningsverdenen, hvilket medfører, at bredere og mere heterogene 

grupperinger end tidligere inddrages i diskussionerne (Rieper og Hansen 2007:87).  

 

Metodedebatten om evidenshierarkiet er særdeles intensiv og ofte ganske polariseret (Rieper og 

Hansen 2007:15). Rieper og Hansen (ibid.:87) finder ligheder mellem de metodediskussioner, der 

har fundet sted inden for samfundsvidenskaben mellem forskellige videnskabsteoretiske paradigmer 

samt mellem kvantitative og kvalitative metoder. Krogstrup (2011) vurderer, at det også er en strid 

mellem kontekstafhængig og kontekstuafhængig viden.   

 

Centralt i evidensbevægelsens arbejde er udarbejdelsen af metaevalueringer (systematiske reviews), 

der systematiserer viden fra multiple primærstudier (Rieper og Hansen 2007). Formålet er at produ-

cere og formidle den bedst mulige viden om resultaterne af givne interventioner eller indsatser. På 

det sundhedsvidenskabelige område står Cochrane-organisationen for at udarbejde metaevaluerin-

gerne, mens opgaven varetages af Campbell-organisationen på social- og arbejdsmarkedsområdet. 

Ønsker man en effektvurdering i forhold til en given problemstilling, kræver det, at der udarbejdes 

en metaevaluering. Udarbejdelsen af metaevalueringerne indbefatter en kritisk læsning af litteratu-

ren på et givent område, hvor nogle primærstudier inkluderes i metaevalueringen, mens andre eks-

kluderes. Metaevalueringer vægtes højere end enkeltstående studier, da datagrundlaget typisk er 

større og af mindst samme kvalitet som de enkeltstående studier (med samme type forskningsde-

sign). Det er årsagen til, at organisationerne udarbejder de systematiske forskningsoversigter. Kvali-

tetsvurderingen af det enkelte primærstudie foregår dels ved at identificere, hvilket design der er 
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anvendt, og fastlægge, om det pågældende design ligger under eller over et fastlagt snit i rangorde-

nen. Niveauet for snittet definerer dermed, hvad der betragtes som gyldig viden, og hvad der ikke 

betragtes som gyldig viden. Herefter gennemføres en kvalitetsvurdering af designet i de primærstu-

dier, der ligger over snittet. Der er en del debat omkring, hvor snittet skal lægges, og dermed, hvilke 

primærstudier som skal hhv. inkluderes og ekskluderes i metaevalueringen. Tankegangen i kvali-

tetsvurderingen kan sammenfattes i ”Evidenshierarkiet”, der behandles i det næste afsnit.   

4.1 Evidenshierarkiet  
Ikke alle vidensformer er betragtet som lige valide af evidensbevægelsen, der på baggrund af et 

kausalitetsbetinget grundprincip rangordner de forskellige forskningsdesign i et evidenshierarki. 

Andre, herunder Campbell-organisationen, anvender i stedet betegnelsen evidensstige. Uafhængig 

af den anvendte betegnelse er der tale om et hierarki af forskellige metoder til at måle effekter af 

offentlige interventioner. Her rangordnes forskningsdesign ud fra et grundprincip, som bygger på, at 

årsagsvirkningsrelationer bør afdækkes ved at udelukke den kontrafaktiske problemstilling. Det vil 

sige, at hvis man kan udelukke andre mulige årsager til virkningen, så er den undersøgte indsats 

gældende (ibid.). Evidenshierarkiet angiver, hvilken viden der på baggrund af dette princip er at 

foretrække frem for anden. Rangordenen tager udgangspunkt i primærstudiernes forskningsdesign. 

Forestillingen er, at forskningsdesign kan rangordnes sådan, at hvis de gennemføres optimalt, vil de 

føre til mere troværdige resultater end resultater af andre forskningsdesign: Viden vokser i værdi og 

soliditet, for hvert trin man bevæger sig opad i evidenshierarkiet.  

 

Der eksisterer ingen konsensus omkring, hvor mange niveauer evidenshierarkiet bør inddeles i, ej 

heller om den konkrete rangorden af forskningsdesign. Nogle forskere opdeler evidenshierarkiet i 

to-tre forskellige niveauer, mens andre inddeler hierarkiet i langt flere niveauer. Ifølge Rieper og 

Hansen (2007) er der uenighed om placeringen af det ikke-randomiserede eksperimentelle design 

og kohortestudier. Desuden er der uenighed om, hvor differentieret hierarkiets bund skal være. Nog-

le forskere samler de kvalitative studier i én kategori, mens andre arbejder med en mere nuanceret 

opdeling af de kvalitative forskningsdesign. Tabel 11 er et eksempel på et dansk evidenshierarki 

med ni niveauer:  
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Niveau Forskningsdesign 

1 
Randomiserede kontrollerede eksperimenter (dobbeltblindede, enkeltblindede eller 
ublindede) 

2 Kvasieksperimenter: Kontrollerede forsøg baseret på matching 

3 Forløbsstudier 

4 Tværsnitsundersøgelser 

5 Procesevaluering, aktionsforskning o.lign. 

6 Kvalitative casestudier og etnografiske feltstudier 

7 Erfaringer og eksempler på god praksis 

8 Ekspertvurderinger 

9 Brugervurderinger 

Tabel 11: Eksempel på et dansk evidenshierarki. 

Kilde: Rieper og Hansen (2007:20). 

 

Det randomiserede kontrollerede eksperimentdesign (RCT31) er placeret øverst i evidenshierar-

kiet (niveau 1). RCT betragtes – i al fald i USA (Krogstrup 2011) – som guldstandarden, og har 

dermed fået forrang frem for andre evalueringsdesigns. Evidensbevægelsens argument for suverænt 

at placere RCT i toppen af evidenshierarkiet er, at denne type forskningsdesign sikrer den bedst 

mulige dokumentation af årsagsvirkningsforholdet mellem indsats og effekt. Derfor er gennemfø-

relse af RCT forbundet med høj intern validitet. Afsnittet ”Klassisk effektevaluering” (afsnit 5.1) – 

hvilket er et synonym for RCT (ibid.) – indeholder en uddybende diskussion af svagheder og styr-

ker ved RCT, hvilket er en af de evalueringsmetoder, der kan anvendes, når man ønsker at opnå 

viden om effekter af indsatser på deltagerne (dvs. outcome).  

 

Kvasieksperimenter er også kontrollerede forsøg baseret på matching, hvor der er en indsatsgrup-

pe og en kontrolgruppe. Da der ikke er tale om tilfældig udvælgelse til grupperne, placeres kva-

sieksperimenter på niveauet under RCT. Det bevirker, at man ikke kan sammenligne de to grupper. 

I stedet er interventionsgruppe og kontrolgruppe sammensat ud fra variable, som formodes at være 

centrale. Dermed er det forskningsspørgsmålet, som afgør, hvilke variable der skal matches på. Na-

turlige eksperimenter hører også ind under kategorien af ikke-randomiserede eksperimenter. Her er 

indsats- og kontrolgruppe opstået som følge af andre forhold end undersøgelsen, eksempelvis som 
                                                 
31 På dansk betegnes RCT ofte lodtrækningsforsøg.  
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følge af lovgivningen. Da der ikke er en kontrolgruppe, kan man ikke undersøge absolutte effekter 

af en indsats, men derimod relative effekter af forskellige indsatser (Rosholm 2004 i Rieper og 

Hansen 2007:25).  

 

I forløbsstudier (longitudinal design) følges de samme forsøgspersoner over tid. I kohortestudier 

observeres tilstanden hos forsøgspersonerne over tid, men de udsættes ikke for indsatser, som er 

indført som en del af undersøgelsen. I casekontrolstudier ønsker man at undersøge årsager til til-

stande i forsøgspersonernes eksponering til forskellige faktorer. Undersøgelsesobjekterne udvælges 

med udgangspunkt i, om de har den tilstand, man ønsker at undersøge (interventionsgruppen) eller 

ej (kontrolgruppen). Årsager til forskelle i outcome mellem de to grupper undersøges statistisk med 

oplysninger om deres forskellige eksponering. I før-efter-sammenligninger (refleksiv kontrol) un-

dersøges en interventionsgruppe før og efter en indsats. Formålet er at undersøge, hvorvidt der med 

indsatsen er sket forandringer på de dimensioner, man sigter imod at forandre som følge af indsat-

sen. Svagheden ved dette forskningsdesign er, at selv om det viser sig, at der er sket forandringer, 

eksisterer der ingen sikkerhed for, at det er den pågældende indsats, der er årsagen til forandringen, 

da andre forhold end interventionen kan have påvirket situationen.  

 

I tværsnitsundersøgelser (cross-sectional designs) indsamles data om mere end en case (ofte man-

ge) på et givent tidspunkt. De indsamlede data er kvantitative eller kvantificerbare data vedrørende 

to eller flere variable. Sigtet er at belyse variation over tid i mere end en case. På baggrund af tvær-

snitsundersøgelser kan man afdække variation mellem variablene, men ikke kausalsammenhænge-

nes retning, hvorfor resultaterne betragtes som mindre valide end forskningsresultater frembragt 

gennem brug af eksperimentelle design.   

 

Procesevaluering (niveau 5) anlægger et historisk helhedsorienteret perspektiv og har potentiale til 

at forklare, hvordan eksempelvis indsatser udvikles over tid, samt hvordan denne udvikling og kon-

teksten, indsatsen leveres i, påvirker, hvilke effekter der opnås (Rieper og Hansen 2007:31). I pro-

cesevalueringen lægges vægt på at opnå forståelse for de årsagsmekanismer, som præger forløbet. 

Procesevaluering er beslægtet med implementeringsstudier og forsøger at forbedre indsatsen i sam-

arbejde med medarbejdere og programdeltagere. Procesevaluering gør både brug af kvantitative og 

kvalitative data. Årsagen til, at procesevaluering placeres forholdsvis langt nede i evidenshierarkiet, 

er, at der i forskningsdesignet ikke anvendes statistisk kontrol. Aktionsforskning er karakteriseret 
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ved dialog mellem forskere og de praktikere, der medvirker i forskningen undervejs i selve forsk-

ningsprocessen. Formålet er, at de i samspil skal udvikle og ændre eksempelvis undersøgelsesind-

sats eller -program. En af svaghederne ved disse forskningsdesign er risikoen for, at forskerne bliver 

alt for involverede i praksisfeltet og bliver blinde for svagheder ved praksis.  

 

Kvalitative casestudier og etnografiske feltstudier (niveau 6) fokuserer på de involverede aktø-

rers oplevelser af en indsats, på deres egen praksis i forhold til denne samt på deres værdier og me-

ningsskabelse i modsætning til at måle resultater på på forhånd definerede effektdimensioner 

(ibid.:34). Hvis det kvalitative casestudie design benyttes, udvælges en eller flere cases til analyse 

af den population, der er af interesse. Udvælgelsen af cases har stor betydning for muligheden for at 

generalisere på basis af caseanalysens resultater. Casestudiet placeres så forholdsvis langt nede i 

evidenshierarkiet grundet kombinationen af kvalitativ metodik og den deraf følgende risiko for sub-

jektivisme samt de begrænsede generaliseringsmuligheder, som casestudiedesignet medfører.  

 

De erfaringsbaserede forskningsdesign befinder sig i bunden af evidenshierarkiet. Erfaringer og 

eksempler på god praksis (niveau 7) kan være enkeltstående praksispersoner, der systematisk over 

tid indsamler og analyserer data vedrørende deres indsats og dennes resultater. Der kan både være 

tale om datagenerering om indsats og resultater samt beskrivelser af eksempler på god praksis. Til-

vejebringelsen kan enten ske gennem overvågning af en konkret praksis eller som en aktivitet, hvor 

organisationer indsamler erfaringer og sammenligner på tværs.  

 

I evidenshierarkiet rangerer ekspertvurderinger (niveau 8) på trinet under erfaringer og eksempler 

på god praksis, hvilket skyldes, at ekspertvurderinger er subjektive og ikke involverende en syste-

matisk indsamling og analyse af data. Der er tale om enkeltaktørers vurderinger af effekter, hvilket 

Vedung (1998 i Rieper og Hansen 2007:36) betegner skyggekontrol. Kritikere af evidensbevægel-

sen mener, at evidenshierarkiet underbetoner de kvaliteter, der er knyttet til eksperters intuitive for-

ståelse af en indsatssituation eller –type (ibid. 37).  

 

Det nederste niveau i evidenshierarkiet er brugervurderinger  (niveau 9) af eksempelvis offentlige 

interventioner. Fortalere for evidenshierarkiet betragter brugervurderinger som havende meget be-

grænset evidensstyrke. Dette skyldes, at udsagn fra brugere har en lavere kvalitet, samt at brugerne 



Kapitel 4   

 

 85 
 

kan vurdere en given indsats positivt, selv om effekten af indsatsen reelt er nul eller direkte skade-

lig, blot fordi de oplever, at deres problemer tages alvorligt (Rieper og Hansen 2007).  

 

Fælles for niveau 7, 8 og 9 i evidenshierarkiet er, at der er tale om designs, der tager udgangspunkt i 

enkeltaktørers vurderinger af effekter. Ekspertvurderinger kan også bestå af peer reviews og er i så 

fald ”mere end” enkeltstående ekspertudsagn.  

4.2 Afhandlingens metode til identifikation af best practice: Ekspert-henvisning  
Viden om best practice skal ifølge Prinz (2008) være baseret på den højest mulige evidens, da det 

medfører den højeste eksterne validitet. Ofte er der stor forskel på de data, som ville være ideale for 

at identificere best practice, og de data, der rent faktisk er til rådighed. Det betyder, at best practice 

alt andet lige må opfattes som den bedste viden på et givent tidspunkt frem for sikker viden. Heraf 

følger også, at best practice kan være evidensbaseret, men ikke nødvendigvis er det (Myers et al. 

2006). Dette hænger bl.a. sammen med, hvorvidt der gennemføres evalueringer i forhold til det 

valgte mål for best practice samt kvaliteten af de gennemførte evalueringer.   

 

Best practice bliver i afhandlingen identificeret ved hjælp af den kvalitative interviewmetode, hvil-

ket er en følge af, at der kun eksisterer meget begrænset viden om effekter af beskæftigelsesindsat-

ser for personer med handicap baseret på forskningsdesigns højere oppe i evidenshierarkiet. Dette 

vil blive uddybet i afsnit 5.  

 

En styrke ved at forske i EP ved hjælp af det kvalitative forskningsinterview er, at metoden giver 

mulighed for at belyse problemstillingen på baggrund af aktørernes konkrete erfaringer, bl.a. om 

hvordan en given indsatsen virker i praksis. Desuden kan det kvalitative interview anvendes til at 

identificere innovative tiltag og praksisser, der endnu ikke er etablerede på feltet. Generelt er det 

kvalitative forskningsinterviews styrke at bidrage til at frembringe kontekstspecifik viden, hvilket er 

en vidensform, som ikke tillægges betydning i forbindelse med forskningsdesigns placeret højere 

oppe i evidenshierarkiet. En central kritik af evidensbevægelsen er, at den fokuserer for entydigt på 

RCT og toppen, hvorved andre vidensformer – herunder især de kvalitative – devalueres (Krogstrup 

2011:157).  

      

På linje med Greve (2009) og Pas (2010) er henvisning fra eksperter (niveau 8 i evidenshierarkiet) 

anvendt som den primære metode til identifikation af best practice i afhandlingen. Betragtet ud fra 



 Den teoretiske ramme  

 

86 
 

evidenshierarkiet er det den bedste eksisterende evidens på området (Rieper og Hansen 2007:66). 

Eksperter er kendetegnet ved at være personer, som behersker en evne til helhedspræget problem-

løsning (Flyvbjerg 1993: kapitel 2 i Rieper og Hansen 2007:66) og antages at være i stand til at se 

på tværs af en problemstilling på et komplekst felt som indeværende. Ekspert-henvisning er den 

eneste metode til identifikation af best practice på et forskningsfelt under udvikling som indeværen-

de, når man ud fra en betragtning om, at brugerne lægger deres egen situation til grund for at vurde-

re en given indsats, ikke lægger brugernes vurderinger til grund for identifikationen af best practice.  

 

Kvaliteten ved at forske i best practices ved hjælp af det kvalitative interview, som det er gjort i 

afhandlingen, består i, at der er tale om en metode, som på baggrund af eksperternes vurderinger 

kan bidrage med viden om et område under udvikling, hvor både forskning og evaluering er for-

holdsvis begrænset. Med afhandlingen produceres på baggrund af eksperternes udtalelser viden som 

både indikerer forhold, som kan udgøre mulige barrierer for en øget erhvervsdeltagelse for personer 

med handicap og identificeres succesfulde udenlandske beskæftigelsesindsatser, som muligvis ville 

kunne have en positiv effekt i Danmark, hvis de blev overført i en form tilpasset den danske kon-

tekst. Dermed afdækker og skaber afhandlingen viden på et overordnet niveau, som det vil være 

muligt for både forskere og praktikere at tage afsæt i og undersøge nærmere i deres fremtidige be-

stræbelser på at bidrage til at udvikle feltet eksempelvis i form af forskningsprojekter eller konkrete 

beskæftigelsesaktiviteter for personer med handicap. Formålet med afhandlingens vidensproduktion 

er at skabe overblik over viden på området og systematisere denne frem for at undersøge tiltagene 

mere i dybden. 

 

Snittet for den type forskningsdesign, som inkluderes i undersøgelsen, lægges derfor mellem niveau 

8 og 9 i evidenshierarkiet. Undersøgelsen afgrænser sig fra at give stemme til brugerperspektivet og 

lade personer med handicap komme til orde, hvilket er motiveret i afhandlingens fokus på at ville 

bidrage med viden på det aggregerede niveau. Brugervurderinger betragtes derfor som havende 

mindre evidensstyrke end henvisning fra eksperter, fordi brugerne tager udgangspunkt i egen situa-

tion. Markarbejderen, som i sit daglige virke er central i implementeringsprocessen (Winter og Ni-

elsen 2008), inkluderes heller ikke blandt de udvalgte informanter32. For viden om jobcentermedar-

bejderens perspektiv på beskæftigelsesindsatsen i forhold til personer med handicap i Danmark 

henvises til blandt andre Tørslev et al. (2010) og Rambøll (2009a). 

                                                 
32 Afhandlingens ekspertforståelse ekspliciteres i kapitel 5 afsnit 3.1.  
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5. Evalueringsteori  

Evaluering er en vurdering, når der skal sættes værdi på en aktivitet, og er en central del af eviden-

sen (Kjøller et al. 2007:367). Evaluering kan rette sig mod de aktiviteter, der gennemføres i beskæf-

tigelsespolitikken (procesevaluering), eller de kan rette sig imod resultaterne af en indsats (effekt-

evaluering) (Bredgaard et al. 2011). Dens primære rolle er at bidrage til organisations- og program-

forbedringer (Krogstrup 2011). En evaluering er dermed per definition handlingsrettet (Olsen og 

Rieper 2005:29). Evaluering er “the systematic application of social research procedures for assess-

ing the conceptualization, design, implementation, and utility of social intervention programs” 

(Rossi 1993:5; Fischer 1995:2 i Bebelmans-Videc 1998:6). Evaluering kan sigte imod udvikling, 

læring og grundviden, hvoraf sidstnævnte er fokus i evidensbevægelsen. Udvikling, som handler 

om at gøre ting bedre, er det grundlæggende formål med at gennemføre evalueringen. Evaluering 

kan være rettet mod at forandre, rette og bevare, men kan også handle om at afvikle eksempelvis et 

program eller en indsats (Vedung 2009:10).  

 

Med evaluering er der tale om en afsluttet bedømmelse, som ”handler om at kortlægge ordentligt og 

bedømme både resultatet af noget, samt hvordan man er kommet frem til det, det vil sige metoden” 

(Vedung 2009:8). Som et ideal anvendes metoder og teori, og i den forstand er evalueringer forsk-

ningsbaserede (Bredgaard et al. 2011). Med henblik på at sikre pålidelighed i evalueringens kvalitet, 

skal evaluator leve op til de almindelige anerkendte krav til dataindsamling, analyse, dokumentation 

og formidling (Olsen og Rieper 2005). Sådanne evalueringer betegnes med inspiration fra Larsen og 

Lassen (2001:52) fortløbende gedigne evalueringer33.  

 

Begrebet monitorering eller overvågning anvendes også i evalueringssammenhænge inden for be-

skæftigelsespolitikken og refererer til en løbende aktivitet, hvor der sker en rutinemæssig overvåg-

ning, eksempelvis af ressourceforbruget. Monitoreringer registrerer, hvad ”der er sket” (Krogstrup 

2003:68). Evaluering derimod er typisk en enkeltstående aktivitet, hvilket resulterer i, at der sjæl-

dent eksisterer langvarig viden om effekterne (Sanderson 2002). Paradoksalt nok har monitorering i 

den offentlige sektor siden 1960’erne haft fokus på processer frem for på at rapportere effekt af ind-

                                                 
33 Med gedigne evalueringer refereres til kvaliteten af de gennemførte evaluering. For at en evaluering er betragtet som 
gedigen, kræver det i tråd med Vedung (2009) viden om metoden, dvs. hvordan evaluator er kommet frem til det på-
gældende resultat, samt at evalueringen er omhyggeligt gennemført.  
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satser, på trods af lancering af mål- og resultatstyring, hvorfor monitorering reelt aldrig er blevet til 

mere end processtyring (Vedung i DJØF-bladet i Krogstup 2011:33).   

 

Bevæggrunden for at gennemføre evalueringer udspringer oftest af ønsket om politisk handling, 

hvorfor evaluering kan være forbundet med konflikt mellem de tre aktører, som indgår i evaluerin-

gen (Bredgaard et al. 2011): opdragsgiver, som bestiller og betaler for evalueringen og derfor også 

definerer de spørgsmål, som evalueringen skal besvare, evaluator og evalueringsobjektet. Hvis op-

dragsgiver har ansvaret for den pågældende policy, som skal evalueres, vil bevæggrunden for at 

gennemføre evalueringen ofte være at undersøge, om man ’får noget for pengene’ (effektevalue-

ring). Er indsatsen effektiv i forhold til de formulerede mål? Ved sammenfald mellem opdragsgiver 

og evalueringsobjekt er formålet med evalueringen ofte at undersøge styrker og svagheder ved, 

hvordan indsatsen gennemføres (procesevaluering) med henblik på at forbedre indsatsen. Evalue-

ringen kan gennemføres af opdragsgivers egne folk eller med hjælp fra en ekstern aktør. Man taler 

om selvevaluering, hvis evalueringen gennemføres af evalueringsobjektet selv, enten foranlediget af 

en ekstern opdragsgiver eller på eget initiativ.  

 

Inden for evalueringsteorien skelnes overordnet mellem hhv. tamme og vilde problemer (Krogstrup 

2011). Tamme problemer er kendetegnet ved at være nemme at definere, at målene for deres løs-

ning er klare, og at der derfor eksisterer relativt klare kriterier for, hvornår den rigtige løsning er 

fundet. Tamme problemer har målbare og objektive bedste løsninger. I forbindelse med tamme pro-

blemer er det muligt at frembringe kontekstuafhængig viden om effekter og overføre denne til en 

anden sammenhæng. Vilde problemer derimod er kendetegnet ved ikke klart at kunne defineres, og 

de lader sig kun vanskeligt adskille fra andre problemer. Målene for deres løsning kan ikke define-

res præcist, hvorfor der ikke findes objektive kriterier for deres optimale løsning. Den indsats, som 

udgør løsningen på et vildt problem, vil derfor være et samspil mellem mange forskellige faktorer. 

Det er ikke klart, hvilke mekanismer der virker hvornår og i hvilken sammenhæng. Det er derfor 

ofte vanskeligt præcist at afgøre, hvad der er den rigtige indsats, hvis de ønskede effekter skal op-

nås. I forbindelse med vilde problemer har konteksten afgørende betydning for både problemets 

karakter og på indsatsen, hvorfor den også spiller ind i forhold til, hvilke effekter indsatsen vil kun-

ne opnå. Viden om sammenhængen mellem indsats og effekt vil derfor være kontekstafhængig, 

hvilket vil vanskeliggøre overførsel. 
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Evaluering er opstået som en reformbevægelse i den offentlige sektor, hvor feedback af information 

tilbage til policyprocessen er den store pointe (Vedung 2009). Vidensinput fra evaluering bliver 

dermed et vigtigt input i forbindelse med policyforbedringer og er ”utvivlsomt en vigtig påvirk-

ningsfaktor i politikdannelsen” (Larsen og Lassen 2001:55). Evaluering kan bidrage til, at læring 

bliver vidensfunderet og ikke bare må forlade sig på umiddelbare iagttagelser og tilfældig informa-

tionsspredning. Der er tale om en aktivitet, som udtaler sig om mulige konsekvenser af forskellige 

politiske valg. Evaluering kan også være en aktivitet, der undervejs følger realiseringen af trufne 

beslutninger. Endelig kan evaluering være en efterfølgende aktivitet, som vurderer effekter af de 

valgte politiske indsatser (ibid.).  

” [I]n many policy areas, what passes for evaluation is a recommenda-
tion for best practice based on received wisdom or process evaluation 
rather than concrete evidence of success”                    
(Mossberger og Wolman 2003:433). 

I best practice-analysen er fokus på evalueringens tredje funktion i form af programevalueringer. 

Programeffekten er den effekt, som ofte opfattes som hovedformålet med arbejdsmarkedspolitikken 

(Bredgaard et al. 2011:104). Formelle evalueringer, som beskæftiger sig med den pågældende poli-

cys effektivitet i forhold til det valgte mål, er den mest ideale kilde til at støtte op om påstande om 

best practice (Mossberger og Wolman 2003). Dermed er fokus på summative frem for formative 

evalueringer i forbindelse med identifikation af best practices. Spicker (2006:167) definerer først-

nævnte som ”the evaluation of a whole policy or process, focusing on the impact of policy”, mens 

formative evalueringer er evalueringer af tidlige dele af policyprocessen.  

  

Både gennemførelse og anvendelse af evalueringer er altid underkastet de politiske interesser (Jen-

sen og Plougmann 2005). Siden midten af 1980’erne er der sket en kraftig stigning i mængden af 

evalueringer. På arbejdsmarkedsområdet efterspørges evalueringer i stigende grad som følge af øn-

sket om, at evidensbaserede policyindsatser er stigende (Bredgaard et al. 2011). Såvel organisatio-

ner som Beskæftigelsesministeriet, kommunerne og arbejdsmarkedsorganisationerne efterspørger 

evalueringer. Der er ofte indskrevet en obligatorisk evalueringspraksis i lovgivningen i forbindelse 

med gennemførelse af reformer (Hansen og Hansen 2000 i Larsen og Lassen 2001:50).  

 

Evaluering af større reformpakker kaldes en policy-evaluering og er kendetegnet ved at afdække et 

bredere problemfelt med inddragelse af flere målsætninger og handlingsalternativer. Evaluering af 

kommunalreformen på beskæftigelsesområdet er et eksempel på en policy-evaluering. Her blev 



 Den teoretiske ramme  

 

90 
 

hovedparten af evalueringerne gennemført af private konsulentvirksomheder. Konsulentfirmaet 

Rambøll gennemførte eksempelvis evalueringen af handicapindsatsen (se Rambøll 2009a og Ram-

bøll 2009b). Både universiteter, sektorforskningsinstitutter og konsulentvirksomheder gennemfører 

i stigende grad evalueringer i beskæftigelsessystemet. Også EU efterspørger evalueringer med hen-

blik på at udbrede kendskabet til gode praktikker i medlemslandene (Bredgaard et al. 2011). Effek-

tiviteten af medlemslandenes aktive arbejdsmarkedspolitik er i stigende omfang blevet en vigtig del 

af bl.a. EU’s beskæftigelsesguidelines (Kluve 2010).  

 

Sanderson (2002) berører den udfordring, at der særligt på højprofilerede politikområder sjældent er 

tid til at generere valide data omkring indførelsen af nye policies. Pilotprojekter gennemføres ek-

sempelvis som en tidsbegrænset forundersøgelse med det formål at tilvejebringe et beslutnings-

grundlag, der skal ligge til grund for at vurdere, hvorvidt en policy skal implementeres fuldt ud eller 

ej. Pilotprojekter er ikke nødvendigvis identiske med den policy, der vil blive implementeret på 

baggrund af de erfaringer, pilotprojektet har tilvejebragt. Det skyldes, at der ofte er afsat flere res-

sourcer til gennemførelse af pilotprojekter end til nationale politikker. For det andet kan der også 

være et større engagement til stede hos personer ansat i pilotprojektet – ofte betegnet ”ildsjæle” – 

end det gør sig gældende for de personer, der er involveret i implementeringen af nationale policies. 

Tilstedeværelsen af ildsjæle kan desuden gøre det vanskeligt at overføre best practices fra en kon-

tekst til en anden (Greve 2009:24), fordi indsatsens succes forudsætter, at der er tilsvarende ildsjæle 

til stede til at implementere indsatsen i det importerende land.  

 

Greve (ibid.) identificerer et behov for både at udvikle en standard for projekter og deres evalue-

ring. Det kan tage tid, før et pilotprojekt er fuldt etableret og fungerer under de samme betingelser 

som en fuldt implementeret policy. Den tid, der er afsat til gennemførelse af pilotprojekter, er sjæl-

dent tilstrækkelig til at tillade dybdegående evaluering og analyse (Sanderson 2002). Tilstedeværel-

sen af utålmodige politikere, der ønsker at få at vide, hvorvidt pilotprojektet producerer tilfredsstil-

lende resultater eller ej med henblik på at opnå afklaring af, hvorvidt pilotprogrammet skal fuldt 

implementeres eller ej, medfører, at politikerne er tilbøjelige til at efterlyse resultater fra det pågæl-

dende pilotprojekt på det tidligst mulige tidspunkt i projektperioden. Der eksisterer alt andet lige en 

indbygget spænding imellem korte tidshorisonter og muligheden for at gennemføre dybdegående 

evalueringer af pilotprojekter. Det får Sanderson (2002) til at stille spørgsmålstegn ved, om pilot-

projekter overhovedet kan tilvejebringe oplysninger om, hvorvidt en policy bør videreføres eller ej, 
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i de tilfælde hvor beslutningstagerne end ikke er i stand til at tilvejebringe vilkår, som kan gøre det 

muligt at gennemføre robuste effektevalueringer af pilotstudier. Et beslægtet spørgsmål er, hvordan 

det overhovedet er muligt at isolere effekter af et pilotforsøg fra andre policies, som også har ind-

flydelse på det problem, som pilotprojekterne retter sig imod?     

 

Der eksisterer i litteraturen en lang række særlige evalueringsmetoder, som er udviklet specielt til at 

vurdere effekter af indsatsen på deltagerne, såkaldt førsteordensevalueringer (Larsen og Lassen 

2001:55-56). Valget afhænger af den relevante evalueringsmodel og de konkrete evaluerings-

spørgsmål, som skal besvares (Bredgaard et al. 2011). I det efterfølgende afsnit er to udvalgte eva-

lueringsmodeller til at måle effekter af offentlige policyindsatser genstand for en diskussion af deres 

svagheder og styrker34: Den klassiske effektevaluering og realistic evaluering (virkningsevalue-

ring). Bl.a. Winter (1994) har påpeget, at det kan være både vanskeligt og dyrt at måle effekter af 

politiske indsatser. Togeby (2005) noterer sig, at mange evalueringer fokuserer på holdninger og 

vurderinger frem for på resultater og adfærd.  

5.1 Klassisk effektevaluering 
Effektevaluering kan anvendes til at dokumentere, hvilken effekt som kan tilskrives en given ind-

sats. Klassisk effektevaluering er som nævnt ovenfor synonym med RCT, placeret øverst i evidens-

hierarkiet. Fortalere for RCT mener, at denne evalueringsmodel bidrager med sikker viden. Kom-

plette effektevalueringer er imidlertid sjældne, fordi de både er meget tids- og ressourcekrævende 

(Togeby 2005). RCT er ofte anvendt inden for medicinsk forskning, mens det kun anvendes i ringe 

grad inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken. I Danmark kan dog registreres en stigning i 

denne evalueringsmetodes anvendelse inden for arbejdsmarkedspolitikken (Bredgaard et al. 2011). I 

tråd hermed noterer Krogstrup (2011) sig, at effektevaluering er højaktuel i dag.  

 

RCT fokuserer på to variable: interventionen, som er den uafhængige variabel, og effekten, hvilket 

er den afhængige variabel (Krogstrup 2011). Den store udfordring i forbindelse med effektevalue-

ring er at fastslå årsag-virknings-forholdet mellem indsats og effekt. I hvilket omfang er de opnåede 

effekter en funktion af indsatsen? Hovedudfordringen for RCT består i at isolere indsatsens påvirk-

ning og dermed slå fast, hvilken effekt indsatsen har haft på deltagernes situation før, under og efter 

deltagelse. Det kan være overordentlig kompliceret, da andre faktorer end netop indsatsen kan in-

fluere på problemet. Hvordan ville deltagerne have været stillet, hvis de ikke havde deltaget i ind-
                                                 
34 For en mere detaljeret gennemgang af metoder til effektmåling henvises til Nielsen et al. (2007).  
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satsen? Problemets kerne består i, at personerne ikke kan observeres som både deltager og ikke-

deltager i indsatsen, hvorfor den kontrafaktiske situation aldrig indtræffer. 

 

En grundlæggende antagelse i forbindelse med RCT er, at det er nemmere at evaluere eksperimen-

ter end etablerede sociale programmer (Krogstrup 2003). Gennemførelse af RCT indebærer en op-

deling af undersøgelsesobjekter i mindst en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Interventi-

onsgruppen modtager den indsats, man ønsker at undersøge, mens kontrolgruppen enten modtager 

den hidtidige indsats eller en placebo-indsats. Der skal være tale om tilfældig udvælgelse (random 

selection), sådan at man undgår selektionsbias og samtidig sikrer, at begge grupper har samme ka-

rakteristika. Argumentet lyder, at det derved kun (inden for statistisk tilfældige grænser) er den ind-

sats, man ønsker at undersøge effekten af, der er forskellig i hhv. interventions- og kontrolgruppe. 

Derved tages højde for tilstedeværelsen af ukendte faktorer, som kan have indflydelse på forsøgsre-

sultatet. I RCT registreres effekter af indsatsen for både indsats- og kontrolgruppe før og efter ind-

satsen. Den målte nettoeffekt er netop effekten af den aktuelle indsats, i og med at alle andre fakto-

rer ”holdes konstante”. RCT indebærer, at begge grupper behandles samtidig (det parallelle design).  

I forbindelse med RCT eksisterer der visse etiske hensyn, hvorfor det er vigtigt, at kontrolgruppen 

fortsat tilbydes standardtilbuddet. En af de umiddelbare svagheder ved RCT er risikoen for forsøgs-

effekter. Forsøgseffekter forekommer, når både deltagere og ansatte strenger sig ekstra an for, at 

forsøget skal blive en succes. Sådan en effekt vil imidlertid vanskeligt blive opretholdt i længden 

(Togeby 2001 i Krogstrup 2003:66).  

 

Graden af blinding er et andet centralt element i RCT, der angiver, hvorvidt forsøgspersoner og 

forsøgsleder er klar over, hvilke personer som er allokeret til hhv. interventions- og kontrolgruppe. I 

ublindede forsøg kender både forsøgspersoner og forsøgsleder til allokeringen i hhv. interventions- 

og kontrolgruppe. Enkeltblindede forsøg refererer til de forsøg, hvor én af parterne har kendskab til 

allokeringen. Der er tale om dobbeltblindede forsøg i de tilfælde, hvor hverken forsøgsperson eller 

forsøgsleder har kendskab til allokeringen. Ifølge fortalere for RCT er dobbeltblindede forsøg at 

foretrække, da de bedst muligt beskytter imod menneskelig bias. Det er vanskeligt at forestille sig 

gennemførelse af dobbeltblindede forsøg i arbejdsmarkedspolitikken (Bredgaard et al. 2011). Et 

argument for ikke at gøre brug af RCT af etiske årsager er, at blinding resulterer i, at forsøgsperso-

nen bedrages, selv når der gøres brug af informeret samtykke. Desuden argumenterer kritikere af 

RCT, at det er svært at retfærdiggøre, at kontrolgruppen ikke gives samme indsats som interventi-
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onsgruppen, som man har en formodning om at være bedre end den sædvanlige indsats – selv om 

man ikke ved det, inden forsøget igangsættes. Et modsat argument er, at effekten af den indsats, 

man ønsker at undersøge, som udgangspunkt er ukendt, hvorfor forsøgspersonerne udsættes for 

risici (Rieper og Hansen 2007:72).  

 

En anden svaghed ved det eksperimentelle design er, at denne type undersøgelser udelukkende har 

fokus på effektiviteten af indsatsen, hvorfor man ved brug af RCT ikke får belyst de eventuelle år-

sager til, at en indsats hhv. medfører eller ikke medfører resultater. Med andre ord tilvejebringer 

RCT ingen årsagsforklaringer. I den henseende påpeger Bredgaard et al. (2011), at viden om effekt 

jo ikke er meget værd, hvis man ikke ved, hvordan den er opnået. Selve programmet er i den for-

stand ”black box”, hvilket kritikere af RCT mener vanskeliggør forudsigelse og anvendelse af resul-

taterne i virkeligheden. En anden svaghed er, set fra brugernes perspektiv, at RCT ikke kan belyse, 

hvordan de, der modtager den pågældende indsats, opfatter denne. Det fører til, at RCT producerer 

”smal” evidens (Rieper og Hansen 2007:72). Hverken værdier hos forsøgspersoner eller samfundet 

inkluderes i RCT. Det samme gør sig gældende for konteksten. Argumentet fra kritikere af RCT 

lyder, at konteksten er specifik, hvorfor effekten af indsatsen vil være forskellig i forskellige kon-

tekster.  

5.2 Virkningsevaluering 
Virkningsevaluering forsøger ligesom effektevaluering at vurdere effekter (dvs. outcome). Virk-

ningsevaluering er en nyere og mere kontekstnær tilgang til effektevaluering end den klassiske ef-

fektevaluering (Krogstrup 2003) og kan betragtes som placeret i en mellemposition på grænseområ-

det mellem effekt- og procesevaluering (Togeby 2005). Ophavsmændene til virkningsevaluering, 

Pawson og Tilley (1997), betragter selv virkningsevaluering som et pragmatisk alternativ til det 

kvasieksperimentelle design (niveau 2 i evidenshierarkiet). Udgangspunktet for virkningsevaluering 

er, at effektevaluering kan gennemføres i virkelige programmer frem for eksperimenter (Krogstrup 

2011). Der er tale om målfri evaluering, kendetegnet ved at evalueringsspørgsmålet ikke er define-

ret på forhånd, men defineres i evalueringsprocessen af enten interessenter i feltet eller ved inddra-

gelse af teori. Dette indicerer, at genstandsfeltet opfattes som vildt. Målfri evaluering har også fokus 

på indsatsens bieffekter. Målopfyldelsesevaluering er modsat kendetegnet ved, at målene med eva-

lueringen er givet på forhånd, hvilket ofte er associeret med effektevalueringer35.  

                                                 
35 Ifølge Vedung (1998 i Krogstrup 2011:24) er det ikke alle effektevalueringer, som kan betegnes målopfyldelseseva-
lueringer (og vice versa).   
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Virkningsevaluering har til formål at binde indsats og virkning sammen gennem svar på det over-

ordnede spørgsmål: ”Hvad er det i indsatsen, der virker – hvornår og for hvem?”. Virkningsevalue-

ring søger at vurdere effekten af en given indsats i den kontekst, hvor indsatsen finder sted. Evalue-

ringen har til opgave at teste, hvorvidt en indsats virker som forventet (Krogstrup 2003:74). I virk-

ningsevaluering betragtes kausalitet som grundlæggende kausale mekanismer, som fører til lov-

mæssighed (Tilley 2000). Disse er ofte skjulte. Samfundsvidenskabens opgave er at forstå, hvordan 

disse kausale mekanismer interagerer med kontekstuelle faktorer og generer outcome. Formålet 

med virkningsevaluering er derimod at finde frem til, hvordan disse regelmæssigheder forandres. 

Den underliggende antagelse er, at policyindsatser og praksis kan forbedres, hvis man har kendskab 

til, hvordan policymekanismer medfører ændringer i det sociale system i forhold til at opnå det øn-

skede outcome. Dermed tilvejebringer virkningsevaluering viden om, hvordan en indsats konkret 

virker, og dermed hvad der er årsag til effekter eller mangel på samme. I den henseende åbner virk-

ningsevaluering til forskel fra klassisk effektevaluering ”black box”. Pawson og Tilley (1997) me-

ner, at evaluering på et mere generelt plan kan medvirke til at akkumulere viden om, hvad der vir-

ker og ikke virker i en given sammenhæng. Evalueringsforskning betragtes som informering og 

udvikling af policy og praksis (Tilley 2000). Virkningsevaluering er forbedringsorienteret, idet 

overvejelser omkring kontekst, mekanismer og outcome sandsynliggøres i samarbejde med feltet, 

hvorved læring kan finde sted, hvilket kan føre til en forbedret praksis. 

 

Virkningsevaluering lægger vægt på, at der netop er mennesker involveret, og at deres måde at for-

stå og agere på er vigtig for mange offentlige indsatser. Gennemførelse af virkningsevaluering for-

udsætter lokal erfaring og viden, som skal stilles til rådighed for evaluator. Pawson og Tilley anbe-

faler, at man tager udgangspunkt i hhv. deltagerne og markarbejderne, når man skal beskrive pro-

gramteorien. Programteorien er antagelser omkring, ”[h]vad der virker – og for hvem (mekanisme) 

– hvornår – under hvilke betingelser (kontekst) – og med hvilke forventede effekter (outcome)” 

(Krogstrup 2003:75). Af programteorien udledes en række antagelser, som er bestemmende for eva-

lueringsstrategien, herunder hvordan den forventede måling af virkning skal ske. Det er kun ved 

anvendelse af teori, at det kan bestemmes præcist, hvad der skal måles (Tilley 2000). Virkningseva-

luering gør ikke krav på en bestemt metodeanvendelse, men anvender både kvantitative og kvalita-

tive metoder og har såvel et summativt som et formativt sigte. Ved større evalueringer vil (virk-

nings)evaluator ikke evaluere den samlede indsats, men koncentrere sig om enkelte delelementer i 

indsatsen. Det sker gennem opstilling af nogle antagelser om, hvad der sker i processen, fra den 
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første beslutning om etablering af indsatsen blev taget, til resultaterne foreligger. Med andre ord er 

der tale om antagelser om, hvad der sker fra input til outcome.    

5.2.1 Udfordringer forbundet med evaluering af den aktive arbejdsmarkedspolitik for perso-
ner med handicap? 
Det er ofte blevet fremhævet, at aktiv arbejdsmarkedspolitik for personer med handicap er mindre 

effektiv end andre typer af arbejdsmarkedsindsatser (Greve 2009). Det kan ifølge Greve hovedsage-

ligt føres tilbage til, at personer med handicap har et sværere udgangspunkt (grundet eventuelle be-

grænsninger i arbejdsevnen), og at brugen af traditionelle målestokke ikke er brugbare for sammen-

ligning. Implikationen er, at viden om effektiviteten af politiske indsatser og støtteforanstaltninger 

på det arbejdsmarkedspolitiske område for personer med handicap er begrænset. At man ikke regi-

strerer personer med handicap i Danmark, vurderer Olsen (2005) er en særlig udfordring forbundet 

med at gennemføre evalueringer af indsatser rettet imod personer med handicap. På handicapområ-

det er en af vanskelighederne forbundet med at gennemføre RCT, at det er vanskeligt at opstille en 

sammenlignelig kontrolgruppe, hvilket både skyldes, at handicappopulationen er forholdsvis lille, 

og at forskellige typer af handicap medfører forskellige kompensationsbehov i forhold til arbejds-

markedet. 

5.2.2 Evalueringer af specialiserede beskæftigelsesindsatser for personer med handicap 
På arbejdsmarkedsområdet er der en relativt kortere tradition for at gennemføre evalueringer af ind-

satserne, end det gør sig gældende på sundhedsområdet. Pierre (1999) beskriver den omstændighed, 

at der eksisterer en stor evalueringstradition i USA, hvor der anvendes relativt få midler på aktiv 

arbejdsmarkedspolitik, mens den aktive arbejdsmarkedspolitik er i højsæde i Europa, hvor evalue-

ringstraditionen af effekterne af de førte politikker er langt mindre fremherskende. Tidligere studier 

viser, at det i særdeleshed gør sig gældende for aktive arbejdsmarkedspolitikker for personer med 

handicap inden for EU, hvilket er problematisk, fordi ”[e]valuation is particularly important in assu-

ring practical implementation and the best outcomes for disabled people” (Greve 2009:24). At der 

gennemføres meget få evalueringer af den aktive arbejdsmarkedspolitik for personer med handicap, 

tilskriver Thornton og Lunt (1997) den politiske lave grad af vigtighed, som evalueringer på områ-

det bliver tilskrevet. I nogle af de undersøgte lande i 1997-reviewet er policymålsætningerne svære 

at identificere, og som Thornton og Lunt bemærker, er evaluering uden klare policymål problema-

tisk.  
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Lin et al. (2002) finder i deres studie baseret på rapporteringer fra nationale eksperter (niveau 8 i 

evidenshierarkiet), at der eksisterer meget lidt viden om beskæftigelseseffekterne af aktive arbejds-

markedspolitikker for personer med handicap, hvilket bl.a. skyldes svage evalueringsmetoder:  

“ [E]vidence-based conclusions on employment effects are mostly 
lacking, due to poor programme participation statistics, lack of moni-
toring and follow-up studies, as well as general weakness in evalua-
tion methods” (Lin et al. 2002:49).  

Hovedkonklusionen i 2002-studiet er, at der kun eksisterer meget begrænset viden om beskæftigel-

seseffekter af de rapporterede foranstaltninger i forhold til personer med handicap (ibid.). De natio-

nale eksperter baserer derfor deres konklusioner på deltagelses- eller udbyder-surveys. Alternativt 

er konklusionerne draget på baggrund af andre målgrupper (eksempelvis langtidsarbejdsløse). Rele-

vante evalueringer i forhold til personer med handicap hører derimod til sjældenhederne.  

 

Også Greve (2009) finder, at kun få lande har robuste data på området, hvilket medfører vanskelig-

heder i forhold til at sige noget om den overordnede effekt af den aktive arbejdsmarkedspolitik for 

personer med handicap både på kort og langt sigt: ”For at least some disabled people, the road back 

to the labour market will be challenging, and long-term outcomes are as important as short-term 

transitions” (Greve 2009:24). I Beskæftigelsesministeriets DREAM-datasæt defineres langsigtede 

beskæftigelseseffekter eksempelvis ved beskæftigelsesstatus ni måneder efter udslusningen (Jensen 

og Plougmann 2005:218). Dog siger eftermålinger reelt ikke meget om indsatsens effekt, da der er 

risiko for, at den ”effekt”, man observerer, kan være effekter af andre forhold end selve indsatsen 

(Bredgaard et al. 2011). Typisk vil måling af effekter være meget kort, mens indsatserne kunne 

tænkes at have forskellige effekter på kort og langt sigt (Winter og Nielsen 2008:201). Greve (2009) 

fremhæver på baggrund af rapportering fra nationale ANED-eksperter i handicap og beskæftigelse i 

EU-landene stigende fokus på evaluering i medlemslandene, hvilket muligvis kan føre til mere evi-

densbaseret beslutningstagning i fremtiden.  

 
“Whereas several countries also have specific active labor market 
programs for the disabled, only few evaluations of these measures 
exist”  (Kluve 2010:904-905).  
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I en metaanalyse36 gennemført på baggrund af 137 programevalueringer i 19 europæiske lande, hvis 

formål er at identificere de typer af aktiv arbejdsmarkedspolitik, der er mest effektive, finder Kluve 

(2010) tre evalueringer, der specifikt evaluerer aktiv arbejdsmarkedspolitik for personer med handi-

cap37. Heraf er to gennemført i Norge (Aavik og Dahl 2006, Aavik 2003 i Kluve 2010:909) og én i 

Danmark (Høgelund og Holm 2005 i Kluve 2010:908). Konklusionen i alle tre evalueringer er 

imidlertid, at programeffekter er insignifikante i forhold til målgruppen af personer med handicap. 

Fravær af evalueringer af den aktive arbejdsmarkedspolitik for personer med handicap resulterer i, 

at der på baggrund af metaevalueringen ikke kan gives svar på det spørgsmål, som Kluve stiller 

indledningsvis: ”What programs work for what target group under what (economic and institutio-

nal) circumstances?” (Kluve 2010:904). Også et komparativt studie gennemført af OECD (2010) 

kommer til en tilsvarende konklusion:  

”Rigorous evaluation of particular programmes, especially employ-
ment and rehabilitation measures, and policy components is scarce all 
over the OECD. This lack of evidence is a major bottleneck for identi-
fying what works, and for whom, for people with health problems or 
disabilities”  (OECD 2010:18).    

Citatet viser, at også OECD finder på baggrund af sin undersøgelse, at der eksisterer begrænset eva-

lueringsbaseret viden om hvilke beskæftigelsesindsatser der virker for personer med handicap.  

6. Institutionel forandring 

“We do not yet know how the process of institutional change varies 
across issue domains or spheres of the polity. In some, change may be 
typically slow or incremental, and, in others, more frequent or ab-
rupt”  (Hall 2010: 219). 

Institutioner defineres her som ”the formal or informal procedures, routines, norms and conventions 

embedded in the organizational structure of the polity or the political economy” (Hall og Taylor 

1996:938). Med udgangspunkt i den historiske institutionalisme har hovedparten af studier af insti-

tutionel forandring, bl.a. inden for den komparative velfærdsstatsforskning, hidtil været optaget af at 

forklare institutioners mere radikale forandringer. ”[E]nduring historical pathways are periodically 

                                                 
36 ”Meta-analysis is a statistical tool for synthesizing research findings across a set of individual studies that all analyze 
the same or a similar issue, in the same comparable way” (Kluve 2010:906).  
37 De anvendte kriterier for at inkludere studierne er følgende: a) mikroøkonomiske studier, som vurderer indsatsens 
effekt i forhold til det enkelte individ, b) empiriske akademiske studier, der gør brug af hhv. indsats- og kontrolgruppe, 
c) studier, som evaluerer enkelte programmer og d) studier, som vurderer effekter i forhold til ikke-deltagelse, ikke i 
forhold til andre programmer (Kluve 2010:907).   
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punctuated by moments of agency and choice” (Mahoney og Thelen 2010:7). Radikale forandringer 

antages at finde sted som følge af ”critical junctures”, hvor det sædvanlige pres på aktørerne ved et 

tilfælde bliver mindsket eller helt fjernet. Sådanne mere radikale forandringer kan sidestilles med 

Halls begreb om tredje ordens forandring, karakteriseret ved at kontekst, det pågældende poli-

cyinstrument samt det overordnede policymål forandres samtidig (Hall 1993).  

 

Inden for den historiske institutionalisme er der en tendens til at anlægge et perspektiv på institutio-

nel forandring, som vægter uintenderede konsekvenser og path-dependence. Path-dependence eller 

stiafhængighed medfører, at ” once a country or region has started down a track, the costs of rever-

sal are very high. There will be other choice points, but the entrenchment of institutional arrange-

ments obstructs an easy reversal of the initial choice” (Levi 1997:28 i Hvinden 2003:611). Argu-

mentet er, at ”earlier choices create legacies or institutions that last a long time and are very difficult 

to reverse” (Geddes 2003:139). Stiafhængighed vil ifølge Hvinden være relativt stærkere på crow-

dede end vacant areas, og som følge heraf er der størst mulighed for ”adopting similar problem 

definitions, objectives and instruments across countries (…) in vacant areas” (Hvinden 2003:611). 

Arbejdsmarkedsområdet er et relativt crowded area, karakteriseret ved ”established objectices, ru-

les, measures and instruments” (Hvinden 2003:610), hvilket resulterer i, at det er et område, hvor 

substantielle forandringer alt andet lige kun sjældent finder sted. Schneider og Ingram 1991 (i Stone 

1999:53) ser eksempler fra udlandet som et redskab til at bryde en ellers overvejende inkrementel 

udvikling: ”Unless the examples of other countries are brought to light through analysis, changes 

will be incremental”.  

6.1 En teori om gradvis institutionel forandring 
Med afsæt i en model for institutionel forandring udviklet af Streeck og Thelen (2005) bygger Ma-

honey og Thelen (2010) videre på tankesættet fra den historiske institutionalisme i formuleringen af 

en teori om gradvis institutionel forandring. Ifølge Mahoney og Thelen fokuserer den historiske 

institutionalisme på at forklare institutioners kontinuitet frem for forandring, idet idéen om udhol-

denhed og inerti synes at være indbygget i selve definitionen af institutioner. Forskerne kritiserer 

den historiske institutionalisme for at betragte institutioner som ”the political legacies of concrete 

historical struggle” (Mahoney og Thelen 2010:7) og for ikke at kunne forklare ”the locus for dyna-

mism and innovation” (ibid.:5), medmindre eksogene faktorer eller chok inddrages i forklaringen 

som katalysator (Thelen 2009). Det medfører ifølge Mahoney og Thelen (2010), at den historiske 
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institutionalisme kommer til kort i forklaringen af institutionel forandring som følge af endogene 

processer.  

 

I en teori om gradvis institutionel forandring er det til forskel for den historiske institutionalisme 

egenskaber ved institutionerne selv, der gør forandring mulig (ibid.). Inkrementelle forandringer 

antages at finde sted i ”hullerne” mellem de gældende regler og deres fortolkning samt mellem gæl-

dende regler og deres implementering. Gradvis institutionel forandring kan antage fire forskellige 

former (Mahoney og Thelen 2010; Streeck og Thelen 2005;)38: Displacement forekommer, når de 

eksisterende regler erstattes af nye. Ifølge Mahoney og Thelen (ibid:16) modsvarer denne form for 

institutionel forandring de radikale skift, som er indeholdt i de dominerende institutionelle teorier 

(jf. afsnit 6). Layering finder sted, når nye regler knyttes til de eksisterende. Der er ikke tale om 

indførelse af deciderede nye regler. I stedet er der tale om ændringer, revideringer og tilføjelser til 

de eksisterende regler. Betragtet isoleret kan de nye elementer udgøre en lille ændring i sig selv, 

men pointen er, at selv små forandringer kan akkumulere og på længere sigt medføre store foran-

dringer. Drift  forekommer, når reglerne formelt forbliver de samme, men deres virkning forandres 

som følge af eksogene modifikationer af konteksten (økonomiske, sociale, demografiske etc.). Når 

aktørerne vælger ikke at reagere på sådanne eksogene ændringer, kan inaktivitet medføre forandring 

i institutionens betydning. Conversion finder sted, når reglerne formelt forbliver de samme, men 

fortolkes på nye måder. Dette fortolkningshul skabes af aktører, der aktivt udnytter den iboende 

tvetydighed i institutionen. Gennem ”omrokering” konverterer disse aktører institutionen til nye 

mål, funktioner eller formål.  

 

Både karakteristika forbundet med den konkrete politiske kontekst og den pågældende institution 

antages at være bestemmende for den form for gradvis institutionel forandring, man kan forvente. 

Disse to faktorer har den effekt, idet de tilsammen former den type af forandringsagenter, som mest 

sandsynligt vil opstå og trives i en given institutionel kontekst, samt de former for strategier, som de 

pågældende forandringsagenter vil være mest tilbøjelige til at gøre brug af for at påvirke forandring. 

”In other words, different types of change agents emerge in different institutional contexts, and 

where they are successful specific modes of institutional change are likely to follow” (Mahoney og 

Thelen 2010:23).   

 
                                                 
38 De originale engelske begreber er undtagelsesvis valgt bibeholdt, hvilket også gør sig gældende for forandringsagen-
ternes identiteter nedenfor, ud fra det argument, at der ikke eksisterer nogen tilstrækkeligt dækkende danske begreber.   
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Forandringsaktører opererer sjældent alene, men indgår derimod i koalitioner, der er afgørende for 

den enkelte aktørs succes i forhold til at påvirke forandring. Den pågældende aktørs relative styrke 

er ekstremt vigtig for muligheden for at samle den koalition, der er nødvendig for enten at forandre 

eller forsvare det eksisterende institutionelle set-up. De koalitioner, der dannes, er dermed uundgåe-

ligt påvirket af den konkrete kontekst. ”The greater the power that is dispersed across the political 

system and the more say actors have in political decision-making, the more difficult it is to foster 

’domestic consensus’ or a ’winning coalition’ necessary to introduce institutional change in re-

sponse to policy transfer” (Cowles et al. 2001 i Unalan 2009:441). Veto players er ifølge Tsebelis 

(2002:19) “individual or collective actors whose agreement is necessary for a change in the status 

quo”.  

7. Teorier om international politikoverførsel  

Som nævnt indledningsvis defineres politikoverførsel som  

“a process in which knowledge about policies, administrative ar-
rangements, institutions and ideas in one political setting (past or pre-
sent) is used in the development of policies, administrative arrange-
ments and ideas in another political setting”                  
(Dolowitz og Marsh 2000:5). 

Betegnelsen policy transfer udgør ifølge Evans og Davies (1999) en generel ramme bestående af 

flere af heterogene koncepter, herunder policy diffussion, policy konvergens, policy learning og 

lesson drawing. “[P]olicy transfer is a generic concept that lacks a coherent theoretical and metho-

dological base, mainly due to the lack of a unifying literature” (Common 1998:60).  

 

Fokus er her på politikoverførsel forstået som ”an action-oriented intentional activity” (Rose 1991) 

frem for politikoverførsel som følge af direkte eller indirekte tvang fra andre lande eller internatio-

nale organisationer (eksempelvis EU) (jf. afgrænsningen i kapitel 2). Frivillig politikoverførsel39 

medfører, at ”rational calculating actors desire a change and actively seek policies to satisfy their 

needs” (Dolowitz og Marsh 1998:40). Aktører, som deltager i politikoverførsel, handler under om-

stændigheder karakteriseret ved enten mere eller mindre rationalitet, idet det er stort set umuligt 

inden for en politiks beslutningstagningskontekst at være enten fuldstændig rationel eller fuldstæn-

dig irrationel (Dolowitz 2003). Derfor synes det mere realistisk at forudsætte begrænset rationalitet 

                                                 
39 Med den fortløbende anvendelse af begrebet politikoverførsel refereres der til frivillig politikoverførsel, medmindre 
andet er anført. Desuden er det underforstået, at der er tale om politikoverførsel mellem lande.     
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hos de aktører, som deltager i politikoverførselsprocessen (se eksempelvis Braun og Gilardi 

2006:306).  

7.1 Årsager til politikoverførsel mellem lande  
Politikoverførsel er ikke nogen ny aktivitet, men er derimod en aktivitet, som flere teoretikere anta-

ger har fundet sted altid (se eksempelvis Rose 2005; Dolowitz 2003). Den primære årsag til, at poli-

tikoverførsel finder sted, er, at der opstår en krise eller en form for utilfredshed forbundet med de 

eksisterende politikker på det pågældende område, hvilket resulterer i, at status quo ikke længere er 

en mulighed (Unalan 2009; Dolowitz og Marsh 1998). En anden forklaring kan være, at det pågæl-

dende land er ved at falde bagud i forhold til andre lande, man normalt sammenligner sig med. Først 

vil aktørerne lede efter løsninger i det pågældende lands ”standard operating procedures”, dernæst i 

organisationens egen fortid, idet dette antages både at være mere tids- og ressourcebesparende end 

at lede efter policyløsninger i andre lande (Dolowitz og Marsh 1996). Desuden er usikkerhederne 

forbundet med søgning i egen fortid også væsentlig mindre end eksempelvis at søge efter løsninger 

over landegrænser (Dolowitz og Marsh 1998).   

 

Søgning efter policyløsninger i andre lande påbegyndes i håbet om at identificere et program, der 

både er effektivt, og som vurderes at kunne tilfredsstille en enig majoritet blandt politiske beslut-

ningstagere og eksperter (Rose 1991). Aktører, der aktivt deltager i processer omkring politikover-

førsel, antages at søge at fremme egne positioner (Dolowitz og Marsh 1998). ”Policy change occurs 

if the expected utility of change is greater than that of status quo” (Braun og Gilardi 2006:302). I 

beregningen af den forventede nytte af politikforandring skal inkluderes transaktionsomkostninger, 

hvilket består af hhv. omkostninger forbundet med at lokalisere en alternativ politik, implemente-

ringsomkostninger samt usikkerheder forbundet med selve reformprocessen (ibid.).  

 

Størstedelen af litteraturen om politikoverførsel hviler på en antagelse om, at læring “implies a ’ra-

tional’ decision by governments to emulate foreign institutions and practice to the extent that these 

measures produce more efficient and effective policy outcomes than the alternatives” (Marsh og 

Sharman 2009:271).  
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Læring finder ifølge Peter Hall sted  

 “when individuals assimilate new information, including that based 
on the past and apply it to their subsequent actions. Therefore we can 
define social learning as a deliberate attempt to adjust the goals or 
techniques of policy in response to past experience and new informa-
tion. Learning is indicated when policy changes as a result of such a 
process”  (Hall 1993:278).  

Ifølge Rose (2005:11) kan ”foreign evidence be used to put bounds on speculation”. Grundtanken 

er, at regeringer kan trække på viden om, hvordan bestemte policyforanstaltninger har klaret sig i 

andre kontekster i videreudviklingen af egne politikker, frem for at skulle starte fra scratch hver 

gang (Marsh og Sharman 2009:282). Den bagvedliggende antagelse er, at politikker, som har været 

succesfulde i ét land, også vil være det i et andet.  

 

Policyoverførsel vil imidlertid langtfra altid føre til succes, hvilket skyldes, at politikoverførsel 

sjældent er en let løsning. Især tre faktorer antages at have indflydelse på, hvorvidt overførsel vil 

lede til succes eller fiasko (i det importerende land) (Dolowitz og Marsh 2000): Uniformeret over-

førsel karakteriserer en situation, hvor der i det importerende land eksisterer ufuldstændig informa-

tion om, hvordan den pågældende policy eller institution fungerer i det eksporterende land. I de 

tilfælde, hvor elementer, der var afgørende for den pågældende policys eller institutions succes, 

ikke er blevet overført, kan dette lede til ufuldstændig overførsel. Upassende overførsel betegner en 

situation, hvor forskelle i konteksten mellem det importerende og det/de eksporterende land/e ikke 

har fået tilstrækkelig opmærksomhed i forbindelse med overførslen. Især hvis der eksisterer et akut 

problem i det importerende land, som kræver politisk handling, er risikoen for, at politikoverførsel 

vil være ufuldkommen, stor. Dolowitz (2003) nævner desuden, at en af de største risici ved politik-

overførsel er, at der ikke er indsamlet nok information om, hvordan en given policyindsats fungerer 

i et fremmed politisk system. 

7.2 Hvad kan overføres? 
Dolowitz og Marsh (2000) identificerer otte kategorier, der kan overføres fra et politisk system til et 

andet: 1) Policymål, 2) policyindhold, 3) policyinstrumenter, 4) policyprogrammer, 5) institutioner, 

6) ideologi 7), idéer og holdninger samt 8) negative erfaringer40. Evans og Davies (1999) skelner 

imellem blød (eksempelvis idéer og holdninger) og hård (eksempelvis programmer) overførsel. 

Præcis hvad der kan overføres, vil afhænge af den konkrete situation (Dolowitz og Marsh 1996).  
                                                 
40 Jf. afgrænsningen i kapitel 2 inkluderes negative erfaringer ikke i de empiriske best practice-analyser (kapitel 7 og 8).  
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Politikoverførsel er ikke en ’alt eller intet-proces’, men derimod er der tale om forskellige grader: 

Kopiering involverer direkte og fuldstændig overførsel. Efterligning involverer overførsel af idéer 

fra én policy eller program. Kombination involverer et miks af forskellige politikker. Inspiration 

betegner en situation, hvor policies inden for et område kan inspirere en politikforandring, men hvor 

den endelige policy ikke hviler på originalen. Hvilken form for politikoverførsel, der er tale om, 

varierer i forhold til, hvem der deltager i processen, og hvor i den politiske beslutningsproces poli-

tikoverførsel finder sted. Det er mest sjældent, at politikoverførsel finder sted i form af kopiering 

(dvs. ”en til en”), hvilket bl.a. er at henføre til kontekstuelle forskelle i landene.  

7.3 Faktorer, som hæmmer og fremmer politikoverførsel mellem lande  

“ [A]ctors and institutions play important roles, in that both combine 
to facilitate or constrain the direction, form and consequences of pol-
icy transfer, and the adaptational change that takes place”          
(Unalan 2009:441).  

Studier af policyoverførsel består overvejende af ex post-analyser, som enten søger at forklare pro-

cesserne forbundet med politikoverførsel (den afhængige variabel) eller forklare outcome som følge 

af policyoverførsel (den uafhængige variabel). Andre studier igen behandler politikoverførsel både 

som den afhængige og den uafhængige variabel. Det har den konsekvens, at den teoretiske analyse-

ramme for studiet af policyoverførsel opstillet af Dolowitz og Marsh (1998) har et andet ’hovedfo-

kus’, end det er tilfældet for den afsluttende ex ante-diskussion af de forhold ved den danske ar-

bejdsmarkedsmodel og det universalistiske velfærdsregime, der antages at hæmme og fremme, at de 

relevante tyske og svenske best practices kan blive overført til Danmark (kapitel 10).  

 

På baggrund af Dolowitz og Marsh (1996) opstiller Dolowitz og Marsh (1998:39) ’Dolowitz og 

Marsh-modellen’. Modellen indeholder følgende faktorer, som antages at udgøre barrierer for, at 

politikoverførsel finder sted: Indsatsens kompleksitet, de eksisterende politikker, strukturer og insti-

tutioner, ideologi, kultur, geografisk nærhed, teknologi, økonomi, bureaukrati, sprog, tidligere rela-

tioner samt symboler. Samtlige faktorer kan også ”act as a facilitator for policy transfer” (Dolowitz 

og Marsh 1998:53). Idet det antages, at ikke samtlige af faktorerne har lige stor betydning for den 

konkrete problemstilling, vil nogle faktorer blive tillagt større vægt i den efterfølgende diskussion af 

barrierer og muligheder for overførsel af de identificerede tyske og svenske best practices til Dan-

mark. Teknologi-faktoren holdes konstant, i og med at Danmark på det teknologiske område anta-

ges som minimum at befinde sig på samme udviklingshøjde som både Tyskland og Sverige. Baseret 
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på samme argumentation vil økonomi-faktoren også blive holdt konstant i overførselsdiskussionen, 

idet der er tale om lande karakteriseret ved sammenlignelige økonomiske velstandsniveauer samt en 

relativt høj grad af økonomisk lighed i befolkningen.      

 

’Dolowitz og Marsh-modellen’ er ”at best a heuristic model” (Evans og Davies 1999:364), hvilket 

fører til, at man som forsker er udfordret i forbindelse med dens anvendelse i forhold til indeværen-

de problemstilling. Det skyldes, at flere af modellens faktorer kun er sporadisk behandlet, så de 

konkret kan anvendes i forhold til indeværende diskussion. Årsagen er, at de faktorer, der hhv. 

hæmmer og fremmer politikoverførsel, ikke er i centrum i forhold til Dolowitz og Marshs forsk-

ningsspørgsmål. Det resulterer i, at bidrag fra andre teoretikere og studier af politikoverførsel vil 

blive inddraget som supplement i forbindelse med nedenstående gennemgang af hæmmende og 

fremmende faktorer for politikoverførsel. Det resterende kapitel indeholder en fremstilling af og 

begrundelse for de faktorer, der er mest relevante for den konkrete overførselsdiskussion.  

 

Policy kompleksitet medfører, at ”the more complex a policy or programme, the harder it will be to 

transfer” (Dolowitz og Marsh 1998:53). Det er logisk, at en udenlandsk indsats, der består af få 

elementer, alt andet lige vil være lettere at overføre end en indsats bestående af mange elementer. 

Desuden er sandsynligheden for, at overførselen vil lykkes, alt andet lige større, jo mindre kom-

pleks en indsats der er tale om (Rose 2005:10). 

 

De eksisterende arbejdsmarkedspolitikker, herunder især de specialiserede indsatser, antages at væ-

re en af de faktorer, som er medbestemmende for, hvorvidt en best practice kan blive overført til 

Danmark, idet de eksisterende indsatser definerer, hvilke politikker der overhovedet er relevante at 

overføre, og om det nye program overhovedet passer sammen med de eksisterende programmer, 

hvilket Rose (2002:16) betegner ”the wicked context”-problemet. Den konkrete diskussion af, om 

og i så fald hvordan de tyske og svenske best practices eventuelt supplerer eller udviser bedre resul-

tater end tilsvarende danske indsatser, er indeholdt i kapitel 9. Ifølge Dolowitz (1997 i Dolowitz og 

Marsh 1998:54) er de eksisterende politikker også afgørende for de ændringer, aktørerne på et gi-

vent politikområde er villige til at acceptere. Den teoretiske antagelse er, at hvis den forventede 

nytte af politikforandring er større end status quo, vil de politiske beslutningstagere deltage i poli-

tikforandring, bl.a. som følge af politikoverførsel (Braun og Gilardi 2006:303).  
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Strukturer og institutioner antages at kunne udgøre centrale barrierer for at overføre de identificere-

de best practices til Danmark. Der er eksempelvis tale om forskelle i de juridiske rammer, industri-

elle relationer og sociale sikringssystemer (se eksempelvis Halvorsen og Hvinden 2011; Casey og 

Gold 2005).”[I]f a searcher fails to examine the institutional and cultural structures surrounding a 

given policy, programme, institution or process, policy transfer is not likely to satisfy anyone’s ex-

pectations” (Dolowitz 2003:107). Derfor er det vigtigt at forstå den bredere politiske og sociale 

kontekst, indsatsen fungerer i, både i det importerende og det eksporterende land. I forbindelse med 

politikoverførsel er konteksten i det eksporterende land ofte en overset faktor, hvilket især gør sig 

gældende for overførsel af best practice baseret på rapporter udarbejdet af konsulentfirmaer (Dolo-

witz og Marsh 2000). Det kan lede til upassende overførsel (jf. afsnit 7.1).  

 

Hvis de institutionelle strukturer i de implicerede lande er for forskellige, kan det begrænse mulig-

heden for politikoverførsel betydeligt (Dolowitz og Marsh 1998). Med udgangspunkt i den kompa-

rative velfærdsregimetypologi (jf. kapitel 1) antages, at det alt andet lige vil være lettere at overføre 

politik imellem to lande inden for det samme velfærdsregime end mellem lande fra forskellige vel-

færdsregimer, idet de økonomiske og politiske institutioner alt andet lige er relativt mere ens i lande 

fra det samme velfærdsregime, end det er tilfældet i lande fra forskellige velfærdsregimer. Dette 

støttes af en konkret undersøgelse af, hvilke lande der lærer af hvilke lande i hhv. OMC og Nordisk 

Råd. Her finder Nedergaard (2006), at der er en tendens til, at landene lærer af ’most similar’ lande, 

dvs. lande inden for det samme velfærdsregime. Nedergaard (2006:438) finder også, at ”most coun-

tries learn from countries that currently experience the most success”. Det medfører, at det, at et 

land opfattes som værende bedst præsterende (‘best practice’-hypotesen), har større betydning for 

læring, end at der er tale om ’most similar’ lande tilhørende det samme velfærdsregime.   

 

Med bureaukrati-faktoren forstår Dolowitz og Marsh (1998) mere præcist strukturer og procedurer 

på det pågældende ressortområde (herunder ministerier, departementer og styrelser). Veletablerede 

hierarkier og interne rapporteringssystemer kan fremme politikoverførselsprocessen. Det er alt an-

det lige mere sandsynligt, at politikoverførsel vil finde sted, hvis der er en harmonisk kultur på det 

pågældende ministerområde. Det antages især at være af afgørende betydning for politikoverførsel, 

hvis der er et harmonisk forhold mellem den pågældende minister og de øverste embedsmænd på 

ressortområdet. I så fald vil aktørerne på begge sider være mere tilbøjelige til at lytte til råd fra 

modparten.     
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Aktører, som deltager i politikoverførsel, er begrænset af de dominerende værdier i samfundet. An-

tagelsen er, at hvis de grundlæggende værdier i to lande er for forskellige, er muligheden for poli-

tikoverførsel alvorligt begrænset, og vice versa (Dolowitz og Marsh 1998).  

 

Den politiske ideologi er en anden faktor, som antages at have betydning for, hvilke lande man vil 

orientere sig imod (Rose 1991) samt overføre fra: 

“Political ideology plays an important if not dominant role in deter-
mining where actors look for policies and what policies they accept 
and reject”  (Dolowitz og Marsh 1998:55).  

Tradition (Peters 2002 i Winter og Nielsen 2008) har betydning for valg af policyinstrumenter, 

hvilket medfører, at de politiske beslutningstagere er tilbøjelige til at vælge instrumenter, de kender 

i forvejen. Rist (1998) minder om, at valget af policies i høj grad er kontekstafhængigt, hvilket også 

er afgørende for, at aktørerne vil vælge at overføre nogle typer af indsatser, mens andre typer ikke 

vil blive overført. Også Peters (1997) finder, at kulturelle faktorer spiller en dominerende rolle i 

forbindelse med politikoverførsel. I de tilfælde, hvor der eksisterer en høj grad af kulturel lighed, 

antages dette at udgøre en faktor, som kan virke fremmende for politikoverførsel.   

 

Holdninger er en anden beslægtet faktor, som kan hæmme politikoverførsel (Casey og Gold 2005). 

I Danmark gør der sig det specielle forhold gældende, at man på det arbejdsmarkedspolitiske felt ser 

sig selv som ”verdensmestre” (Bredgaard et al. 2011:145), idet man ikke tror, at man har noget at 

lære af andre lande. Bredgaard et al. (ibid.) konstaterer, at der er ”lav lærevillighed” blandt aktører-

ne på arbejdsmarkedsområdet i Danmark. 

 

Forholdet mellem to lande antages at have betydning for aktørernes ’politikoverførselsvillighed’. 

Både eksisterende og tidligere relationer mellem de politiske systemer antages at kunne hæmme og 

fremme, at politikoverførsel finder sted. I forhold til den geografiske dimension er der som ud-

gangspunkt ingen grænser for, hvor aktørerne vil søge efter policyløsninger uden for landets græn-

ser. Ifølge Rose (1991) er det, at aktørerne kan identificere sig med det pågældende land, mere af-

gørende end geografisk nærhed. De skandinaviske lande er i den sammenhæng usædvanlige ifølge 

Rose (2002), idet de kombinerer psykologisk og geografisk nærhed.  
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Selv om den sproglige faktor ikke antages at spille en central rolle i forbindelse med politikoverfør-

sel, er det en faktor, som alligevel ikke helt kan negligeres. Et sprogfællesskab på tværs af nationale 

grænser, hvilket her gør sig gældende for de to nordiske lande Danmark og Sverige, resulterer i, at 

der er en tendens blandt aktørerne til at formode, at de forstår betydningen af, hvad der er indeholdt 

i sproget og i implementeringen af politikker og programmer i nabolandet. Formodningen er med til 

at gøre nogle landes indsatser mere attraktive som model for politikudvikling end andre landes ind-

satser. Den sproglige samhørighed kan imidlertid også forklare, hvorfor nogle politikker, som fun-

gerer i et land, mislykkes i implementeringen i det importerende land. Dette finder sted, når sprogli-

ge ligheder maskerer kulturelle og politiske forskelle, der er af afgørende betydning for succes (Do-

lowitz og Marsh 1998). 

8. Opsummering 

Best practice-forskningen kritiseres ofte for ikke at gå skridtet videre fra identifikation af best prac-

tice til, hvordan best practice kan anvendes i andre kontekster. Afhandlingen sigter på at tage dette 

skridt med henblik på at sandsynliggøre, hvordan og i hvilket omfang de identificerede tyske og 

svenske best practices kan overføres til den danske kontekst. Formålet er at tilvejebringe viden, der 

kan bidrage til, at flere personer med handicap kan bevæge sig fra en inaktiv position uden for ar-

bejdsmarkedet til at blive aktivt inkluderet på det danske arbejdsmarked og dermed opnå en højere 

grad af selvforsørgelse og inklusion.   

 

Med udgangspunkt i en bricolagetilgang består den teoretiske ramme af begreber fra hhv. den inte-

grerede implementeringsmodel, best practice-forskningen, evalueringsteorien, den historiske institu-

tionalisme, en teori om gradvis institutionel forandring samt teorier om international politikoverfør-

sel. Desuden redegøres for evidenshierarkiet, idet kriteriet for at bestemme en best practice skal 

baseres på en evidenshierarkisk tilgang (Myers et al. 2006) 

 

Til brug for analysen af den danske case indeholder kapitlet en kort gennemgang af udvalgte begre-

ber fra den integrerede implementeringsmodel (Winter og Nielsen 2008): politikdesignet, den orga-

nisatoriske og interorganisatoriske implementeringsadfærd samt ledelsen og markarbejderne, mens 

målgruppen selv, dvs. personer med handicap, ikke inkluderes i analysen. Det skyldes, at hovedfo-

kus er på barriererne i beskæftigelsesindsatsen i forhold til at øge erhvervsdeltagelsen blandt perso-
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ner med handicap (outcome). Dermed anlægges et top-down-perspektiv i undersøgelsen, idet fokus 

i analysen er på at bidrage med viden på det aggregerede nationale niveau.   

   

Best practice-forskningen er ingen etableret forskningstradition, hvilket bl.a. medfører manglende 

konsensus omkring grundlæggende forhold, såsom hvad en best practice er, hvad der gør en best 

practice til en best practice, og hvad man skal kalde en best practice. Der synes dog at være mere 

eller mindre konsensus inden for best practice-forskningen om, at for at en policy kan blive betrag-

tet som best practice, eksisterer der ét overordnet krav: Den pågældende policy skal have udvist 

effektivitet i forhold til det valgte mål for best practice (Prinz 2008; Hall og Jennings 2008; Myers 

et al. 2006). Ifølge Bardach (2003) er det endog mere vigtigt, at en best practice er omkostningsef-

fektiv. Omkostningseffektivitet medfører, at udgifterne forbundet med den pågældende indsats ikke 

må overstige fordelene for samfundet. Begge forudsætninger medfører, at for at en policy kan be-

tragtes som best practice, skal den hvile på et empirisk grundlag (Bretschneider et al. 2001 i Myers 

et al. 2006).  

 

Det afgørende kriterium for at fastslå, hvorvidt der er tale om en best practice, skal baseres på en 

evidenshierarkisk tankegang (Myers et al. 2006:376). Evidenshierarkiet præsenteres med henblik på 

at illustrere, hvilken form for evidens den pågældende best practice hviler på og dermed den vægt, 

den pågældende best practice kan tillægges. Af evidenshierarkiet følger, at ikke alle vidensformer er 

betragtet som lige valide; bl.a. giver evidenshierarkiet forrang til det eksperimentelle design og be-

tragter alle andre forskningsdesign som mindre valide. Der introduceres på baggrund af evidenshie-

rarkiet en distinktion mellem hhv. evidensbaserede best practices (EBPs), forskningsbaserede best 

practice (BP) og erfaringsbaserede practices (EPs), som tillader at vise nuancer i den eksisterende 

evidens til støtte for de identificerede best practices. En best practice, som udviser de bedste resulta-

ter, er ikke nødvendigvis evidensbaseret, men kan være det. Ekspertinterviewet er den bærende me-

tode i afhandlingen. Med afsæt i evidenshierarkiet er dette den bedste metode til identifikation af 

best practice på et område under udvikling karakteriseret ved begrænset forsknings- og evaluerings-

baseret viden om de forskellige indsatsers beskæftigelseseffekter.   

 

Evalueringsteorien inddrages til brug for best practice-analysen, idet det på baggrund af ”gedigne” 

(Larsen og Lassen 2001) evalueringer er muligt at fastslå, hvorvidt de pågældende beskæftigelses-

indsatser er effektive. To evalueringsmodeller til mål af effekter af offentlige policyindsatser disku-
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teres i kapitlet: Den klassiske effektevaluering, associeret med 1960’ernes USA og ”The Experi-

mental Society”, og realistisk evaluering, som er et spin-off af den klassiske effektevaluering ud-

viklet sidst i 1990’erne af Pawson og Tilley (1997) (Krogstrup 2011). Med afsæt i en metaanalyse 

af den aktive arbejdsmarkedspolitik i Europa identificerer Kluve (2010) bare tre evalueringer af den 

aktive arbejdsmarkedspolitik for personer med handicap.  

 

Inden for den komparative velfærdsstatsforskning er institutionel forandring overvejende blevet 

forklaret med henvisning til den historiske institutionalisme, der giver forrang til uintenderede kon-

sekvenser og path-dependence. Idéen om inerti og udholdenhed vurderes at være indbygget i selve 

institutionsdefinitionen, mens forandring forklares med henvisning til ”critical junctures”. Inden for 

de senere år har forfattere som Mahoney og Thelen (2010) samt Streeck og Thelen (2005) med ud-

gangspunkt i en kritik af den historiske institutionalisme for udelukkende at kunne forklare institu-

tionel forandring med henvisning til eksogene faktorer udviklet en teori om gradvis institutionel 

forandring. Her betragtes institutionel forandring som produktet af et samspil mellem den politiske 

kontekst og egenskaber ved institutioner, herunder de forskellige typer af forandringsaktører, der er 

mest tilbøjelige til at trives i en given institutionel kontekst og de koalitioner, aktørerne indgår. Med 

udgangspunkt i teorier om gradvis institutionel forandring kan politikoverførsel enten resultere i 

displacement, der finder sted, når eksisterende regler erstattes af nye, eller layering, hvilket beteg-

ner en situation, hvor nye regler knyttes til de eksisterende regler på området. Drift betegner en situ-

ation, hvor reglerne forbliver de samme, mens deres virkning forandres som følge af ændringer i 

konteksten (herunder demografi og økonomi).  

 

Teorier om international politikoverførsel udgør rammens sidste element, der danner baggrund for 

afslutningsvis at diskutere de forhold, der antages at være afgørende for, at overførsel af de relevan-

te best practices kan finde sted i Danmark. Teorier om politikoverførsel har ikke teori-status i gængs 

forstand, defineret som ”a systematically related set of statements, including some law-like genera-

lisations, that is empirically testable” (Rudner 1996 i Evans og Davies 1999:363). I stedet er der tale 

om ”an analogical model in the sense that it refers to the suggestion of substantive similarities be-

tween two entities” (Evans og Davies 1999:363). De faktorer, som antages at hæmme, at politik-

overførsel kan finde sted mellem lande, er samtidig de faktorer, som kan lette overførsel. Disse fak-

torer består både af materielle faktorer (herunder eksempelvis den pågældende policys kompleksi-

tet, de eksisterende politikker på området, den institutionelle og strukturelle kontekst i både det im-
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porterende og eksporterende land samt bureaukratiet på det pågældende ressortområde) og immate-

rielle faktorer (herunder ideologi, tradition for bl.a. policyvalget på området, kultur, holdninger og 

sprog). 
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Kapitel 5: Videnskabsteoretisk placering, metode og forskningsproces 

 

1. Indledning 

Som en konsekvens af at jeg i afhandlingen, der med sit afsæt i evidenshierarkiet er inspireret af 

nypositivismen, anvender elementer fra den hermeneutiske metode41, som tillægger forskerens rolle 

en betydelig vægt i forskningsprocessen, har jeg til forskel for, hvad der gør sig gældende for af-

handlingens resterende kapitler42, valgt at skrive dette kapitel i 1. person ental. Formålet er at under-

strege betydningen af min aktive deltagelse i forskningsprocessen for afhandlingens vidensproduk-

tion.   

 

Kapitlet, der består af i alt syv afsnit, har jeg disponeret på følgende vis:  

I afsnit 2 ekspliciterer jeg afhandlingens videnskabstreoretiske afsæt samt gør rede for mit syn på 

forholdet mellem teori og empiri. Endelig redegør jeg for de strategier, jeg har anvendt til at blive 

tydelig omkring, hvordan min forskerposition har påvirket undersøgelsen. Afsnit 3 indeholder mine 

overvejelser omkring det kvalitative ekspertinterview, hvilket er den bærende metode, jeg har an-

vendt til hhv. at producere data om barriererne i den danske beskæftigelsesindsats for personer med 

handicap og i forhold til at identificere best practices i Tyskland og Sverige. I afsnit 4 redegør jeg 

for min analysetilgang. Desuden afgrænser jeg det sekundære datamateriale, som jeg har anvendt i 

de tyske og svenske best pratice analyser i forhold til at triangulere informanternes udsagn om de 

identificerede indsatsers beskæftigelseseffekter. I afsnit 5 diskuterer jeg kort undersøgelsens interne 

og eksterne validitet. I 6. afsnit slutter jeg kapitlet af med at opsummere de væsentligste pointer fra 

kapitlet.  

2. Videnskabsteoretisk placering 

Forskning i best practice er (jf. kapitel 3 afsnit 3) langt fra en etableret forskningstradition, og un-

dersøgelsen lader sig heller ikke entydigt indplacere inden for én videnskabsteoretisk retning eller et 

videnskabsteoretisk paradigme. Afhandlingen er med det valgte afsæt i evidenshierarkiet, som på 

                                                 
41 Det er væsentligt her at skelne mellem hhv. den hermeneutiske metode og den hermeneutiske fortolkning. 
42 Jeg runder sidst i kapitel 11 afhandlingen af med en kritisk selvrefleksion, som jeg også har valgt at skrive i 1. person 
ental for også her at understrege min aktive rolle i vidensproduktionen.  
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baggrund af et kausalitetsbetinget grundprincip angiver hvilken viden, der er at foretrække frem for 

anden, inspireret af nypositivismen (Rieper og Hansen 2007:9). Samtidig anvender jeg elementer 

fra den fortolkende videnskab hermeneutikken bl.a. i forhold til min produktion af primære data og 

i forbindelse med mine tolkninger af samme.  

 

Med inspiration fra Fuglsang og Olsen (2004:26) kan det styrende vidensprincip i afhandlingen 

karakteriseres som problemorientering: Med udgangspunkt i en samfundsmæssig relevant problem-

stilling, som jeg undersøger i et bestemt teoretisk lys og ud fra et bestemt perspektiv (top-down), 

har undersøgelsen til formål at producere viden på et forskningsområde, hvor der kun eksisterer 

begrænset dokumenteret viden med det formål at skabe øget viden om området på et overordnet 

niveau.  

 

I mine bestræbelser at besvare min problemformulering anlægger jeg en pragmatisk forskningstil-

gang, der kan sammenfattes i begrebet bricolage. Bricolage definerer Denzin og Lincoln (2000:4) 

som ”a pieced-together set of representations that are fitted to the specifics of a complex situation”. 

Becker (1998 i Denzing og Lincoln 2000:4) beskriver le bricoleur (dvs. forskeren) som ”deploying 

whatever strategies, methods, or empirical material that are at hand”. Min pragmatiske 

forskningstilgang resulterer i, at ”[t]he researcher-as-bricoleur-theorist works between and within 

competing and overlapping perspectives and paradigms” (Denzin and Lincoln 2000:6).  

 

For afhandlingens ontologi medfører den nypositivistiske inspiration, at jeg betragter den sociale 

virkelighed som ekstern og faktisk eksistende. Min rolle som forsker består i at afdække nye aspek-

ter af den sociale virkelighed (Darmer og Nygaard 2005:39). Den sociale virkelighed kan ifølge 

nypositivismen studeres objektivt dog uden, at den kan begribes i sin helhed og til fulde (Krogstrup 

2011:139). Jeg har bestræbt mig på at være så objektiv, som det har været mig muligt i mine an-

strengelser for at afdække den sociale virkelighed igennem afhandlingen trods den nypositivistiske 

opfattelse af mennesket som hverken fuldt rationelt eller neutralt (Darmer og Nygaard 2005:27). 

Heraf følger også min begrundelse for en objektiverende fremstilling i 3. person ental.   

 

Af den nypositivistiske inspiration følger, at det ikke er muligt at finde frem til sandheden om mit 

genstandsfelt, hvilket skyldes min nærkontakt med genstandsfeltet, der gør det vanskeligt for mig at 

forblive objektiv og dermed undgå at blive påvirket af og påvirke mit genstandsfelt i løbet af forsk-
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ningsprocessen (Nygaard 2005:48). I forhold til at blive bevidst om min rolle i forskningsprocessen 

trækker jeg på indsigter fra den filosofiske hermeneutik repræsenteret ved Gadamer (Højbjerg 

2004:310). Et centralt udgangspunkt for Gadamer er, at det ikke for forskeren er muligt at stå 

”udenfor” og gennemføre en neutral undersøgelse, men at alle forskere besidder en forforståelse, 

som bringes med ind i forskningsprocessen (Fredslund 2005:78). I afsnit 2.1 tydeliggør jeg de stra-

tegier fra den filosofiske hermenutik, jeg har anvendt til at blive bevidst om, hvordan min for-

forståelse har påvirket forskningsprocessen.  

 

Til grund for min overordnede opfattelse af forholdet mellem teori og observation tager jeg afsæt i 

Poppers betragtning om, at al observation, er teoretisk funderet og dermed teoriladet: ”An observa-

tion is always preceded by a particular interest, a question, or a problem – in short, by something 

theoretical” (Popper 1972:342). Forskere starter ifølge Popper aldrig deres undersøgelser ud med 

rene og teoriløse observationer43, men observerer og klassificerer ud fra et bestemt synspunkt og i 

lyset af bestemte interesser. Derfor har teorien kombineret med min forventningshorisont44 været 

det ”searchlight”, som har bestemt, hvad der er vigtige og relevante observationer af min analyse af 

mit datamateriale. Til forskel fra Poppers (1972) forskningsmæssige ambition om teoriudvikling 

gennem teoritestning med henblik på falsificering af teorien, resulterer afhandlingens empiriske 

formål hovedsageligt i identifikation og systematiseringer af empirien på et felt, hvor viden er udo-

kumenteret, på baggrund af hhv. teorien og den valgte evalueringsstandard (beskæftigelsestrappen). 

Til forskel fra Popper søger jeg hverken at falsicificere eller udvikle min teori på baggrund af un-

dersøgelsen: Formålet er at bidrage med frembringelse af viden til besvarelse af problemformule-

ringen, hvilket har været styrende for undersøgelsen i alle dens faser.   

 

Jeg har i en vis udstrækning løbende nuanceret og tilpasset min teoriramme i forhold til empirien, 

hvorfor jeg har suppleret en fortrinsvis deduktiv forskningstilgang med den abduktive tilgang. Ab-

duktion er en metode til skabelse af ny viden (Nygaard 2005:56) og er især kendetegnende for 

forskning på et felt under udvikling (Thagaard 2004:181). Når man arbejder abduktivt, udgør teori-

en udgangspunktet for undersøgelsen, men betydningen af den empiriske forankring fremhæves 

                                                 
43 ”The bucket theory” siger modsat Poppers ”the searchlight theory”, at vores bevidsthed er en form for bøtte, hvor 
vores sansning og viden akkumuleres. Forenklet medfører det, at observationer ifølge ”the bucket theory” kommer før 
teori, hvilket er det modsatte argument af den videnskabsteoretiske position, Popper selv indtager (Popper 1972:341-
361).      
44 Poppers begreb om forventningshorisont minder om Gadamers forforståelsesbegreb, som noget der kombineret med 
teorien giver mig retning i undersøgelsen.  
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som værende helt afgørende. Det skyldes, at teoretisering uden dataforankring let kan blive både 

fejlagtig og præget af svagheder (Thagaard 2004). Der eksisterer dermed et dialektisk forhold mel-

lem teori og data, hvilket Ragin (1994) fremhæver som kendetegnende for den etablerede kompara-

tive forskningstradition. Abduktion kan også ses i sammenhæng med, at min teoretiske baggrund 

har givet perspektiver til min tolkning af data (Thagaard 2004:181). Dermed bliver udvalgte begre-

ber det centrale bindeled mellem empiri og teori i analyserne.  

 

Ifølge nypositivismen skal undersøgelser finde sted under naturlige forhold, fordi det netop er virke-

ligheden frem for kontrollerede forhold, teorien skal afspejle (Nygaard 2005:27). Som konsekvens 

har jeg lagt empiriske studier af virkeligheden til grund for undersøgelsen. Formålene med at gen-

nemføre de tyske og svenske ekspertinterviews har været at indsamle fakta og data (Bogner og 

Menz 2009:69) om succesfulde beskæftigelsesindsatser for personer med handicap. Mens formålet 

med at gennemføre de danske interviews har været at opnå viden om de elementer i beskæftigelses-

indsatsen, som personer centralt placeret i forhold til den politiske beslutningsproces, identificerer 

som barrierer og mangler i beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap. Som en konsekvens  

af afhandlingens formål om at ville bidrage til at frembringe viden om et forholdsvis udokumenteret 

forskningsfelt, er min tilgang eksplorativ. Mine interviewguides har som en konsekvens været se-

mistruktureret frem for at bestå af lukkede spørgsmål med henblik på kvantitativ behandling af data 

på tværs af de gennemførte interviews, hvilket formentlig ville have været den valgte interviewtil-

gang, hvis afhandlingen havde været mere entydigt placeret inden for nypositivismen. Nypositivis-

mens orientering imod kvantitative data (Krogstrup 2012:139) afspejler afhandlingen i den forstand, 

at jeg har foretrukket at anvende kvantitative data til at triangulere informanternes udsagn om best 

practice i den udstrækning, at disse eksisterer.      

2.1 Refleksioner i forhold til min forskerposition 
I forskningsmæssige sammenhænge afgrænser Fredslund (ibid.:82) forforståelsen til at bestå af hhv. 

det faglige perspektiv, de antagelser (erfarings-, empirisk eller teoretisk baserede), den teoretiske 

referenceramme og den metodiske tilgang, der er bestemmende for forskerens forståelsesramme og 

for den konkrete problemstilling. Forståelse er ikke et slutprodukt, men derimod den proces, hvor-

igennem forskerens forforståelse bliver påvirket, og forskerens horisont rykker sig. Horisonten in-

kluderer det, forskeren kan se fra et bestemt udsigtspunkt, og undergår dermed konstant forandring, 

i takt med at man sætter sin forforståelse i spil (Gadamer 1998 i Fredslund 2005:80). Forforståelse 

er den fordom, forskeren har om en sag, inden man går i en forståelsesproces, og Gadamer betragter 
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fordommen som en produktiv forudsætning for overhovedet at kunne forstå. Det er ifølge den filo-

sofiske hermeneutik ikke muligt for forskeren at sætte sig ud over sin egen forforståelse, selv for 

forskere, som eksplicit anerkender og forholder sig til deres forforståelse, da denne er en iboende 

del af forskningsprocessen. Det skyldes, at de konkrete fortolkninger ikke er frit svævende, men 

derimod udgår fra den enkelte forskers situation. Situationen er den kontekst, forskeren er en del af 

(Fredslund 2005:79). Det er imidlertid ikke let at opnå bevidsthed om forforståelsen, fordi man som 

forsker altid er ét med sin forforståelse, hvilket også er forklaringen på, at det aldrig er muligt at få 

alle dele af forforståelsen frem (ibid.:86).  

 

Der findes forskellige strategier, man kan benytte med henblik på at blive bevidst om, hvordan for-

forståelsen påvirker forskningsprocessen. Fredslund foreslår som en del af den kvalitative undersø-

gelses kvalitetskrav, at forskeren specificerer de dele af forforståelsen, som er relevante for pro-

blemstillingen. Det indbefatter tydeliggørelse af det faglige perspektiv, ens antagelser (herunder 

hvilke erfaringer, empiri og teori, antagelserne bygger på) samt den teoretiske referenceramme og 

den metodiske tilgang, man vælger (ibid.:85). Dette krav knytter an til forskerens forforståelse og 

har til formål at give læseren en mulighed for at bedømme, hvordan forskerens forforståelse kan 

have påvirket forskningsprocessen. En anden mere praktisk strategi til at gøre forforståelsen tydelig 

er ifølge Fredslund (ibid.:86), at forskeren kontinuerligt i forskningsprocessen præsenterer sin 

forskning i forskellige sammenhænge for at udfordre sin forforståelse, da den feedback, man får 

her, er uvurderligt input i forskningsprocessen, i og med at man herigennem kan sætte sin egen for-

ståelseshorisont i bevægelse.  

 

For afhandlingen er det relevant at gøre rede for mine arbejdserfaringer på feltet i Danmark, fordi 

min motivation for at påbegynde arbejdet med afhandlingen opstod her, ligesom det også var her, at 

min første faglige forforståelse vedrørende beskæftigelsen af personer med handicap blev dannet. 

Springbrættet til arbejdet med afhandlingen var en ansættelse hos Danske Handicaporganisationer: 

først som projektmedarbejder på beskæftigelsesområdet (perioden november 2004-april 2005) og 

efterfølgende (perioden maj 2005-april 2006) som konsulent med ansvar for beskæftigelsesområdet. 

Ansættelser, som gav mig mine første erfaringer på feltet, og som har været medbestemmende for 

det det top-down perspektiv, jeg har valgt at anlægge i forhold til genstandsfeltet (jf. kapitel 4) samt 

for min ekspertforståelse.  
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Jeg har truffet et eksplicit valg om ikke at ville forankre afhandlingen hos handicaporganisationer-

ne, da jeg med afhandlingen ikke ønskede at producere et partsindlæg for handicaporganisationerne. 

I stedet lykkedes det mig at få afhandlingen formelt forankret i sekretariatet for Det Centrale Handi-

capråd med det formål at give afhandlingen en mere tydelig placering på feltet i forhold til det valg-

te mål for best practice og give mig mulighed for at sparre med centrets ph.d.-studerende og andre 

akademiske medarbejdere, der løbende udarbejder undersøgelser på handicapområdet.  

 

Mine forforståelser er løbende blevet revideret i takt med, at forskningsprocessen er skredet frem, 

og jeg har opnået nye erkendelser. Ikke mindst mødet med de udenlandske informanter og studiet af 

de tyske og svenske beskæftigelsesindsatser har givet mig konkret anledning til at stille spørgsmål 

til mine egne forforståelser, hvilket har ført til nye forståelseshorisonter og dannelse af nye for-

forståelser. Arbejdet med afhandlingen har jeg løbende præsenteret på ph.d.-kurser, i ph.d.- og 

forskningsgruppen på RUC samt på konferencer i både ind- og udland, og de kritiske kommentarer 

jeg har fået, har jeg indarbejdet i det omfang, at jeg har vurderet dem relevante i forhold til afhand-

lingens formål og besvarelse af formuleringens fire led.      

2.2 Forholdet til opdragsgiver 
Arbejdsmarkedsstyrelsen har finansieret arbejdet med afhandlingen på baggrund af en af dens man-

ge puljer, der præger den danske beskæftigelsesindsat, bl.a. i forhold til målgruppen af personer 

med handicap. Afhandlingens formål har på forhånd været defineret, hvilket har været styrende for 

de valg, der er foretaget. Dermed skriver afhandlingen sig også ind i en bestemt genre, som konsti-

tuerer de overordnede rammer for arbejdet. I den periode, hvor afhandlingen er blevet udarbejdet, 

har min kontakt til Arbejdsmarkedsstyrelsen, ud over et enkelt interview gennemført med to medar-

bejdere fra 3. kontor (jf. bilag 1), udelukkende bestået i kvartalsvise statusskrivelser og aflæggelse 

af projektregnskab til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der har ikke været tale om anden kontakt, som 

ville have kunnet give anledning til eventuelle interessekonflikter. Af den grund er det blevet vurde-

ret, at der ikke er behov for at gøre sig yderligere etiske overvejelser omkring forholdet til projek-

tets opdragsgiver.  

3. Det kvalitative ekspertinterview 

I denne undersøgelse gør jeg brug af det sonderende ekspertinterview, hvis gennemførelse har til 

formål at frembringe viden på et område, hvor der kun eksisterer lidt eller ingen forskningsbaseret 

viden (Kristensen 2007). Siden starten af 1990’erne er ekspertinterviewet som metode til kvalitativ 



Kapitel 5   

 

 117 
 

empirisk forskning designet til at udforske ekspertviden vokset betragteligt (Meuser og Nagel 

2009:17). Interviews med eksperter gennemføres overordnet på grund af deres professionelle virke 

(Kristensen 2007:278). Der er tale om en dataindsamlingsmetode eller – redskab til at udforske eks-

pertviden (ibid. 25), som først inden for de seneste 10 år er blevet genstand for metodologiske dis-

kussioner og refleksion inden for samfundsvidenskaben på trods af, at metoden er forholdsvis ud-

bredt (Bogner et al. 2009:1). Som en konsekvens er både den danske og udenlandske litteratur om 

emnet forholdsvis begrænset (Kristensen 2007).  

 

I arbejdet med de kvalitative interviews har jeg valgt at tage udgangspunkt i den filosofiske herme-

neutik udviklet af Gadamer og hans forståelse af den hermeneutiske cirkel som et ontologisk princip 

defineret som genstandsfeltet og måden, genstandsfeltet opfattes på (Højbjerg 2004:320). Ifølge den 

hermeneutiske cirkel kan genstandsfeltets dele kun forstås, hvis helheden inddrages, ligesom helhe-

den kun kan forstås i kraft af delene. Som fremhævet af bl.a. Højbjerg (ibid. 312) er det sammen-

hængen mellem del og helhed, der gør, at vi kan forstå og fortolke. Desuden inkluderer den nyere 

metodeforskning det dialektiske forhold mellem forforståelse og forståelse (Kristensen 2007:282). 

Ifølge den filosofiske hermeneutik er det ikke muligt at fortolke en tekst uafhængigt af den be-

grebsverden, man fortolker og forstår på baggrund af (Højbjerg 2004:313). Målet med fortolknin-

gen er at opnå en gyldig forståelse af den undersøgte tekst (Kristensen 2007:280).   

 

At der eksisterer en kontinuerlig vekselvirkning mellem fortolkeren og genstanden, resulterer i, at 

det er umuligt at sætte sig uden for den hermeneutiske cirkel, der ifølge Gadamer udgør strukturen 

for den måde vi kan forstå og fortolke verden på. Derfor spiller forskeren en aktiv rolle i forsk-

ningsprocessen. Ifølge Højbjerg (ibid. 342) begynder en hermeneutisk analyse altid hos forskeren 

selv, fordi det er forskeren, der i samspil med sit genstandsfelt, producerer sit forskningsmateriale. 

Mit afsæt i den filosofiske hermeneutik og idéen om den hermeneutiske cirkel medfører, at jeg i høj 

grad betragter mig selv som værende medskaber af mine forskningsresultater i samspil med mine 

informanter.  

 

Af mig som forsker har det at arbejde med ekspertinformanter, der befinder sig i varierende positio-

ner fortrinsvis på det nationale niveau på den beskæftigelsespolitiske scene fordret, at jeg løbende 

igennem forskningsprocessen har stræbt efter at gøre mig selv bevidst om det perspektiv informan-

terne besidder qua de specifikke positioner, de bestrider samt de interesser, de repræsenterer i den 
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politiske beslutningsproces. Jeg har bestræbt mig på at være så objektiv som mulig igennem forsk-

ningsprocessen. Men som det bliver påpeget af Gadamer er dette imidlertid vanskeligt. Det er en 

central pointe inden for den filosofiske hermeneutik, at ligegyldigt hvor meget jeg søger at sætte 

mine forforståelser på spil i løbet af forskningsprocessen, kan jeg aldrig opnå fuld bevidsthed om 

dem (Fredslund 2005:86). 

3.1 Eksplicitering af afhandlingens ekspertforståelse 
Det kvalitative ekspertinterview er den bærende metode, jeg har gjort brug af i forhold til hhv. at 

producere data om informanternes syn på barrierer i den danske beskæftigelsesindsats for personer 

med handicap og til at identificere best practice i Tyskland og Sverige (referral). Med det valgte 

afsæt i evidenshierarkiet og afhandlingens forankring inden for nyposititivismen betragter jeg eks-

pertinterviewet som den bedste eksisterende kilde på indeværende tidspunkt til at opnå viden om 

genstandsfeltet på et overordnet aggregeret niveau.  

 

At træffe et valg medfører som bekendt et fravalg. Med udgangspunkt i afhandlingens valgte fokus 

på at ville bidrage med viden på det aggregerede niveau (top-down perspektivet), har jeg valgt ikke 

at inkluderer hverken markarbejderen (i form af medarbejdere i både jobcentre og socialforvalt-

ning), jobcentermedarbejdere, personer med handicap eller arbejdsgivere blandt informanterne i 

afhandlingen (bottom-up perspektivet). Mit argument for ikke at give til eksempelvis markarbejde-

ren og borgeren med handicap skyldes afhandlingens eksplicitte fokus på at ville generere viden og 

på et overordnet niveau.   

 

”There is no clear-cut definition of the term ‘elite’45 and given its broad understanding across the 

social sciences, scholars have tended to adopt different approaches” (Harvey 2011:432). Ifølge bl.a. 

Harvey (2011:433) kan begrebet ‘elite’ tillægges forskellige betydninger afhængigt af konteksten, 

hvilket forklarer de forskellige definitioner af begrebet, der anvendes i litteraturen på området. For-

skerens store indflydelse på, hvordan han eller hun vælger at definere sit begreb, gør det særlig cen-

tralt i forhold til afhandlingens vidensproduktion at eksplicitere og tydeliggøre den anvendte eks-

pertdefinition og dermed de argumenter, jeg har valgt at lægge til grund for at udvælge mine infor-

manter. At gøre disse overvejelser så transparente som muligt er desuden centralt ud fra den be-

                                                 
45 I den engelsksprogede litteratur anvendes ’elite’-begrebet, hvorimod ekspert-begrebet er stort set ukendt (se eksem-
pelvis Littig 2009 og Kristensen 2007). Jeg anvender fortløbende betegnelsen ekspert for også at understrege, at jeg i 
mit valg af informanter vægter det, at informanterne besidder fagspecialiseret viden større betydning for problemstillin-
gen, end at de nødvendigvis bestrider top-positer i deres respektive organisationer.   
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tragtning, at ekspertinterviewet netop er kendetegnet ved, at det er mig som forsker, som ud fra mit 

forskningsformål og min specifikke forskningsinteresse definerer, hvem jeg vælger at betragter som 

ekspert (Meuser og Nagel 2009:18). Dette er imidlertid ikke et vilkårligt valg, men det er en aner-

kendelse af eksperten som en ekspert inden for vedkommendes ”field of action” (ibid.).   

 

Til grund for udvælgelsen af mine informanter har jeg generet et sæt af empirisk funderede kriterier 

tilpasset afhandlingens formål. Jeg anvender en kontekstafhængig ekspertdefinition, der afgrænser 

de personer, jeg med udgangspunkt i afhandlingens formål tillader mig at betegne som ’eksperter’. 

Definitionen tager udgangspunkt i min forforståelse hovedsageligt baseret på mine tidligere ar-

bejdserfaringer på feltet om, hvem jeg betragter som ’ekspert’ i forhold til bedst muligt at kunne 

bidrage til besvarelse af problemformuleringen. Dermed bliver den viden, jeg besidder på baggrund 

af mine erfaringer på feltet og mine formodninger om aktørernes viden om genstanden, bestem-

mende for, hvem jeg inkluderer i undersøgelsen og dermed på baggrund af mine kriterier vælger at 

betragte og definere som ekspert.  

 

I tråd med Littig (2009:109) har jeg valgt at definere afhandlingens ekspertforståelse på baggrund af 

en kombination af genstandsfeltet og min specifikke interesse som forsker. Overordnet definerer jeg 

en ekspert som en person, der besidder specifik viden om handicap og beskæftigelse qua dennes 

professionelle virke og qua den position, han eller hun bestrider inden for den pågældende instituti-

on. I tillæg har jeg i Danmark valgt at gennemføre interviews med et par informanter på grund af 

deres særlige viden om hhv. evaluering på handicapområdet og internationalt samarbejde på handi-

capområdet. Dermed er det interviewpersonens specialviden om genstandsfeltet opnået gennem en 

position på feltet, som er afgørende for mit valg af informanter. Den specialiserede viden om handi-

cap og beskæftigelse46 kombineret med en ”institutionalized expertise” (Sprondel 1974:141 i Meu-

ser og Nagel 2009:19) adskiller eksperten fra lægmanden (ibid.). 

 

Et andet kriterium, som også indgår i min ekspertdefinition er, at mine informanter i videst muligt 

omfang skal bestå af personer, som befinder sig på et overordnet niveau på den beskæftigelespoli-

tiske scene og dermed også er relativt tæt på den politiske beslutningsproces i form af bl.a. repræ-

sentanter for statslige institutioner (eksempelvis ministerier, styrelser og handicapspecifikke funkti-

oner på beskæftigelsesområdet). At jeg har valgt at lægge vægt på, at informanterne i videst muligt 
                                                 
46 Som følge af, at den beskyttede beskæftigelse i Danmark er placeret i Socialministeriets regi, fordeler informanterne 
sig inden for både beskæftigelses- og socialområdet. 
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omfang skal være placeret på det overordnede niveau er begrundet i afhandlingens formål om at 

ville generere viden på det aggregerede niveau.  

 

Med afsæt i den danske arbejdsmarkedsmodel inkluderer min ekspertdefinition desuden personer i 

ledende positioner (eksempelvis politiske valgte formænd) og ansatte (fag)konsulenter i indflydel-

sesrige landsdækkende interesseorganisationer (handicaporganisationer samt arbejdsgiver- og ar-

bejdstagerorganisationer), som jeg formoder, besidder viden om og erfaring på beskæftigelsesområ-

det. Der er tale om informanter, som aktivt deltager i og forsøger at påvirke den politiske beslut-

ningsproces på arbejdsmarkedsområdet i en gunstig retning for deres respektive organisationer og 

medlemmer.  

 

Da antallet af aktører på feltet, som lever op til disse kriterier, er forholdsvis begrænset, er det vig-

tigt at eksplicitere, at der i mine konkrete valg af informanter unægteligt indgår et vist element af 

pragmatisme. Som følge heraf består mine informanter af et miks af forskellige typer af aktører, der 

befinder sig i varierende positioner og også på forskellige niveauer på den social- og beskæftigel-

sespolitiske scene frem for at begrænse sig til en bestemt type af eksperter, eksempelvis funktionelt 

afgrænset.   

 

Opsummerende har jeg valgt at anvende en forholdsvis bred forståelse af ekspertbegr, som tager sit 

udgangspunkt i min erfaringsbaserede ’insiderviden’om feltet i Danmark. Dette valg er også be-

grundet i, at en bred ekspertforståelse i højere grad muliggør, at jeg bliver i stand til at indfange 

feltet og dets kompleksitet, end hvis min ekspertforståelse var mere ’smal’ og evt. funktionelt af-

grænset. 

3.2 Ekspertbegrebets betydning for vidensproduktionen         
Formålet med dette afsnit er at diskutere implikationerne af mit ekspertbegreb for afhandlingens 

vidensproduktion. I forbindelse med ekspertinterviewet er det som nævnt ovenfor forskeren selv, 

der på baggrund af sit genstandsfelt og sin specifikke forskningsinteresse definerer og udvælger 

sine informanter. Det har den implikation, at ekspertforståelsen får afgørende betydning for den 

viden, jeg producerer med afhandlingen.  

 

Mit top-down perspektiv medfører, at jeg med afsæt i min ekspertdefinition giver stemme til nogle 

aktører på beskæftigelsesområdet og dermed nogle udvalgte perspektiver frem for aktører på andre 



Kapitel 5   

 

 121 
 

niveauer og i andre positioner eksempelvis i form af markarbejdere og personer med handicap på 

det implementerende niveau. Jeg har valgt at give stemme til aktører på det nationale niveau ud fra 

en betragtning om, at det er aktørerne på dette niveau, som besidder indsigt og viden om den politi-

ske beslutningsproces på feltet i alle tre lande qua de positioner, de bestrider i de respektive institu-

tioner og organisationer. Desuden antager jeg, at informanterne ud fra deres professionelle virke 

besidder viden om hhv. hvilke barrierer, der eksisterer i beskæftigelsesindsatsen for en øget er-

hvervsdeltagelse blandt personer med handicap (et centralt omdrejningspunkt for de danske inter-

views) samt om succesfulde beskæftigelsesindsatser (omdrejningspunktet for de tyske og svenske 

ekspertinterviews). Jeg antager også, at eksperter på et overordnet niveau har bedre indblik i gen-

nemførte evalueringer på feltet end eksempelvis markarbejderen på det implementerende niveau.   

 

Mine informanter består af aktører, der som følge af de positioner, de bestrider i de pågældende 

organisationer i varierende grader har en politisk motiveret dagsorden, som de mere eller mindre 

bevidst søger at fremme i interviewsituationen. Der rummer en mulighed for, at mine informanters 

usagn i mere eller mindre udstrakt grad er politisk motiverede. Af den grund betragter jeg de enkel-

te informanters udsagn som én mulig ’fortælling’ blandt mange, der er forankret i en bestemt positi-

on på feltet frem for at tage informanternes udsagn for pålydende. Informanternes udsagn repræsen-

terer dermed ingen ’objektiv’ sandhed, men er i høj grad bestemt at den specifikke institutionelle og 

organisatoriske kontekst, de indgår i.  

 

Konsekvensen af at jeg har valgt at anvende en relativt bred ekspertforståelse er, at informanterne 

repræsenterer en større flerhed af perspektiver i forhold til den politiske beslutningsproces på be-

skæftigelsesområdet, end hvis jeg havde taget udgangspunkt i en mere ’smal’ ekspertdefinition. Det 

valg har jeg med afsæt i Kvale (1993:108) truffet, fordi min ambition med projektet har været at 

komme så godt rundt om genstandsfeltet som muligt på det nationale niveau til forskel fra at belyse 

problemstillingen fra én enkelt informantgruppes perspektiv. Min begrundelse er, at der er tale om 

en problemstilling, hvor det i høj udstrækning er aktørernes positioner, interesser og præferencer i 

forhold til feltet frem for mere ’sikker’ viden, der både definerer feltets udfordringer og de mulige 

policysvar.  

3.3 Valg af informanter og overvejelser om sammenlignelighed  
På baggrund af mit relativt store forkendskab til feltet, der i Danmark er forholdsvis begrænset på 

det nationale niveau, stod det relativt klart for mig allerede ved projektets start, hvilke danske in-
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formanter, jeg ønskede at interviewe til afhandlingen. Hovedparten af informanterne er tidligere 

samarbejdspartnere, enkelte deltagere i ekspertseminaret er kolleger (ekspertseminaret behandler 

jeg i afsnit 3.8) og enkelte politisk valgte repræsentanter for handicaporganisationerne har jeg tidli-

gere arbejdet for som beskæftigelsespolitisk konsulent.  

 
Blandt de danske informanter er også en tredjedel, som jeg ikke forinden har haft nogen relation til. 

Disse informanter har jeg udvalgt med udgangspunkt i min formodning om, at netop disse personer 

qua deres specifikke position på området besidder viden om handicap og beskæftigelse, som jeg har 

vurderet har haft særlig relevans for afhandlingens problemstilling. Ved også at inkludere disse in-

formanter i undersøgelsen søger jeg at holde en åbenhed overfor, at der kan være aktører på feltet, 

som jeg enten har overset eller ikke har haft kendskab til, inden jeg gik i gang med afhandlingsar-

bejdet. Herigennem søger jeg at udfordre og sætte min egen forforståelse om genstandsfeltet i spil 

(Højbjerg 2004:342).  

 

I lighed med, hvad der gør sig gældende i Tyskland og Sverige, har jeg anvendt en ’snowball’ me-

tode til at få adgang til de danske informanter, jeg ikke kendte på forhånd på baggrund af anbefalin-

ger fra andre informanter (problematikken omkring adgang i forbindelse med ekspertinterview be-

handles i afsnit 3.4). Dette er en gængs metode til at få adgang til informanter i forbindelse med 

ekspertinterviewet (Harvey 2011).  

 

Med udgangspunkt i de ekspertinterviews, jeg har gennemført i Danmark, har jeg bestræbt mig på 

at gennemføre interviews med eksperter, som så vidt der er muligt bestrider sammenlignelige posi-

tioner i alle tre lande med henblik på at kunne komparere og besvare undersøgelsens problemformu-

lering. Fordi konteksten (i form af eksempelvis institutioner og organiseringen af indsatsen i de tre 

lande) er forskellig, er det netop en pointe, at jeg ikke kan opnå fuld sammenlignelighed mellem 

informanterne i de tre lande (dvs. sammenligning ’én til én’).   

 

Hvilke informanter jeg har interviewet i hhv. Danmark, Sverige og Tyskland, fremgår af oversigten 

i bilag 1. Jeg har på baggrund af nogle overordnede kategorier (forskere, embedsmænd, handicap-

organisationer, arbejdsgiverrepræsentanter etc.) rubriceret informanterne for at forsøge at skabe et 

vist overblik over, hvilke typer af eksperter, jeg har interviewet i de tre lande.  
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I modsætningen til, hvad der gør sig gældende for både Tyskland og Sverige, har jeg i Danmark 

truffet et eksplicit valg om ikke at foretage interviews med andre forskere på området, der beskæfti-

ger sig med handicap og beskæftigelse. Dette valg er truffet ud fra et argument om, at mængden af 

forskningsbaseret viden på området i Danmark er forholdsvis begrænset, hvorfor det har været rela-

tivt let for mig at få et godt indblik i litteraturen på området. Allerede da jeg begyndte på at arbejde 

med afhandlingen, havde jeg et godt indblik i den forholdsvis begrænsede (sektor)forskning, der 

bedrives på området i Danmark. Et andet argument for, hvorfor jeg har valgt ikke at foretage inter-

views med danske forsker er, at det primære formål med at gennemføre interviews i den danske 

kontekst har været at belyse de udfordringer, som udvalgte aktører47 på den social- og beskæftigel-

sespolitiske scene vurderer udgør barrierer for en øget beskæftigelsesindsats frem for at sætte fokus 

på den forskningsbaserede viden, der løbende dokumenteres fortrinsvis af SFI - og desuden er let 

tilgængelig på SFI’s hjemmeside.   

 

I både Tyskland og Sverige har jeg som nævnt modsat prioriteret at gennemføre relativt mange in-

terviews med forskere og førende evaluatorer på området, hvilket skyldes, at jeg har haft en for-

ventning om, at jeg her igennem især ville kunne identificere den væsentligste forskningsbaserede 

litteratur og evalueringer af de aktive beskæftigelsesindsatser for personer med handicap. Dette valg 

er baseret på en formodning om, at jeg gennem interview med forskere ville kunne opnå forsk-

ningsbaseret viden om effekten af de aktive beskæftigelsesindsatser for personer med handicap ba-

seret på forskernes forsknings- og evalueringsvirksomhed, end det er tilfældet for de resterende in-

formanter, som jeg formoder har mere spil i forhold til den politiske beslutningsproces i interview-

situationen.  

 

Et forhold, som modsat taler imod denne formodning er, at forskere i lighed med de resterende in-

formanter naturligvis også har en dagsorden, som de søger at fremme og forhold, som de søger at 

positionere sig i forhold til igennem interviewet. Da der i lighed med situationen i Danmark gen-

nemføres mange beskæftigelsesprojekter og modelforsøg på området i Tyskland og Sverige, vil jeg 

argumentere for, at det giver mening at gennemføre interviews med andre typer af eksperter end 

forskerne, hvilket jeg har gjort. Min argumentation er empirisk begrundet af, at der er tale om et felt 

under udvikling karakteriseret ved en betydelig mængde gråzonelitteratur i form af eksempelvis 

projektevalueringer, som forskerne alt andet lige ikke har et fuldt overblik over.        

                                                 
47 Jeg ønsker at understrege, at jeg har udvalgt informanterne på baggrund af ovenstående ekspertforståelse. 
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I alle tre lande har jeg foretaget interviews med embedsmænd på centralt niveau på social- og be-

skæftigelsesområdet, som er involveret i forhold til politikudviklingen af de specialiserede beskæf-

tigelsesindsatser for personer med handicap. Desuden har jeg foretaget interviews med repræsentan-

ter for embedsmænd i handicap-specialfunktioner på beskæftigelsesområdet. En sådan eksisterer 

ikke i Sverige, hvorfor dette felt er tomt i bilag 1. I Socialministeriet har jeg valgt at interview che-

fen for internationalt kontor for at belyse international læring på socialområdet på baggrund af in-

formantens specifikke erfaringer, som jeg har opnået kendskab til gennem ’snowball’ metoden. I 

Servicestyrelsen har jeg valgt at gennemføre interviews med en konsulent, som jeg vidste besidder 

stor viden om gennemførelse af evaluering bredt på handicapområdet48.  

 

I de tilfælde, hvor der i Tyskland og Sverige eksisterer institutioner, som eksempelvis af historiske 

årsager og grundet variationer i landenes velfærdsinstitutioner ikke findes i Danmark, har jeg som 

hovedregel truffet et valg om at gennemføre interviews med informanter fra disse institutioner. Som 

et konkret eksempel vil jeg fremhæve, at jeg i Sverige har foretaget interview med en repræsentant 

for det tredje arbejdsmarked, Samhall, samt at jeg også har foretaget interview med en repræsentant 

for den svenske ombudsmandsinstitution, Diskrimineringsombudsmannen. Dette er begge instituti-

oner, hvis lige ikke eksisterer i Danmark. Argumentet er, at repræsentanter fra disse organisationer 

formentlig ville kunne bidrage med nye og andre perspektiver, der adskiller sig den danske måde 

eksempelvis at organisere indsatsen på. I Tyskland findes også en ombudsmandslignende funktion 

på handicapområdet, hvis sekretariat er sammenfaldende med det tyske arbejds- og socialministeri-

um. Fra sekretariatets side blev der i forhold til min konkrete henvendelse henvist til de kontorche-

fer i ministeriet, som jeg har gennemført interview med. Derfor er dette felt tomt i bilag 1 for Tysk-

land.      

 

Til gengæld har jeg ikke gennemført interviews med repræsentanter for de lovpligtige tyske pensi-

ons- og ulykkeskasser, hvilket vurderet retrospektivt formodentligt kan have været uhensigtsmæs-

sigt, idet Schröder et al. (2009) vurderer, at der er tale om væsentlige aktører i den tyske beskæfti-

gelsesindsats for personer med handicap. Dette forhold er jeg dog først blevet klar over, da jeg alle-

rede var forholdsvis langt i processen med at analysere mit tyske interviewmateriale, og jeg har 

vurderet, at jeg af tidsmæssige årsager ikke ville kunne nå grundigt nok at indarbejde data fra re-
                                                 
48 Jeg vil understrege, at informanten forholder sig relativt kritisk til evidenstankegangen, men at jeg på grund af mit 
udgangspunkt i den integrerede implementeringsmodel ikke har belyst informantens kritiske holdninger. 
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præsentanter for disse organisationer i analysen. Det er derfor perspektiver, som er fraværende i min 

analyse af den tyske case, men som det er min bedste vurdering, at man med fordel kunne vælge at 

inkludere i fremtidige komparative undersøgelser på feltet.    

 

Handicaporganisationerne tager aktivt del i den politiske beslutningsproces på beskæftigelsesområ-

det og besidder qua deres medlemsorganisationer specialiseret viden om de forskellige handicap og 

deres følgerne i forhold til arbejdsmarkedet. I Danmark har jeg interviewet to politisk valgte repræ-

sentanter for handicaporganisationerne, hvoraf formanden for PTU hovedsageligt er inkluderet 

blandt informanterne på baggrund i hans erfaringer som Danmarks repræsentanter i forbindelse med 

udarbejdelsen af FN’s handicapkonvention og derfor må formodes for at have en helt særlig viden 

om internationale policy processer på handicapområdet bredt set. I Tyskland og Sverige har jeg på 

baggrund af ’snowball’ metoden gennemført med to fagkonsulenter ansat i handicaporganisationer-

ne.  

 

Jeg har valgt at inkludere (fag)konsulenter fra arbejdsgiverorganisationer, som beskæftiger sig med 

handicapspørgsmål i undersøgelsen ud fra det argument, at de som følge af den danske arbejdsmar-

kedsmodel deltager i den politiske beslutningsproces på området. Desuden besidder de viden om 

implementeringen af de specialiserede beskæftigelsesindsatser i virksomhederne. Det er undtagel-

sesvis ikke lykkes mig at opnå interview med en konsulent fra en af de tyske arbejdsgiverorganisa-

tioner, hvorfor jeg i analyserne i stedet har valgt at basere de tyske arbejdsgiveres synspunkter om 

best practice på officielle policy dokumenter.    

 

Blandt mine informanter har jeg inkluderet fagkonsulenter fra lønmodtagerorganisationer, som be-

skæftiger sig med handicapspørgsmål. Der er tale om centrale interesseorganisationer, hvis formål 

er at fremme sine lønmodtagernes interesser i den politiske beslutningsproces. (Fag)konsulenten i 

Landsorganisationen i Sverige har valgt at bidrage med en skriftlig besvarelse af interviewspørgs-

målene, hvorfor jeg som supplement har valgt at interviewe yderligere en fagkonsulent fra lønmod-

tagersiden.  

 

European Union of Supported Employment (EUSE) er en europæisk paraplyorganistion, som ud-

breder good practices for Supported Employment. Alle tre caselande er medlem af EUSE. EUSE 

har det eksplicitte mål at fremme udbredelsen af SE i Europa: “EUSE works to achieve this through 
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the promotion of the Supported Employment model, the exchange of information and knowledge on 

good practice in Supported Employment and the development of model services”49. EUSE mener 

jeg derfor, at jeg har belæg for at betragte som et forum for institutionaliseret policy læring på om-

rådet. Derfor er det yderst relevant for undersøgelsen at inkludere højtstående personer fra de natio-

nale EUSE-organisationer, fordi de besidder konkret viden om, hvordan international erfaringsud-

veksling foregår i forhold til spredning af best practice om SE modellen.  

 

I Tyskland og Sverige har jeg på baggrund af både tyske og svenske forskeres konkrete vurderinger 

af, at supported employment er en succesfuld tilgang til at integrere og fastholde personer med visse 

typer af handicap på arbejdsmarkedet, til forskel fra, hvad jeg har gjort i Danmark, valgt at gennem-

føre interview med hhv. en daglig leder og en afdelingsleder af et supported employment tilbud. 

Disse informanter befinder sig relativt tæt på det implementerende led, men lever samtidig op til 

min ekspertforståelse som værende personer, der både besidder specialiseret viden om genstandsfel-

tet og er placeret i ledende positioner i de pågældende organisationer.   

 

Opsummerende er det min erfaring, at der er tale om et felt, hvor det er vanskeligt grundet kontek-

stuelle forskelle mellem landene og måden beskæftigelsesindsatsen er organiseret på at opnå fuld 

sammenlignelighed mellem informanterne i de tre lande. På baggrund af afhandlingens formål om 

at ville undersøge succesfulde beskæftigelsesindsatser i Tyskland og Sverige med henblik på at 

supplere og videreudvikle den danske indsats på området med afsæt i de udenlandske erfaringer, er 

det netop også en central pointe, at jeg ikke forsøger at udglatte disse nationale forskelle i valg af 

informanter.  

3.4 Adgang til feltet og informanternes motiver for deltagelse i undersøgelsen 
Et af de forhold, der adskiller ekspertinterviewet fra andre typer af interviews er, at det kan være 

svært at få adgang til informanterne på det felt, man ønsker at undersøge (Littig 2009:104). Det har 

imidlertid ikke været tilfældet for indeværende undersøgelse. Der har været stor velvilje blandt eks-

perterne på området i alle tre lande til at lade sig interviewe. Det er vigtigt at understrege, da af-

handlingen ikke havde kunnet gennemføres uden deltagelse fra informanterne, hvorfor dette bered-

skab har været af afgørende vigtighed for realiseringen af projektet.  

   

                                                 
49 www.euse.org 
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I alle tre lande er det et forholdsvis begrænset antal aktører, som arbejder med handicap og beskæf-

tigelse på et overordnet niveau. I Tyskland er mængden af eksperter på området dog langt større end 

antallet i Danmark og Sverige, hvilket antages både at hænge sammen med landets størrelse og ind-

satsernes organisering, men antallet af policyeksperter er stadig så begrænset, at eksperterne på om-

rådet ”kender hinanden” (interview professor Seyd, Universität Hamburg).  

 

Mit netværk og institutionelle tilknytning antages at have betydning for opnåelse af interviewaftaler 

med eksperter (Meuser og Nagel 2009:34). Med henblik på at opnå interviewaftaler var det særligt i 

forhold til de tyske og svenske informanter væsentligt for mig at signalere indgående forkendskab 

til området med henblik på at fremstå så professionelt og kompetent som muligt. Dette har jeg for-

søgt at signalere ved at fremhæve mine erfaringer som beskæftigelsespolitisk konsulent i Danmarks 

største paraplyorganisation på handicapområdet, afhandlingens forankring i sekretariatet for Det 

Centrale Handicapråd og Arbejdsmarkedsstyrelsens finansiering af projektet.  

 

I forhold til at få adgang til de pågældende informanter, jeg ikke på forhånd har haft en arbejdsmæs-

sigrelation til, har jeg som nævnt anvendt en ’snowball’ metode. Dette er en gængs metode til at få 

adgang til informanterne i forbindelse med gennemførelse af ekspertinterviewet. Konkret har jeg 

rettet kontakt til potentielle informanter i både ind- og udland per e-mail, hvilket er en gængs meto-

de til at få adgang til ekspertinformanter (Christmann 2009:161). Her har jeg kort informeret infor-

manterne om projektet og dets formål (se bilag 2) for at informanterne kunne opnå gennemsigtighed 

i forhold til projektet (Harvey 2011:433). Denne første korrespondance har jeg i forhold til de po-

tentielle udenlandske informanter benyttet til at efterlyse evalueringer af de tyske og svenske speci-

aliserede beskæftigelsesindsatser.  

 

I litteraturen om ekspertinterviewet fremhæves forskellige motiver blandt eksperterne for at ville 

deltage i forskningsinterviewet. Altruisme fremhæves som et udbredt motiv blandt informanterne 

for at ville deltage, eksempelvis i form af et ønske om at støtte en ung forsker i sine forskningsmæs-

sige bestræbelser, eller fordi eksperten ønsker at bidrage til forskningen på området (Littig 2009). 

Set retrospektivt synes flere af de interviewede forskere at efterlade et tydeligt indtryk af at ville 

”øse” af deres viden samt give læresætninger videre, som rummer essensen af deres mangeårige 

forskning på området. Blandt forskerne kan der registreres en meget positiv indstilling over for det, 

at en ung forsker interesserer sig for deres forskningsområde, og det, at der er tale om en uden-
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landsk interesse, har ikke fået forskerne til at være mindre smigrede over interessen for deres forsk-

ningsområde – måske snarere tværtimod.  

 

Ønsket om at ville bidrage til forskningen vurderes at være særlig stærkt blandt flere af repræsen-

tanter fra de danske handicaporganisationer og personer tættest på det implementerende led i Dan-

mark (herunder medarbejdere i Specialfunktionen), da interviewet er en mulighed for at ’give voi-

ce’, bl.a. om de barrierer i beskæftigelsesindsatsen, som de i deres position tættere på det implemen-

terende led i jobcentrene oplever som en del af forklaringen på den relativt lave erhvervsdeltagelse 

blandt personer med handicap. Dette er mig bekendt en problemstilling, som ikke tidligere er blevet 

behandlet samlet i en dansk ph.d.-afhandling. Et sidste motiv, jeg vurderer kan have været udslags-

givende for, at flere informanter har villet bidrage til afhandlingen er, at de kan se det som en mu-

lighed for at positionere sig selv og den pågældende organisations synspunkter, og mere eller min-

dre aktivt søger at fremme i den politiske beslutningsproces.       

 

Jeg har gennemført 13 ekspertinterviews i Danmark i perioden maj-august 2008. I interviewet med 

Arbejdsmarkedsstyrelsen deltog begge eksperter i ét samlet interview.  

 

I Tyskland har jeg foretaget interview med 12 eksperter. Her foregik dataindsamlingen ad to om-

gange. I september 2008 gennemførte jeg de første tyske interviews men erfarede efterfølgende, at 

det ikke var lykkedes mig i tilstrækkelig høj grad at holde fokus på best practice.  I forhold til for-

målet om at ville opnå viden om best practice omhandlede interviewene i for høj grad viden om den 

specifikke institutionelle og organisatoriske tyske kontekst på området. Gennemførelse af disse ind-

ledende interviews førte til en vigtig personlig erkendelse af, at det er meget centralt, at jeg som 

interviewer fokuserer eksplicit på best practice i interviewsituationen, og at interviewet bliver holdt 

meget fokuseret på denne meget afgrænsede viden. Best practice-tilgangens eksplicitte fokus på 

viden om beskæftigelseseffekter er ikke et udbredt perspektiv for aktørerne at anlægge i forhold til 

indsatserne. Disse indledende tyske interviews har således på et praktisk niveau bekræftet Smits’ 

(2004:661) vurdering af, at identifikation af best practice er svær. Informanternes ”bredere” svar fra 

de indledende tyske interviews vurderer jeg har bidraget til at øge min mere generelle forståelse for 

den tyske case.  
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I maj 2010 har jeg gennemført de resterende otte interviews i Tyskland. Interviewene gennemførte 

jeg i løbet af to arbejdsuger i forlængelse af hinanden, hvilket var baseret på min formodning om, at 

denne fremgangamåde ville øge mit kendskab til casen. Ét interview blev gennemført telefonisk 

efter hjemkomsten pga. akut opstået sygdom. ”[Q]ualitative telephone interviews are a very deman-

ding and thus difficult undertaking” (Christmann 2009:177). Retrospektivt vurderes kvaliteten af de 

data, som jeg har produceret gennem dette interview, at være ringere end kvaliteten af de data, jeg 

har produceret i forbindelse med de resterende interviews, hvor jeg har befundet mig ’ansigt til an-

sigt’ med min informant og har gjort brug af flere sanser end de auditive. Gennemførelse af telefon-

interviewet har resulteret i, at informationer fra dette interview ikke har sat sig samme spor i min 

bevidsthed som de resterende interviews.  

 

I Sverige har jeg gennemført 11 ekspertinterviews i september 2010. Interviewet med professor Stig 

Larsson fra Lunds Universitet blev gennemført inden på grund af det praktiske i at gennemføre det-

te interview separat som følge af Lunds geografiske placering tæt på Danmark. De resterende 10 

interviews er gennemført komprimeret i løbet af to på hinanden følgende arbejdsuger. 

3.5 Sproglige overvejelser  
Når man arbejder komparativt, skal man være åben for, at der altid er risikoen for, at der kan opstå 

sproglige vanskeligheder og misforståelser, hvilket kan begrænse forståelsen af især det udenland-

ske genstandsfelt. Som forsker kan man begrænse disse vanskeligheder, bl.a. ved at have et indgå-

ende kendskab til sproget i det land, hvor undersøgelsen foregår. Da jeg forstår svensk og taler tysk 

på et højt niveau, har de udenlandske informanter kunnet udtrykke sig frit og nuanceret på deres 

modersmål, hvilket spiller en afgørende rolle for kvaliteten af det producerede kvalitative datamate-

riale.  

 

De svenske informanter har jeg inden interviewet givet valget om enten at gennemføre interviewet 

på ”nordisk” eller engelsk. Alle svenske interviews er blevet gennemført på ”nordisk”, hvilket har 

betydet, at informanterne har talt svensk, mens jeg har gennemført interviewet på dansk. Med hen-

blik på at fremme forståelsen har jeg anvendt svenske fagtermer i min interviewguide for at gøre 

mine spørgsmål så forståelige for mine informanter som muligt. Jeg har desuden forsøgt på bedste 

vis at spørge ind til betydningen af både tyske og svenske begreber eller vendinger, som fremstod 

uklare for mig i interviewsituationen, for at undgå flest mulige sproglige misforståelser.  
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Som en del af min interviewforberedelse har jeg til eget brug udarbejdet en liste over de centrale 

tyske og svenske fagtermer på området, hvor der er stor forskel mellem danske og udenlandske be-

greber. Jeg vurderer, at det har været et anvendeligt redskab for at kunne gennemføre det kvalitative 

forskningsinterview og opnå det bedst mulige flow i interviewsituationen. Listerne har jeg også 

anvendt i forbindelse med læsning af sekundært materiale om den tyske og svenske case inden, jeg 

har gennemført de kvalitative interviews. Listerne er for mig blevet overflødige, i takt med at be-

greberne løbende er blevet en aktiv del af mit naturlige og også aktive ordforråd.  

3.6 De semistrukturerede interviewguides  
De gennemførte interviews er sonderende interview, der er kendetegnet ved at blive gennemført 

med professionelle, om emner der ikke findes forskning eller anden formidlet viden om (Kristensen 

2007: 284). Jeg har anvendt en semistruktureret interviewguide, som ifølge Kristensen (ibid. 282) er 

baseret på forudbestemte, men fleksible temaer. De forudbestemte temaer er bestemt af undersøgel-

sens formål, mens interviewet kan holdes fleksibelt som følge af afhandlingens eksplorative formål 

i form af informanternes vurderinger af hhv. barrierer i beskæftigelsesindsatsen og best practices.  

 

Det semistrukturerede interview er karakteriseret ved en interaktion mellem interviewerens spørgs-

mål, hvoraf nogle er nedfældet i en interviewguide, og informantens svar. Den ideale interviewsitu-

ation opstår, når det lykkes intervieweren at komme rundt om de udvalgte temaer med respekt for 

interviewets flow (ibid.:287). De semistrukturerede interviewguides er kendetegnet ved at bestå af 

få temaer, hvilket er mest hensigtsmæssig i forbindelse med indsamling af data (Meuser og Nagel 

2009:31). Årsagerne til ønsket om simplicitet skal findes i, dels at det i interviewsituationen gør det 

nemmere for intervieweren at lytte frem for at koncentrere sig om at nå rundt om en masse forskel-

lige temaer, og dels fordi det at arbejde med få temaer tillader, at man kan behandle temaerne i dyb-

den i forbindelse med den efterfølgende analyse (behandles nedenfor). I tråd med Meuser og Nagel 

(ibid.) har jeg overvejende stillede åbne frem for lukkede spørgsmål, da åbne spørgsmål tillader 

ekspertinformanten at komme med sine egne refleksioner og vurderinger.  

 

Som det fremgår af kapitel 1 (jf. afsnit 5 ”Det komparative forskningsdesign med et ”twist””) er 

afhandlingen ikke en klassisk komparativ undersøgelse, hvor alle tre caselande behandles ens, hvor-

for jeg har anvendt to forskellige interviewguides: en til brug for de danske interviews, som har til 

formål at etablere det danske ”spejl” baseret på de gennemførte ekspertinterviews, som de identifi-

cerede best practices i Tyskland og Sverige vil blive diskuteret op imod i kapitel 9. En anden inter-
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viewguide har jeg anvendt til at  identificere og opnå viden om, hvilke indsatser informanterne vur-

derer udgør best practices i Tyskland og Sverige.  

3.6.1 Danske interviewguides 
De danske interviews har været centreret omkring to overtemaer: Informanternes vurderinger af 

barrierer i den nuværende beskæftigelsesindsats for personer med handicap samt international læ-

ring og samarbejde. På baggrund af mit relativt store forkendskab til den danske case og de politi-

ske positioner på feltet har det i stor udstrækning været muligt at tilpasse spørgsmålene til de enkel-

te informanter med henblik på at belyse særlige problemstillinger, som jeg især har vurderet som 

relevante at stille qua informantens institutionelle tilknytning og specifikke erfaringer på handicap- 

og beskæftigelsesområdet.    

 

Følgende temaer indgår i min danske interviewguide:  

• Vurdering af den eksisterende beskæftigelsesindsats for personer med handicap 

• Vurdering af indsatsens organisering (én indgang i jobcentrene, nøglepersoner m.v.) 

• Vurdering af barrierer for en øget beskæftigelse for personer med handicap 

• Vurdering af huller, mangler og vanskeligheder forbundet med de eksisterende policyindsat-

ser 

• Forslag til forbedring af de eksisterende indsatser på beskæftigelsesområdet for personer 

med handicap 

• Succeskriterier for en effektiv politik 

• Internationalt samarbejde og viden om succesfulde udenlandske policies på området 

• Vurdering af muligheden for at lære af andre landes beskæftigelsesindsatser på området 

• Faktorer, som fremmer, at international læring kan finde sted til Danmark  

• Vurdering af barrierer for at overføre best practice fra udlandet til Danmark 

 

Interviewsituationen er ifølge Kvale (1993:131) kendetegnet ved et asymmetrisk magtforhold, hvor 

intervieweren styrer interviewforløbet, mens Fredslund (2005) qua sit udgangspunkt i den filosofi-

ske hermeneutik påpeger, at interviewsituationen ikke entydigt er asymmetrisk, idet både interview-

er og informant gensidigt har noget på spil i situationen. Flere af de danske ekspertinterviews er 

gennemført med tidligere samarbejdspartnere, hvilket resulterede i etableringen af en interviewer-

informant-relation, der har krævet, at jeg har måttet påtage mig en for relationen uvant rolle som 
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netop interviewer med henblik på at kunne styre interviewet rundt om de ovenfor nævnte tematik-

ker. Denne situation fandt jeg indledningsvis forholdsvis unaturlig, indtil jeg efter gennemførelse af 

et par interviews havde vænnet mig til rollen som interviewer, fordi jeg havde opnået erfaring med 

og kendskab til den situation, som blev etableret qua interview-setuppet. 

3.6.2 Udenlandske interviewguides 
I de udenlandske interviewguides har det centrale interviewtema været informanternes identifikati-

on og vurdering af best practices, forstået som policyindsatser, som har en tydelig positiv effekt på 

beskæftigelsen af personer med handicap, samt at opnå viden om indsatserne, og mulige forklarin-

ger på, hvorfor netop disse indsatser vurderes sin  særlig effektive. Med henblik på at belyse mulig-

heden for at overføre disse best practices til den danske kontekst har jeg undersøgt udbredelses-

saspektet i den udenlandske kontekst ud fra en ”alt andet lige-antagelse” om, at hvis en best practice 

er blevet udbredt inden for Tyskland og Sverige, eksempelvis fra et enkeltstående projekt til natio-

nal lovgivning, fremmer dette alt andet lige sandsynligheden for, at den pågældende best practice 

også kan overføres til Danmark i en form tilpasset den danske kontekst.    

 

Følgende temaer indgår i mine tyske og svenske interviewguides:  
  

• Identifikation af best practices og viden om, hvordan og hvorfor indsatserne virker 

• Identifikation af beskæftigelsesprojekter for personer med handicap, der har udvist gode be-

skæftigelseseffekter, og erfaringerne derfor er blevet udbredt til andre steder i landet 

• Viden om succesfulde projekter, som er blevet ophævet til national lovgivning 

• Erfaring med selv at søge efter best practice-eksempler, der er blevet overført til det pågæl-

dende land enten i form af projekt eller lovgivning 

3.7 Gennemførelse af det semistrukturerede ekspertinterview 
”Man lærer at interviewe ved at interviewe” skriver Kvale (1993:151). I forhold til indeværende 

undersøgelse kan jeg trække på tidligere erfaring med at have gennemført ekspertinterviews på ar-

bejdsmarkedsområdet i Tyskland (Steen 2003). Dette er erfaringer, som har bidraget positivt til 

gennemførelsen af indeværende undersøgelse, da hele ekspertinterview-setuppet i et udenlandsk 

ekspertmiljø i forbindelse med afhandlingen ikke var en forholdsvis velkendt praksis for mig. Jeg 

vurderer, at dette er væsentlige erfaringer, som har øget kvaliteten af mine interviewdata i både ind- 

og udland.   
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De gennemførte ekspertinterviews har været karakteriseret af at være nøje afgrænsede både med 

hensyn til tid og de tematikker, som er blevet behandlet gennem interviewene, hvilket er en klassisk 

fremgangsmåde i forbindelse med gennemførelse af ekspertinterviewet (Kristensen 2007:285). Op 

til hvert enkelt interview har jeg foretaget mig en konkret afstemning af, hvilke oplysninger det fo-

restående interview med udgangspunkt i informantens institutionelle placering kunne forventes at 

bidrage med til afhandlingen.  

 

En uge inden interviewets gennemførelse har jeg tilsendt informanterne de overordnede interview-

spørgsmål med henblik på, at de kunne forberede sig bedst muligt og bidrage med de mest fyldest-

gørende informationer i interviewsituationen. Formålet har også været at give informanterne mulig-

hed for på forhånd at få afklaret eventuelle spørgsmål i relation til det forestående interview (se bi-

lag 3). Ingen informanter har dog gjort brug af sidstnævnte lejlighed. Det kan på den ene side for-

tolkes, som om det tilsendte materiale har været klart formuleret, og derfor ikke har givet anledning 

til spørgsmål. En anden fortolkning er, at informanterne, der formodes at være personer med et 

travlt arbejdsskema, ikke har taget sig tid til at sætte sig ind i det tilsendte materiale førend evt. lige 

op til interviewsituationen, hvilket rummer risiko for, at informanterne har tilvejebragt umotiverede 

og ureflekterede svar.  

 

Der er ingen enighed omkring hvor længe gennemførelsen af et ekspertinterview bør tage (Harvey 

2011:436). Allerede ved indgåelse af aftale om interview har jeg stillet samtlige informanter i ud-

sigt, at de op til interviewets gennemførelse ville få interviewtemaerne tilsendt, og at interviewet 

ville vare omkring en time. Dette var baseret på mine tidligere erfaringer med at interviewe eksper-

ter på arbejdsmarkedsområdet (Steen 2003).  

 

Jeg har optaget alle interviews med henblik på, at transskribere dem i deres fulde længde, skønt det 

er mere udbredt i forbindelse med ekspertinterviews udelukkende at udskrive udvalgte passager 

(Meuser og Nagel 2009:35). Hvert interview har jeg indledt med en kort introduktion til afhandlin-

gen og dens formål. I forbindelse med de interviews, hvor jeg ikke har kendt min informant på for-

hånd, er mine tidligere erfaringer på feltet erfaringer og afhandlingens forankring hos Det Centrale 

Handicapråd, blevet beskrevet for at signalere indgående kendskab til området, samt for at vise in-

formanterne, at de har at gøre med en kompetent interviewpartner (Littig 2009:105). Erfaring viser, 

at de bedste interviews gennemføres af personer med stor viden om emnet, idet de kan stille de bed-
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ste og mest relevante spørgsmål (Tanggaard og Brinkmann 2010:37-38). At ekspertinformanten 

betragter intervieweren som en kompetent samtalepartner, er medbestemmende for udfaldet af in-

terviewet (Meuser og Nagel 2009:34). Flere udenlandske informanter har tydeligt anerkendt min 

faglighed og mit indgående kendskab til bl.a. de udenlandske cases, hvilket dette interviewcitat er et 

eksempel på: ”Du forekommer at have indsigt og viden”  (interview professor Danermark, Örebro 

Universitet).  

 

Ikke kun status, men også forskerens køn antages at spille en væsentlig rolle i forbindelse med gen-

nemførelse af ekspertinterviewet (ibid.). Den kvindelige forskers status er ofte negligeret i ekspert-

interviewsituationen (Meuser og Nagel 2009:34). Hovedparten af informanterne er mænd, hvilket 

især gør sig gældende blandt forskerne. Især blandt de svenske informanter er andelen af kvinder 

meget lille, mens kønsfordelingen er langt mere ligelig i hhv. Danmark og Tyskland. ”Young fe-

male researchers who are dealing with a male-dominated field are especially affected by the fact 

that in the experts’ understanding gender status dominates over professional status” skriver Meuser 

og Nagel (2009:34). Da jeg netop er en ung kvinde, har jeg søgt at overkomme kønsproblematikken 

i interviewsituationen ved at udvise et stort fagligt forkendskab til området, bl.a. ved at søge at stille 

informerede og gode spørgsmål, hvilket har krævet en god del forberedelse inden gennemførelse af 

interviewet.  

 

Kristensen (2007:287) understreger, at intervieweren skal give sig tid til at beskrive og forklare de 

fænomener, som der spørges ind til. Som en del af de indledende øvelser i forbindelse med gennem-

førelse af de udenlandske interviews har jeg ekspliciteret undersøgelsens kriterier for best practice 

med henblik på at præcisere omdrejningspunktet for interviewet og de policies, som interviewet 

primært har til formål at identificere og omhandle. Formålet har været at søge at sikre overens-

stemmelse mellem den valgte definition af best practice i afhandlingen og informantens opfattelse 

af begrebet. Denne fremgangsmåde kan imidlertid ikke sikre, at informantens opfattelse af best 

practice stemmer overens med de opstillede kriterier i undersøgelsen, hvorfor jeg som forsker ved 

brug af denne fremgangsmåde ikke har nogen sikkerhed for, at min informant og jeg samtaler om 

det samme fænomen. For at sikre kohærens mellem min og informantens forståelse af best practice 

har jeg gentaget kriterierne for best practice flere gange i løbet af interviewet. Informanten er her 

desuden igen blevet opfordret til at gøre mig bekendt med nationale policy- og projektevalueringer 

af best practice på området til brug for min senere triangulering af mit interviewmateriale. Det er en 
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central pointe i forhold til de gennemførte danske interviews, at det er informanterne selv, der ud fra 

deres specifikke perspektiv definerer, hvad de betragter som en barriere frem for et begreb, som jeg 

har defineret på forhånd. I Tyskland og Sverige har jeg gjort det eksplicit for informanterne, at jeg 

har taget afsæt i en forholdsvis bred forståelse af genstandsfeltet (jf. kapitel 2 afsnit 3) for ikke på 

forhånd at udelukke nogen succesfulde indsatser.  

 

Som en afrunding på den indledende fase i interviewet er det som en del af de etiske spilleregler for 

god videnskabelighed blevet fremhævet over for informanterne, at interviewoplysningerne udeluk-

kende vil blive brugt i forbindelse med afhandlingsarbejdet. Herefter har jeg givet informanten mu-

lighed for at stille spørgsmål til det fremsendte materiale indeholdende interviewtemaerne og af-

handlingens formål, hvilket har haft til formål at eliminere så mange uklarheder som muligt inden 

gennemførelse af selve interviewet.  

 

Ved gennemførelse af det semistrukturerede interview har jeg tilstræbt mig at anvende en tematise-

ret tilgang med respekt for interviewets flow (Kristensen 2007:287). Her fremhæver Littig 

(2009:105) vigtigheden af en høj grad af fleksibilitet i interviewet, da dette anses at fremme (inter-

view)samtalen, samtidig med at det også er vigtigt, at intervieweren har et godt greb om interviewet 

for at kunne gennemføre en velinformeret samtale (Kvale 1993:108). Dog er der tale om en hårfin 

balance i forhold til også at give plads til informantens fortællinger, da det kan vise sig, at man ved 

at skubbe de præfabrikerede spørgsmål i interviewguiden lidt i baggrunden alligevel kommer rundt 

om de temaer, man som interviewer har forberedt (Tanggaard og Brinkmann 2010:38). Ekspertin-

terviewet er karakteriseret ved en balance af, at man som interviewer til en vis grad ønsker at styre 

interviewet rundt om undersøgelsens temaer, samtidig med at  forskeren til en vis grad bør være 

åben for nye indsigter.  

 

Det, at informanten fra interviewets start har været gjort bekendt med de temaer, interviewet har 

haft til formål at afdække, såvel som undersøgelsens overordnede formål, har i interviewsituationen 

resulteret i, at informanten har haft mulighed for at komme med bredere indsigter og erfaringer om 

emnet på baggrund af de konkrete nationale problemstillinger. Det vurderer jeg i udstrækning har 

ført til holistiske og kontekstnære besvarelser af interviewspørgsmålene som supplement til eksem-

pelvis ren identifikation af best practice i hhv. den tyske og svenske kontekst. Et andet formål med 
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at skabe dette forum for dialog har været skabelse af et indledende grundlag for samtalen (Kristen-

sen 2007:292).   

 

Mit ideal for interviewene har i tråd med Tanggaard og Brinkmann (2010) været en samtale med et 

bestemt formål og en bestemt struktur. Jeg har truffet et valg om ikke eksplicit at ville stille alle 

spørgsmål i interviewguiden i de tilfælde, hvor informanten af sig selv i forbindelse med besvarel-

ser af tidligere stillede spørgsmål vurderes allerede at have besvaret spørgsmålet fyldestgørende. 

Dette er sket med respekt for interviewets flow samt for at signalere professionalisme og overblik 

over interviewet i forhold til informanten. En tydelig fordel ved denne valgte interviewteknik er, at 

der derigennem bliver etableret en stemning, som resulterer i, at visse informanter opnår en følelse 

af, at der i højere grad er tale om en samtale frem for et decideret interview.  

 

I Tyskland og Sverige har jeg dog ikke anvendt denne strategi, førend jeg havde gennemført en 

håndfuld interviews i det pågældende caseland, og jeg havde akkumuleret en vis viden om den 

udenlandske case herigennem dannet nye forforståelser om emnet. Denne strategi har resulteret i, at 

enkelte informanter har været villige til at anlægge en relativt fortrolig tone i interviewet og for en 

tid nedtone de politiske paroler, hvilket i enkelte interviews har haft indvirken på de informationer, 

der er blevet tilvejebragt. Formodningen er, at dette både i Tyskland og Sverige er at tilbageføre til, 

at jeg er en udenforstående part (fra et udenlandsk universitet) med et forholdsvis ukontroversielt 

forskningsprojekt, medmindre man som informant eksempelvis er overordnet kritisk indstillet over 

for evidenstankegangen, som best practice-begrebet hviler på. Den første del af de danske inter-

viewspørgsmål er derimod problemorienteret, hvilket lægger op til mere kritiske svar fra informan-

terne. Dermed lægger disse temaer i højere grad op til svar, som potentielt indeholder politiske 

synspunkter og divergerende interesser, end det er tilfældet for besvarelser omkring temaerne best 

practice og international policylæring i de udenlandske cases.   

 

Jeg har gennem hele interviewet søgt at anvende en empatisk tilgang ved at forsøge at leve mig ind i 

min interviewpersons verden og i det hele taget udvise interesse og åbenhed i interviewsituationen, 

da det er min formodning, at den hermeneutisk inspirerede teknik leder til produktion af det bedste 

empiriske materiale (Kristensen 2007).    
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En pointe fra litteraturen om ekspertinterviews er, at man kan stille samme spørgsmål til flere in-

formanter og herigennem verificere de oplysninger, man opnår igennem det kvalitative interview. 

Dette gør sig imidlertid ikke gældende for holdningsspørgsmål. Det medfører, at jeg ved at stille det 

samme spørgsmål om en given policys beskæftigelseseffekt, og informanternes svar understøtter 

hinanden, giver dette mig en indikation på, at det konkrete program producerer tilfredsstillende re-

sultater (Rose 2005:65). Hvis der er overensstemmelse om, at en indsats er best practice blandt flere 

af informanterne, som repræsenterer divergerende interesser på området, styrker det, at der er tale 

om en best practice. At der er tale om en best practice, kan yderligere blive understøttet gennem 

triangulering med supplerende data, hvilket jeg kort behandler afslutningsvis i afsnit 5.   

 

I forbindelse med interviewenes afslutning har jeg givet informanterne mulighed for at supplere 

med yderligere informationer og oplysninger, som de er blevet opmærksomme på gennem inter-

viewet. Flere af de udenlandske informanter har benyttet lejligheden til at give udtryk for, at de har 

fundet interviewet tilfredsstillende og inspirerende, samt at de selv er blevet tilskyndet til at beskæf-

tige sig yderligere med best practice-vinklen på området i deres konkrete nationale kontekst. Det er 

derfor gentagede gange blevet bekræftet, at best practice-vinklen ikke er et gængs lys at betragte 

den aktive beskæftigelsespolitik for personer med handicap i, hvilket bekræfter, at der med afhand-

lingen er tale om et nytænkende perspektiv på genstandsfeltet.  

 

Jeg har afsluttet hvert interview med at takke informanterne for deres medvirken i interviewet. Des-

uden har jeg udbedt mig tilladelse til at måtte følge op på interviewet enten telefonisk eller per e-

mail, hvis der senere i forskningsprocessen skulle opstå et sådan behov. Samtlige informanter har 

indvilget i dette. I de tilfælde, hvor informanten i forbindelse med interviewet er kommet i tanker 

om evalueringer med relevans for afhandlingens problematik, har jeg afslutningsvis mindet infor-

manten om at fremskaffe disse og fremsende dem til mig.  

 

I forbindelse med gennemførelsen af interviewet har jeg noteret stikord på en medbragt blok, i takt 

med at interviewet er skredet frem, hvilket dels har haft til formål at notere væsentlige og nye op-

lysninger fremkommet gennem interviewet med henblik på bl.a. at kunne vende tilbage til disse på 

et senere tidspunkt i interviewet for at undgå at forstyrre interviewets flow. Umiddelbart efter gen-

nemførelsen af hvert ekspertinterview har jeg gennemskrevet stikordene og samtidig suppleret med 

væsentlige indsigter fra interviewet. Dette er ifølge Kristensen (2007:288) vigtigt for at sikre sig, at 



 Videnskabsteoretisk placering, metode og forskningsproces 

 

138 
 

erkendelser og erfaringer fra det gennemførte interview ikke går tabt. Den viden jeg har opnået er 

delvis blevet benyttet i forhold til mine efterfølgende interviews, og dels er supplerende analysete-

maer opstået på baggrund af mine ”feltnoter”.  

3.8 Ekspertseminar 
I marts 2011 afholdte jeg et ekspertseminar med det formål at gå i dialog med udvalgte danske eks-

perter på feltet (invitation til seminaret samt deltageroversigt fremgår af hhv. bilag 5 og 6). Det pri-

mære formål med ekspertseminarets afholdelse var at sikre eksperternes genkendelighed af analy-

sen af den danske case samt rydde ud i eventuelle misforståelser (Dahler-Larsen 2002). Dette er 

beslægtet med den kommunikative validering kendetegnende ved, at forskeren indgår i en dialog 

med den interviewede i den videre interviewanalyse (Kvale 1984:62). Desuden har jeg anvendt eks-

pertseminaret til at opdatere analysen af den danske case med det formål at udarbejde en analyse, 

der er mest mulig aktuel i forhold til den danske case i 2011 med henblik på at kunne diskutere bar-

rierer og fremmende faktorer for at overføre de tyske og svenske best practices til Danmark.  

 

På seminaret deltog nogle enkelte af mine informanter (alle danske informanter var inviteret), men 

grundet afbud fra bl.a. informanterne i DA, LO og Arbejdsmarkedsstyrelsen indgår der ikke udsagn 

fra disse informanter fra seminaret. For analysen resulterer det i, at det billede, der tegner sig på 

baggrund af analysen af materialet fra ekspertseminaret ikke inkluderer udsagn fra disse informan-

ter. I forhold til den viden, som de tilstedeværende bidrager med på seminaret er det ikke utænke-

ligt, at deltagernes udsagn og kritik af arbejdsmarkedets parter og staten i forhold til beskæftigelses-

indsatsen for personer med handicap er som minimum en kende mere kritisk, end den ville have 

været, hvis der også havde deltaget eksperter fra de nævnte organisationer på seminaret.    

 

På seminaret deltog desuden nogle udvalgte konsulenter fra to danske konsulenthuse, som løbende 

udarbejder undersøgelser og gennemfører evalueringer på feltet. Min begrundelse for at invitere 

repræsentanter fra disse konsulenthuse har været at få deres vurderinger og input til mit arbejde på 

baggrund af deres egne undersøgelser, evalueringer og erfaringer på feltet. På seminaret deltog også 

to af mine kolleger fra sekretariatet for Det Centrale Handicapråd, hvilket først og fremmest havde 

til formål at indføre dem i og holde dem orienteret i mit arbejde og mine foreløbige forskningsresul-

tater.  
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Op til seminaret fik deltagerne et første udkast til min analyse af den danske case tilsendt, hvilket 

hovedsageligt var baseret på de gennemførte ekspertinterviews i 2008. I analysen af den danske 

case  indgår der derfor både informationer fra ekspertinterviewene og seminaret. Der er i analysen 

differentieret imellem, hvilke år de konkrete informationer og udsagn er produceret, hvilket giver 

mulighed for at vise, at der er tale om et område under stadig forandring (et ’moving target’).  

 

Mit andet formål med at afholde seminaret var at præsentere de danske eksperter for udvalgte best 

practices identificeret i hhv. Tyskland og Sverige for at diskutere indsatsernes relevans for den dan-

ske case samt få eksperternes vurderinger af muligheder og begrænsninger i forhold til succesfuldt 

at overføre de udenlandske indsatser til den danske kontekst. I forhold til opdragsgiver indgik semi-

naret som en del af min forpligtelse i forhold til løbende at rapportere om mine forskningsresultater.  

 

De kriterier, jeg havde sat op i forhold til at udvælge de pågældende best practices og præsentere 

disse på seminaret, var hhv. eksempler som flere tyske og svenske ekspertinformanter havde frem-

hævet som særlig succesfulde (eksempelvis Integrationsfagtjenester), og dels best practices, som jeg 

vurderede ville provokere den danske opfattelse af, hvilke tilgange, man bør inkludere og fastholde 

personer med handicap på arbejdsmarkedet. Her tænkes eksempelvis på den tyske udligningsord-

ning, der er baseret på tvang af arbejdsgiverne eller mulighed for at betale, hvis de ikke lever op til 

beskæftigelseskvoten (jf. kapitel 7 afsnit 4.1). Formålet med at præsentere seminardeltagerne for de 

udvalgte udenlandske best practices var at opnå inspiration og data til afhandlingens afsluttende ex 

ante-diskussion om begrænsninger og muligheder i forhold til at overføre de udenlandske best prac-

tices til den danske kontekst (kapitel 10). Som anbefalet af Myers et al. (2006) var jeg meget ekspli-

cit over for deltagerne på seminaret om, hvilken type evidens de forskellige best practices hviler på, 

og dermed den vægt, der er belæg for at tillægge indsatsernes effektivitet.   

 

Seminaret, som havde en varighed af to gange to timer (afbrudt af en fælles frokost), blev optaget 

med henblik på at indgå som data i afhandlingen. Jeg gjorde indledningsvis deltagerne bekendt med 

dette. I modsætning til de kvalitative interviews er data fra ekspertseminaret ikke blevet transskribe-

ret i deres fulde længde grundet bl.a. tidsmæssige begrænsninger. I stedet har jeg benyttet en proce-

dure, hvor jeg efterfølgende har lyttet lydfilen fra seminaret igennem og har nedskrevet, hvornår og 

hvilke seminardeltagere, kommer med udsagn som er relevante for analysen, sådan at jeg forholds-
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vis let har kunnet lokalisere de relevante passager i lydfilen i forbindelse med mit videre analysear-

bejde. I afsnittet nedenfor tydeliggør jeg, hvordan jeg har analyseret min tekst50.   

 

En lærerig indsigt fra seminaret, som det efterfølgende har været vigtig at have i baghovedet i for-

bindelse med udarbejdelse af diskussionskapitlerne om overførsel af best practices til den danske 

kontekst, er, at det ikke er let at præsentere udenlandske best practices, så de bliver forståelige ud 

fra et dansk udgangspunkt. Min vurdering er, at det bl.a. skyldes, at der på nuværende tidspunkt kun 

eksisterer meget begrænset skriftligt materiale om effekterne af de erfaringsbaserede best practices, 

og at det er en øvelse, som kræver, at udenlandske erfaringer oversættes på en sådan måde, der gør 

dem forståelige for danske beslutningstagere uden at kompromittere hverken de udenlandske ind-

satser eller den udenlandske kontekst (organisationer, institutioner, aktører etc.).   

4. Analyse af interviewmaterialet 

At analysere betyder at bryde ned i mindre dele (stille skarpt) og syntetisere (bygge op og sætte 

sammen). Målet er at ende op med overblik over materialet, der sætter en i stand til at se nye sam-

menhænge, en ny orden, der ikke var åbenbar ved begyndelsen (Tanggaard og Brinkmann 2010:46).  

Den største udfordring, når man arbejder med ekspertinterviewet, er ifølge Lilleker (2003:211) ana-

lyse af datamaterialet.  

 

Alle interviews er blevet transskriberet i deres fulde længde af tre studerende fra hhv. Roskilde 

Universitet og Københavns Universitet på baggrund af konkrete anvisninger, jeg har udarbejdet til 

formålet (jf. bilag 4). Argumentet for at transskribere interviewene i deres fulde længde er, at det i 

analysefasen giver en mulighed for i højere grad at give plads til temaer, man som forsker bliver 

opmærksom på, i takt med at forforståelsen forandres igennem forskningsprocessen. Herved ude-

lukkes ingen temaer på forhånd, og jeg har større mulighed for at forblive åben i forhold til min 

analyse af datamaterialet. Studentermedhjælperne er blevet udvalgt på baggrund af deres tidligere 

erfaringer med at transskribere og deres indgående kendskab til informanternes sprog. Det er den 

samme studerende, som har transskriberet alle interviews gennemført i det samme land med henblik 

på at sikre samme fremgangsmåde og opnå sammenlignelighed i interviewmaterialet inden for det 

respektive caseland.  

                                                 
50 Begrebet ”tekst” refererer her både til skrevne tekster og tale, mens handlinger til forskel fra eksempelvis Kristensen 
(2007) og Fredslund (2004) ikke er omfattet af min forståelse af begrebet.  
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Den praktiske procedure omkring transskriberingen var, at de studerende fik et enkelt interview til 

prøve-transskribering på baggrund af mine transskriberingsanvisninger. Aftalen var, at de skulle 

tage løbende kontakt til mig, i tilfælde af at der opstod konkrete tvivlsspørgsmål eller usikkerheder 

med henblik på at undgå misforståelser, som kunne kompromittere kvaliteten af det transskriberede 

materiale. Efter at det første interview var blevet transskriberet, gennemgik jeg sammen med den 

pågældende studerende deres arbejde med det formål at rette uhensigtsmæssigheder og eventuelle 

misforståelser. Dette er sket som led i kvalitetssikringen af transskriberingen. Først herefter gav jeg 

”grønt lys” til, at de resterende interviews kunne blive transskriberet.  

 

Hovedformålet med at analysere interviewmaterialet51 har for den danske cases vedkommende væ-

ret med udgangspunkt i informanternes udsagn at belyse informanternes perspektiver på den kon-

tekst (det danske spejl), der dels danner udgangspunkt for søgning efter best practices i Tyskland og 

Sverige, og dels danner udgangspunktet for, at jeg på baggrund af den danske arbejdsmarkedsmodel 

kan diskutere muligheder og begrænsninger for at overføre de udenlandske best practices til Dan-

mark (kapitel 10). Formålet med at analysere det tyske og svenske datamateriale har derimod været 

at identificere og opnå viden om best practices samt at slå fast, hvilken type evidens påstande om 

best practices hviler på. Sidstnævnte er relevant, når de udenlandske best practices skal præsenteres 

for danske beslutningstagere i forhold til at specificere, hvilken form for evidens der eksisterer i 

forhold til at underbygge den pågældende best practice’s effektivitet (Myers et al. 2006:375). Det 

har betydning for, hvilken vægt den pågældende best practice kan tillægges af de danske beslut-

ningstagere på feltet i forhold til deres eventuelle overvejelser i fremtiden om at udvikle den danske 

beskæftigelsesindsats på baggrund af de konkrete tyske og svenske best practices.  

 

I forhold til at komme fra interviewudskrifter til analyse har jeg foretaget en manuel kodning af 

interviewudskrifterne, der har været styret af teorien og min evalueringsstandard (beskæftigelses-

trappen). Kodning af de danske interviews har været styret af hvilke barrierer informanterne vurde-

rer, at der eksisterer i den danske beskæftigelsesindsats i forhold til at forbedre deltagelsen på ar-

bejdsmarkedet for personer med handicap. Jeg har kodet interviewene på baggrund af følgende fem 

temaer fra den integrerede implementeringsmodel: Politikdesign, organiseringen, ledelsen i jobcent-

rene, markarbejderne og feedbackprocesser. Desuden har jeg med udgangspunkt i den abduktive 

forskningstilgang suppleret med temaet de statslige styringsmekanismer, hvilket viste sig nødven-
                                                 
51 Betegnelsen interviewmateriale refererer fortløbende både til det data, jeg har produceret gennem ekspertinterviewe-
ne og ekspertseminaret, medmindre andet er anført. 
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digt i forhold til at kunne indfange empirien fra ekspertseminaret i 2011. Desuden har jeg kodet 

materialet efter informanternes ønsker til justering af det eksisterende policydesign (layering).  

 

I de tyske og svenske interviewudskrifter har min tematiske kodning været bestemt af udsagn om, 

hvilke policyindsatser mine ekspertinformanter identificerer som best practice på baggrund det op-

stillede mål for best practice samt informanternes argumenter for at vurdere den pågældende indsats 

som særlig succesfuld i forhold til det valgte mål for best practice.    

 

Som følge af den gennemførte kodning er jeg endt op med et materiale, hvor ”passages with similar 

topics which are scattered about the interview” (Meuser og Nagel 2009:35). I den efterfølgende 

analyse har jeg bundet tematisk sammenlignelige passager fra de forskellige interviews sammen, da 

formålet med analysen er at skabe helhedsforståelse for hvert enkelt tema, der i en filosofisk herme-

neutisk analysen ville kunne anvendes i den videre analyse af datamaterialet (Kristensen 2007:290). 

I analyseprocessen har jeg sammenholdt de enkelte informanters udsagn med hinanden i den grad 

dette er muligt for at sikre konsistens i analysen, og bestræber mig så vidt muligt på ikke at udglatte 

informanternes divergerende opfattelser og holdninger. I stedet søger jeg på bedste vis at bibeholde 

pluraliteten i aktørernes opfattelser igennem analysen og gøre det tydeligt, hvilke informanter, der 

taler hvornår. Det skyldes, at jeg ikke mener, at der eksisterer én objektiv sand forklaring, men at 

informanternes udsagn repræsenterer et bestemt perspektiv og dermed nogle bestemte interesser og 

dagsordner i forhold til genstandsfeltet. 

 

Det er væsentligt at tydeliggøre, at selv om jeg i forbindelse med gennemførelse af mine interviews 

gør brug af elementer fra den filosofiske hermeneutisk og eksempelvis anvender empati i interview-

situationen, adskiller min analyse af interviewmaterialet sig væsentligt fra en filosofisk hermeneu-

tisk fortolkende analyse. Kvale (1984:59-61) opererer med tre forskellige tolkningsniveauer52, som 

jeg vil anvende til at illustrere niveauet for afhandlingens tolkninger. Ifølge Kvale forsøger tolkeren 

af et interviewudsagn på selvforståelsesniveauet at sammenfatte, hvad informanten selv forstår som 

meningen med det, han siger. På common sence-tolkningsniveauet går forskeren ud over, hvad in-

formanten selv oplever og mener om et tema, men forbliver inden for en common sence forståelses-

kontekst. Ifølge Andersen (1999: ) kan common sence tolkninger inddrage en bredere forståelses-

                                                 
52 Der er tale om et kontinuum af niveauer, som kan gå over i hinanden, og de enkelte tolkningsniveauer kan også opde-
les yderligere (Kvale 1984:60).  
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ramme, end den informanten anvender. Teoretisk tolkning indebærer ifølge Kvale (1984), at forske-

ren inddrager en teoretisk ramme for tolkningen af meningen i et interviewudsagn.  

 

I mine analyser har jeg med afsæt i Popper (1972) som beskrevet i afsnit 2 anvendt teorien og be-

skæftigelsestrappen til at informere mig om, hvor jeg skal rette mit fokus hen (mit ’searchlight’). 

Analysens sigte er at bidrage til at generere empirisk viden på et fremspirende forskningsfelt med 

relevans for politikudviklingen i Danmark frem for at foretage en teoretisk fortolkning af empirien 

med henblik på dannelse af nye kategorier og teoriudvikling. I mine analyser bevæger jeg mig ude-

lukkende på selvforståelsesniveauet og common sence niveauet, da formålet er at tematisere og 

strukturere empirien på baggrund af teori og evalueringsstandard. Derfor anvender jeg begreber, der 

ligger relativt tæt på mine informanters sprogbrug frem for at foretage tolkninger, som går ud over 

informantens selvforståelse og ud over common sence forståelsen.  

 

I analyserne fremstår mine informanters citater i kursiv (i citationstegn) med henblik på at fremhæ-

ve de producerede data fra den resterende tekst på en let og genkendelig måde. Citater baseret på 

udsagn fra forskere er dokumenteret med forskerens navn og organisation, hvilket skyldes en be-

tragtning om, at det højner validiteten af et givent interviewudsagn om effektiviteten af en given 

indsats, når en førende forsker på området står bag udtalelsen. Citater fra de resterende informanter 

er udelukkende dokumenteret ved brug af stillingsbetegnelse og den pågældendes organisation.  

 

Da formålet med afhandlingen er at bidrage med viden for både danske beslutningstagere og prakti-

kere på feltet, er både tyske og svenske citater blevet oversat til dansk. Dette gælder også for sekun-

dære kilder, hvilket er begrundet i en betragtning om, at man ikke kan forvente, at den danske læser 

behersker hverken tysk eller svensk på et højt akademisk niveau. Udelukkende engelsksprogede 

citater fra sekundærlitteratur fremstår i sin oprindelige form i afhandlingen, hvilket skyldes, at 

kendskabet til engelsk er mere langt mere udbredt, hvorfor det er min formodning, at de engelske 

citater vil kunne blive forstået af potentielle læsere af afhandlingen. 

4.1 Triangulering  
En af de kritikker, der er fremsat om forskning i best practice, er, at ”[o]ften very little effort is 

made to triangulate or corroborate evidence and claims of key informants used in BPR53” (Overman 

og Boyd 1994:80). Triangulering betyder ”cross-referencing data you have collected from inter-
                                                 
53 BPR er en forkortelse for best practice research (Overman og Boyd 1994:67). 
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views rigorously” (Davies 2001 i Lilleker 2003:211) og har her til formål at underbygge data pro-

duceret gennem ekspertinterviewet. Datatriangulering er en metode til at opnå troværdighed i un-

dersøgelsen, i forhold til at underbygge informanternes påstande om best practice. Alt andet lige 

styrker trianguleringen med andre typer af data gyldigheden af de informationer, som indsamles 

gennem interviewet, og dermed også analysens resultater. Der er ikke tale om decideret validering, 

men derimod udgør triangulering et alternativ til validering (Flick 1998:230 i Denzin og Lincoln 

2000:5).  

   

Data fra de tyske og svenske ekspertinterviews er i det omfang, det har været muligt for mig, blevet 

trianguleret med sekundære kilder af forskellig art (se afsnittet nedenfor). Som Lilleker (2003:212) 

påpeger, kan trianguleringen fortsat efterlade en vis grad af usikkerhed omkring, hvilke informatio-

ner der er mest rigtige og pålidelige. Graden af usikkerheden afhænger af fremkomsten og trovær-

digheden af de sekundære data, der er til forskerens disposition. Da der er tale om et indsatsområde, 

hvor forekomsten af evidens- og forskningsbaseret viden er meget begrænset, efterlader dette også i 

et vist omfang usikkerhed omkring resultaterne af de best practices, der indgår i analysekapitlerne 7 

og 8 på baggrund af henvisning fra tyske og svenske eksperter.  

 

Der eksisterer en balancegang i, hvor meget man som forsker skal tro på udsagn fra sine informan-

ter. I denne undersøgelse er der fulgt en tommelfingerregel sat op af Lilleker (2003:212): ”[N]ever 

rely on an interviewee to provide the key fact on which your conclusion hinges”. Med andre ord er 

alle oplysninger tilvejebragt gennem interviewet, som afhandlingens konklusioner er afhængig af, 

blevet trianguleret for at undgå, at det viser sig, at konklusionerne ikke kan bære, fordi de – bevidst 

eller ubevidst – hviler på fejlagtige oplysninger produceret gennem ekspertinterviewet. 

4.2 Sekundært datamateriale  
Når man gennemfører komparative undersøgelser, er det meget centralt at være opmærksom på, at 

pålideligheden af data og datatilgængelighed alt andet lige varierer fra land til land (Lisle 

1987:477), hvilket vanskeliggør direkte sammenligninger.  

 

Som nævnt i kapitel 2 er komparative sammenligninger af erhvervsdeltagelsen blandt personer med 

handicap vanskeliggjort af nationale definitioner af, hvad det vil sige at have et handicap i forhold 

til arbejdsmarkedet. Der eksisterer kun en meget begrænset mængde af sammenlignelige data. Et ad 

hoc-modul fra 2002 gennemført af European Labour Force Survey og Blekesaune (2007) udgør de 
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nyere standardiserede data, der eksisterer omkring erhvervsdeltagelsen blandt personer med handi-

cap. Som supplement er der gjort brug af national statistik om beskæftigelsen blandt personer med 

handicap baseret på nationale surveyundersøgelser, hvilket for komparative undersøgelser udgør det 

problem, at national statistik har ” the unfortunate tendency not to offer like with like comparisons” 

(Spjelkavik og Evans 2007:1). Det medfører, at statistisk datamateriale baseret på nationale handi-

capdefinitioner ikke direkte kan sammenlignes med det danske statistiske materiale, medmindre 

undersøgelserne er baseret på den samme forståelse af, hvad det vil sige at have et handicap i for-

hold til arbejdsmarkedet.   

 
I det omfang der eksisterer relevante videnskabelige artikler og ph.d.-afhandlinger, gør afhandlin-

gen brug af disse. Desuden har materiale fra ANED udgjort en værdifuld kilde, da rapporter udar-

bejdet af nationale eksperter i de tre caselande fokuserer på implementeringen af policyindsatser til 

fremme af inklusion og fastholdelse af personer med handicap på arbejdsmarkedet samt i forhold til 

at identificere best practices. Materialet fra ANED er imidlertid ikke peer-reviewed, men i og med 

at det er udarbejdet af førende nationale forskere på området, har det større validitet end det reste-

rende materiale i form af gråzonelitteratur, der eksisterer om anvendelsen af indsatserne i landene.   

 

Forskningsbaserede programevalueringer er den mest ideelle kilde til identifikation af best practice 

(Mossberger og Wolman 2003:430). Forskningsbaseret er her forstået som evalueringer udført af 

personer med tilknytning til universitetsverdenen. Idet der, hvilket analyserne vil vise, kun er gen-

nemført meget få forskningsbaserede evalueringer af beskæftigelsesindsatserne for personer med 

handicap, er man nødt til også at inddrage andre og mindre valide datakilder i forsøget på at identi-

ficere best practices på området.  

 

En stor del af den tilgængelige litteratur består af gråzonelitteratur, hvilket er defineret som materi-

ale, der ikke er udarbejdet med det formål at blive publiceret i videnskabelige tidsskrifter og derfor 

kun har begrænset validitet. Karakteristisk for gråzonelitteraturen er, at den ofte er skrevet med et 

bestemt formål for øje og ikke har nær den samme gyldighed som peer-reviewed artikler og ph.d.-

afhandlinger. I afhandlingen har jeg anvendt følgende typer af gråzonelitteratur, der er benyttet i 

forhold til at triangulere informationer fra ekspertinterviewet med henblik på at understøtte infor-

manternes udsagn: 

  

• Projekt- og programevalueringer 
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• National statistik om policyindsatsernes anvendelse  

• Ikke-forskningsbaserede evalueringer  

• Officielle policydokumenter  

• Lovkilder 

• Årsberetninger (eksempelvis om brugen og omkostningerne forbundet med de specialisere-

de beskæftigelsesindsatser) 

• Analyser 

• Undersøgelser  

• Kortlægninger  

• Konsulentrapporter  

• Internetsider 

• Avisartikler og pressemeddelelser 

 

Jeg har anvendt både gråzonelitteratur, som fokuserer på enkelte problemstillinger eller policies, og 

komparativt materiale, eksempelvis udarbejdet af eller på foranledning af OECD og EU. Som ud-

gangspunkt har jeg gjort brug af det mest aktuelle sekundære datamateriale, hvilket er bestemt af 

afhandlingens formål om at tilvejebringe den nyeste viden for og om feltet med fokus på udvalgte 

specialiserede beskæftigelsesindsatser, som udviser de bedste beskæftigelseseffekter. Som ud-

gangspunkt har jeg anvendt sekundært materiale frem til 1. januar 2011, men i enkelte tilfælde, hvor 

jeg er blevet opmærksom på nyere relevante kilder, har jeg undtagelsesvis anvendt disse med det 

formål at højne afhandlingens empiriske relevans.     

 

Internettet har spillet en betydningsfuld rolle for mig i forhold til at få adgang til både peer-

reviewed artikeldatabaser, lovstof, standardiseret og national statistik samt gråzonelitteraturen på 

området. Internetsiden www.bibliotek.dk har jeg benyttet til at få adgang til enkelte udenlandske 

artikler, som ikke har været tilgængelige via Roskilde Universitets elektroniske ressourcer. Da langt 

fra alt materiale på området bliver offentliggjort på diverse hjemmesider, har den kontakt, jeg har 

etableret til informanterne i alle tre lande været et godt supplement i forhold til at få adgang til yder-

ligere materiale, når jeg i takt med, at analysen af interviewmaterialet er skredet frem, og jeg har 

fået et behov for at erhverve yderligere eller specifik information om beskæftigelsesindsatsen for 

personer med handicap i Tyskland og Sverige. 
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5. Validitet  

Afslutningsvis vil jeg diskutere validiteten i undersøgelsen. Spørgsmålet om validiteten fokuserer 

på min evne som forsker til gennem mine metodiske overvejelser og valg at undersøge, om jeg vir-

kelig undersøger det, jeg ønsker at undersøge gennem afhandlingen.  

 

I forhold til den interne validitet er det relevant at spørge, hvorvidt de anvendte metoder undersøger 

det, de har til formål at undersøge? Ifølge Kvale og Brinkmann (2009:279) fører håndværksmæssig 

kvalitet ideelt set til gennemsigtige forskningsprocedurer og overbevisende resultater. Forsknings-

processerne omkring de gennemførte ekspertinterviews, der er den bærende anvendte metode til 

produktion af data om hhv. informanternes opfattelser af barrierer i den danske beskæftigelsesind-

sats for personer med handicap og identifikation af best practice, er, som jeg har beskrevet, foregået 

forholdsvis detaljeret, hvilket har haft til formål at sikre den størst mulige gennemsigtighed i pro-

duktionen af de data, der har ledt til undersøgelsens resultater. Desuden vurderer jeg, at mine for-

holdsvis gode sprogkundskaber kombineret med mine erfaringer på feltet har haft en positiv indvir-

ken på bl.a. kvaliteten af interviewundersøgelserne, idet det både har resulteret i en høj kvalitet af 

de producerede data og har bidraget til, at det har været muligt at stille informerede spørgsmål til 

informanterne. Ud over den håndværksmæssige kvalitet har både det afholdte ekspertseminar i form 

af indhentning af bl.a. feedback fra informanter og udvalgte danske eksperter på området samt tri-

anguleringsmetoden været en del af en indbygget kvalitetskontrol til at højne undersøgelsens interne 

validitet.  

 

Et andet spørgsmål, der ofte stilles i forbindelse med casestudiet, adresserer undersøgelsens ekster-

ne validitet og dermed spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at generalisere undersøgelsens resul-

tater til andre kontekster. Den analytiske generalisering indebærer ifølge Kvale og Brinkmann 

(ibid.:289) en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne af én undersøgelse kan være 

vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation (ibid.). Generaliserbarheden afhænger dermed 

af ligheder og forskelle mellem de to kontekster (Fredslund 2005:97). Min umiddelbare vurdering 

er i kraft af afhandlingens nypositivistiske inspiration, at det grundet forskelle mellem casene for-

mentlig kun i et beskedent omfang vil være relevant at generalisere undersøgelsens resultater til 

andre cases.  
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6. Opsummering  

Forskning i best practice er ingen etableret forskningstradition og lader sig derfor heller ikke enty-

digt placere videnskabsteoretisk. Afhandlingen, der beskæftiger sig med på et overordnet niveau at 

undersøge viden om, hvilke indsatser, der virker i forhold til at integrere personer med handicap på 

arbejdsmarkedet, er inspireret af nypositivismen grundet sit afsæt i evidenshierarkiet og tankegan-

gen om, at forskningsdesigns kan rangsordnes på baggrund af et kausalitetsbetinget princip. Desu-

den trækker jeg på elementer fra hermeneutikken bl.a. i forhold til ekspertinterviewet og produktio-

nen af primære data.  

 

Med inspiration fra Popper tager jeg det afsæt for min undersøgelse, at al observation er teoretisk 

informeret. Jeg anvender en pragmatisk bricolage-tilgang til teori, da denne tillader en stor fleksibi-

litet i analyserammen. I praksis har undersøgelsen bestået af en vekselvirkning mellem teori, meto-

de og mine analytiske begreber, der i analysen bygger bro mellem empiri og teori. Dette er en 

gængs metode inden for den abduktive forskningstradition.  

 

Der eksisterer ikke én, men flere metoder til identifikation af best practice, hvilket er akilleshælen i 

best practice-forskningen (jf. kapitel 4, afsnit 3). Den primære metode anvendt i afhandlingen til at 

producere viden om hhv. barrierer i den danske beskæftigelsesindsats for personer med handicap 

samt tyske og svenske best practices består af kvalitative forskningsinterviews gennemført med 37 

eksperter (referral), der qua deres positioner på feltet besidder specialiseret viden om handicap og 

beskæftigelse på et centralt niveau i de tre caselande. Informanterne er udvalgt, da jeg antager, at de 

har viden om indsatserne på et overordnet niveau, samt at de har kendskab til de eksisterende gen-

nemførte evalueringer af indsatserne på området.  

 

Karakteristisk for ekspertinterviewet er, at det er mig som forsker, der ud fra mit genstandsfelt og 

min specifikke forskningsinteresse definerer, hvem jeg betragter som ekspert og dermed lader 

komme til orde i afhandlingen. Jeg anvender en empirisk funderet ekspertdefinition tilpasset af-

handlingens formål. Mine kriterier for at udvælge mine informanter er, at der skal være tale om per-

soner, som besidder specialviden om handicap og beskæftigelse, og samtidig skal mine informanter 

så vidt muligt befinde sig på et overordnet niveau i forhold til den politiske beslutningsproces. Da 

mit sigte er at forsøge at indfange feltets kompleksitet, har jeg foretaget interviews med varierende 

typer af aktører, som i videst muligt omfang lever op til mine kriterier.  
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I mit konkrete valg af eksperter i de tre lade har jeg stræbt efter at opnå den største mulige sammen-

lignelighed mellem informanttyperne i landene, hvilket på grund af forskelle i velfærdsstatslige 

traditioner og organiseringen af beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap i praksis har 

vist sig at være vanskeligt. Jeg har så vidt muligt tilstræbt mig ikke at udglatte disse variationer 

mellem landene, da formålet med afhandlingen er at undersøge muligheden for at udvikle den dan-

ske beskæftigelsesindsats for personer med handicap med afsæt i udenlandske indsatser, der bl.a. 

adskiller sig fra den danske indsats. At jeg udelukkende vælger dette top-down perspektiv på gen-

standsfeltet har naturligvis konsekvenser for afhandlingens vidensproduktion, hvilket jeg vil vende 

tilbage til i forbindelse med min kritiske selvrefleksion afslutningsvis i kapitel 11. 

 

Jeg har udviklet og anvendt en semistruktureret interviewguide, hvis temaer er bestemt af problem-

formuleringen. Den semistruktureredes interviewguides force er, at den ikke på forhånd udelukker 

nogen perspektiver, der kunne dukke op i løbet af interviewsituationen med relevans for den kon-

krete problemstilling. I forhold til afhandlingens vidensproduktion trækker jeg på inspiration fra den 

filosofiske hermeneutik i form af bl.a. den hermeneutiske cirkel, som den er udviklet af Gadamer 

inden. Karakteristisk for den hermeneutiske cirkel er idéen om, at det ikke er muligt for forskeren at 

gennemføre en ”neutral” undersøgelse, fordi alle forskere har en forforståelse, som de bringer ind i 

forskningsprocessen.  

 

Den viden, jeg producerer i samspil med mine informanter, er i høj grad funderet i deres faglige 

position på feltet. Informanternes udsagn betragter jeg derfor som ’én mulig fortælling’ blandt man-

ge, der repræsenterer et bestemt perspektiv på genstanden frem for at betragte deres udsagn som 

’sande’ fortællinger.  De tyske og svenske informanters udsagn om best practice er trianguleret med 

de tilgængelige former for eksisterende sekundære data, hvilket stadig efterlader en vis form for 

usikkerhed i forhold til effektiviteten af de identificerede best practices i forhold til den det valgte 

mål for best practice. Det skyldes, at der er tale om et fremspirende forskningsfelt, hvor hovedpar-

ten af den sekundære litteratur består af gråzonelitteratur frem for evidens- og forskningsbaseret 

litteratur.  

 

Analysen af datamaterialet er med afsæt i Popper informeret af den teoretiske ramme og min evalu-

eringsstandard (beskæftigelsestrappen), der er bestemmende for, hvad jeg hhv. ser og ikke ser i ana-

lysen. Fokus i analysen er på en tematiseret systematisering af viden på et felt, hvor dokumenteret 
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viden er sparsom, baseret på hhv. informantens selvforståelsesniveau og et common sence niveauet 

frem for på at foretage en teoretisk tolkning af interviewmaterialet. Afhandlingens formål om at 

ville identificere og systematisere viden på et udokumenteret felt har været styrende for mit valg af 

tolkningsniveau.  
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Del II: De empiriske analyser 
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Kapitel 6: Analyse af barrierer i den danske beskæftigelsesindsats for 

personer med handicap 

1. Indledning 

Dette kapitel søger at besvare problemformuleringens første delspørgsmål, der lyder: ”Hvilke barri-

erer kan identificeres i den danske beskæftigelsesindsats i forhold til at øge erhvervsdeltagelsen 

blandt personer med handicap?” . Formålet med analysen er at belyse de forhold ved den danske 

beskæftigelsesindsats, som de danske ekspertinformanter betragter som barrierer for, at flere perso-

ner med handicap kan bevæge sig op ad beskæftigelsestrappen mod eller til det ordinære arbejds-

marked. Dette udgør undersøgelsens normative udgangspunkt, som også er afspejlet i det valgte mål 

for best practice (jf. kapitel 3, afsnit 2.2).  

 

Strukturen i kapitlet er, at der indledes med en kort eksplicitering af den anvendte analysestrategi. 

Dernæst følger en kort indføring i den danske kontekst på hhv. interviewtidspunkt i sommeren 2008 

samt i forbindelse med afholdelse af ekspertseminaret i foråret 2011, hvilket skyldes, at ekspertin-

terviewet skal fortolkes i informanternes fælles institutionelle og organisatoriske kontekst (Meuser 

og Nagel 2009:35). Dette skyldes, at det informanternes fælles kontekst kombineret med anvendelse 

af den tematiserede interviewguide, som sikrer sammenlignelighed mellem de danske interviews 

(ibid.). I beskrivelsen af konteksten lægges vægten på det institutionelle landskab og handicapind-

satsens organisering på beskæftigelsesområdet, det generelle arbejdsløshedsniveau og den overord-

nede økonomiske situation i hhv. 2008 og 2011. I afsnit 2-8 følger analysen af den danske case. 

Kapitlet afrundes i afsnit 9 med en kort opsummering af analysens resultater.  

1.1 Analysestrategi  
Analysen er baseret på 13 interviews gennemført i perioden maj-august 2008 med danske ekspertin-

formanter, som qua deres faglige positioner besidder specialviden om personer med handicap og 

arbejdsmarkedet på et fortrinsvis overordnet niveau på den beskæftigelsespolitiske scene. Analysen 

baserer sig endvidere på informationer fra et ekspertseminar afholdt i marts 2011.  

 

Analysen bidrager ikke med kausalforklaringer (viden om årsag-virknings-sammenhænge), men er 

med udgangspunkt i den integrerede implementeringsmodel en tematiseret systematisering af de 

forhold ved beskæftigelsesindsatsen, som informanterne betragter som forklaringer på den relativt 
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lave erhvervsdeltagelse blandt personer med handicap i Danmark (outcome). Den teoretiske ramme 

i kapitel 4 er med udgangspunkt i Poppers syn på forholdet mellem teori og empiri bestemmende 

for det, blik som lægges i analysen (Popper 1972:343), der består af forklaringer på hhv. informan-

ternes selvforståelsesniveau og et common sense niveau.  

 

Analysen er med afsæt i den integrerede implementeringsmodel (Winter og Nielsen 2008; Winter 

1994) struktureret omkring følgende fem temaer, der antages at have betydning for implementerin-

gens succes eller fiasko: politikdesign, organiseringen, ledelsen i jobcentrene, markarbejderne og 

feedbackprocesser. Den integrerede implementeringsmodel er med henvisning til den danske be-

skæftigelsesindsats for personer med handicap anvendt til at strukturere og informere analysen med 

udgangspunkt i følgende spørgsmål: ”Hvad vurderer informanterne er årsagerne til den relativt 

lave deltagelse på arbejdsmarkedet blandt personer med handicap?”.  

 

Som følge af den abduktive forskningstilgang, der er karakteriseret ved et dialektisk forhold mellem 

teori og data, inkluderes temaet statslige styringsmekanismer også i analysen. På baggrund af empi-

rien har det været relevant at supplere den integrerede implementeringsmodel med dette specifikke 

analysetema. Med strukturreformen er skabt en ny styringsstruktur på beskæftigelsesområdet. Her 

”fastholder staten et stramt greb om finansieringen og incitamenterne for kommunerne. Det samme 

er tilfældet med hensyn til overvågningen og kontrollen af jobcentrenes resultater og effekter (per-

formance management)” (Bredgaard et al. 2011:79). Blandt disse styringsmekanismer hører bl.a. 

opstilling af refusionsordninger, som tilskynder til en aktiv og rettidig indsats, udarbejdelse af be-

skæftigelsesplaner, hvor jobcentrene skal forholde sig til, hvordan de udmønter Beskæftigelsesmi-

nisterens målsætninger og indsatsområder, samt benchmarking af jobcentrenes indsatser, resultater 

og effekter på www.jobindsats.dk (ibid.:83).  

 

Med analysen præsenteres et top-down perspektiv på problemstillingen, hvilke er begrundet i kapi-

tel 5 afsnit 4.2. Analysen kan på ingen måde betragtes som værende udtømmende for problemstil-

lingen, men afspejler informanternes perspektiv på de forhold i beskæftigelsesindsatsen, som de ud 

fra deres specifikke positioner på feltet vurderer udgør barrierer for at øge erhvervsdeltagelsen for 

personer med handicap. Konsekvensen er, at problemstillingen udelukkende belyses i dette perspek-

tiv, mens bottom-up perspektivet er fraværende i analysen. Havde fokus i analysen været på at bely-

se casen i et bottom-up perspektiv gennem interviews med eksempelvis arbejdsgivere, markarbejde-
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re og/eller personer med handicap, ville dette have ført til andre forklaringer på barriererne i be-

skæftigelsesindsatsen for personer med handicap. Årsagen er, at den i fald ville have været baseret 

på disse specifikke aktører eller aktørtypers perspektiv på problemstillingen betragtet fra deres spe-

cifikke positioner på feltet. 

 

Analysen afspejler, at det er informanterne selv, der selv tillægger barriere-begrebet betydning i 

interviewet, hvilket resulterer i en relativ stor diversitet i de forhold i beskæftigelsesindsatsen, som 

informanterne opfatter som hæmmende for en øget erhvervsdeltagelse blandt personer med handi-

cap. Denne tilgang er valgt for ikke på forhånd at udelukke nogen perspektiver, som informanterne 

betragter som barrierer i beskæftigelsesindsatsen. Det resulterer i en forholdsvis bred tematisk ana-

lyse, hvor flere af temaerne kun er baseret på udsagn fra en enkelt eller få informanter. Analysen 

giver dermed et indtryk af, hvilke barrierer der ifølge informanterne eksisterer på feltet, og hvor de 

retter deres opmærksomhed hen på baggrund af deres specifikke faglige position og konkrete erfa-

ringer på feltet.  

 

At det er lagt op til informanterne selv at definere, hvad de opfatter som barrierer i beskæftigelses-

indsatsen for personer med handicap, understreger ekspertinterviewets eksplorative formål i afhand-

lingen, men betyder også, at det kun i et begrænset omfang har været muligt at sammenligne for-

skellige informanters vurderinger af det samme tema med hinanden. Det medfører, at analysen er 

bred frem for at gå i dybden. Det kan derfor ikke udelukkes, at nogen af de yderligere spændinger, 

som alt andet lige eksisterer mellem informanterne som følge af deres forskellige positioner på fel-

tet, ikke er afspejlet i analysen. 

 

Citaterne er udvalgt for at illustrere informanternes vurderinger af de forhold i indsatsen, de opfatter 

som barriere for at opnå en øget beskæftigelse af personer med handicap. Derudover fremhæves de 

udfordringer, aktørerne identificerer i forhold til at opnå en mere succesfuld implementering samt 

ønsker til justering af de eksisterende policyindsatser. Sidstnævnte tema er inkluderet i analysen, 

idet utilfredshed med de eksisterende policyindsatser antages at være en af de væsentligste årsager 

til, at politikoverførsel mellem lande finder sted (jf. kapitel 4, afsnit 7.1).    
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1.2 Organisatoriske forhold på beskæftigelsesområdet 
Strukturreformen trådte i kraft 1. januar 2007 og erstattede den struktur på beskæftigelsesområdet, 

som var blevet skabt med kommunalreformen i 1970. Det resulterede i, at staten og kommunen flyt-

tede sammen i fælles jobcentre, men fortsat var der delt ansvar for hhv. forsikrede ledige (statens 

ansvar) og ikke-forsikrede ledige (kommunens ansvar). 1. august 2009 blev beskæftigelsesindsatsen 

samlet under kommunerne (efter princippet om ”én indgang”). Staten har fortsat det finansielle 

ansvar for indsatsen over for de forsikrede ledige, mens kommunen har det økonomiske ansvar over 

for de ikke-forsikrede ledige. Sigtet med reformen var at ”skabe et klart og entydigt ledelsesfokus 

og fjerne dobbeltadministration” samt ”sikre en stærkere statslig styring af det kommunale beskæf-

tigelsessystem”54.  

 

Med strukturreformen blev også etableret en landsdækkende Specialfunktion Job og Handicap 

(Specialfunktionen) under Jobcenter Vejle med det formål at fastholde og integrere personer med 

handicap på arbejdspladserne til erstatning af den daværende Arbejdsformidlings 17 Handicapkon-

sulenter. Specialfunktionens formål er at bidrage til at fastholde og integrere flere personer med 

handicap på arbejdsmarkedet. Specialfunktionens forpligtelse er at yde landsdækkende understøttel-

se af jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen via rådgivning, information og udvikling 

(Specialfunktionen Job og Handicap 2010a:4). Alle jobcentre blev i forlængelse af strukturreformen 

bedt om at udpege en eller flere nøglepersoner på handicapområdet. Nøglepersonens funktion er at 

agere bindeled mellem jobcentret og Specialfunktionen for at sikre, at alle medarbejdere i jobcentret 

kan yde en målrettet indsats i forhold til personer med handicap.  

 

Med strukturreformen blev driftsansvaret for den beskyttede beskæftigelse flyttet fra amterne til 

kommunerne. Cirka 96 procent heraf er kommunalt drevet (Bengtsson og Mateu 2009). Opsamlen-

de var der tale om et felt, som især på grund af strukturreformen alt andet lige ikke syntes særlig 

indgroet på interviewtidspunktet i 2008. Clausen og Smith (2007:80) konkluderer, at ”[d]e mange 

nybrud i den beskæftigelsespolitiske indsats tager en vis tid at implementere”. Feltet antages alt 

andet lige at være præget af relativ større organisatorisk stabilitet tre år senere i forbindelse med 

gennemførelse af ekspertseminaret i marts 2011, idet strukturreformen på daværende tidspunkt hav-

de haft et par år til at virke i.   

                                                 
54Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. For flere informationer se 
http://bm.dk/Aktuelt/Politiske%20aftaler/Enstrenget.aspx 
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1.3 De socioøkonomiske omgivelser 
På interviewtidspunktet i sommeren 2008 var den økonomiske situation præget af højkonjunktur, og 

der var mangel på arbejdskraft, hvilket antages at fremme beskæftigelsen blandt personer med han-

dicap ved et konstant arbejdsudbud (Miiller et al. 2006:31; Gallie og Paugam 2000:3; Greve 

1991:2). Arbejdsløshedsprocenten lå på 1,6 procent i juni 2008 (Danmarks Statistik 2008). At der 

var tale om en tid præget af arbejdskraftmangel, illustrerer følgende citat med en fuldmægtig i Ar-

bejdsmarkedsstyrelsens 3. kontor: ”Alle i systemet har kun én eneste interesse: Arbejdskraft. Ar-

bejdskraft. Arbejdskraft”. Tidspunktet blev af den beskæftigelsespolitiske konsulent i Landsorgani-

sationen i Danmark (herfter LO) opfattet som en ”historisk chance” for at give personer med handi-

cap fodfæste på arbejdsmarkedet, inden en eventuel ny lavkonjunktur ville sætte ind. En special-

konsulent fra Specialfunktionen udtrykker et lignende ønske, der afspejler Specialfunktionens for-

mål om at skulle bidrage til at øge beskæftigelsen for personer med handicap: ”Vi ville jo gerne 

have åbnet nogle døre, inden vi kommer ind i en ny lavkonjunktur”. Citatet afspejler tankegangen i 

tesen om personer med handicap som del af den aktive arbejdskraftreserve (Grover og Piggot 

2005). Den verdensomspændende økonomiske krise indtrådte i efteråret 2008 og resulterede i kon-

tinuerlig stigende arbejdsløshed.   

 

I tiden frem til ekspertseminarets afholdelse i marts 2011 kan der i forlængelse af den økonomiske 

krise, som indtraf i efteråret 2008, registreres et stigende pres på de offentlige budgetter. Dette re-

sulterer i en øget konkurrence med andre trængte målgrupper på kanten af arbejdsmarkedet om op-

mærksomhed på den politiske dagsorden, hvilket alt andet lige gør det sværere at få og opretholde 

opmærksomhed på handicapområdet. Arbejdsløsheden lå i marts 2011 på 5,9 procent (Danmarks 

Statistik 2011a).  

 

Fokus i den politiske retorik på arbejdsmarkedsområdet synes i 2011 at være skiftet til at dreje sig 

om strategier til at dæmme op for den stigende arbejdsløshed og på at bremse tilgangen til de per-

manente offentlige forsørgelsesordninger mest muligt. Vedtagelse af et nyt ministermål 2 for 2011 

havde eksempelvis til formål at bidrage til sidstnævnte, vil blive behandlet i afsnit 3.4.1. Beskæfti-

gelsesministeriets pulje til de lokale beskæftigelsesråd, hvis formål er at øge rummeligheden på 

arbejdsmarkedet, blev som følge af den økonomiske krise bl.a. skåret ned med 73 millioner fra 

186,5 millioner i 2010 (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010c) til 113,6 millioner i 2011 (Arbejdsmar-

kedsstyrelsen 2010d).  
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2. Politikdesign55 

2.1 Det dominerende frivillighedsprincip og gulerødder til virksomhederne 

”Frivillighedens vej er køn, men lang. Altså der sker meget lidt, og det 
sker meget langsomt” (interview formand for Landsforeningen af Po-
lio-, Trafik- og Ulykkesskadede). 

Danmark er en lille åben økonomi, og især arbejdsgiverne betragter det er vigtigt at have en god 

konkurrenceevne med henblik på at sikre landets eksport. Det medfører som følge af den danske 

arbejdsmarkedsmodel et ønske fra især virksomhedernes side om ikke at pålægge dem ekstra øko-

nomiske byrder (tvang) i forhold til at skulle ansætte personer med handicap. Idéen om virksomhe-

dernes frivillighed er centralt i den danske beskæftigelsesindsats, hvilket er meget tydeligt i forhold 

til de specialiserede indsatser til fremme af beskæftigelsen blandt personer med handicap (se Ap-

pendiks 156).  

 

Af årsager, som i høj grad både er historiske og knyttet til den danske arbejdsmarkedsmodel, an-

vendes der i den specialiserede beskæftigelsesindsats udelukkende positive økonomiske incitamen-

ter, der hovedsageligt er rettet imod arbejdsgiverne i form af bl.a. forskellige former for lønsubven-

tion, som kompensation for den nedsatte arbejdsevne kombineret med information. Set i lyset af den 

danske arbejdsmarkedsmodel er det ikke overraskende at især chefkonsulenten fra Danmarks Ar-

bejdsgiverforening (herefter DA) generelt er imod indførelse af tvang i forhold til virksomhederne.  

 

Projektchef i Discus mener, at det er et problem, at arbejdsgiverne er blevet vænnet til at modtage 

økonomiske tilskud i forbindelse med beskæftigelse af personer med handicap. ”Sådan nogle sy-

stemer begynder at virke. Man ved, at man kan få nogle tilskud, og så spekulerer man i det” (eks-

pertseminar 2011, projektchef i Discus). Den beskæftigelsespolitiske konsulent fra LO udtaler i 

forlængelse heraf: ”Vi må desværre også konstatere, at [de handicapkompenserende] ordninger 

skal være økonomisk attraktive” . Citatet illustrerer, at informantens holdning er, at for at hvis man 

skal få virksomhederne til at ansætte personer med handicap, er det nødvendigt, at de betragter støt-

te- og kompensationsordningerne som økonomisk attraktive.   
                                                 
55 I afsnittet inkluderes også elementer fra politikformuleringsprocessen, idet den er medbestemmende for forståelsen af 
de udfordringer, som overordnet knytter sig til udfordringer forbundet med politikdesignet.  
56 Som et supplement til analysen indeholder Appendiks 1 et samlet overblik over de eksisterende specialiserede be-
skæftigelsesindsatser for personer med handicap i Danmark og Regeringens to beskæftigelsesstrategier for personer 
med handicap (Regeringen 2004 og Regeringen 2009) samt resultaterne af evaluering af den første beskæftigelsesstra-
tegi for personer med handicap i forhold til de opstillede mål i strategien. 
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Der eksisterer en bred konsensus blandt informanterne om, at indsatser baseret på frivillighed57 

overordnet er betragtet som den bedste måde at opnå en øget beskæftigelse af personer med handi-

cap på, hvilket også delvis anerkendes fra handicaporganisationernes side. Bl.a. fremhæver den be-

skæftigelsespolitiske konsulent hos Danske Handicaporganisationer på ekspertseminaret i 2012, at 

personer med handicap ligesom alle andre i den erhvervsdygtige alder skal ansættes ”på deres kvali-

fikationer” og have ”løn derefter” frem for eksempelvis for at opfylde en bestemt kvote. Indførelse 

af kvoter vurderer informanten ville have den bagside, at personer med handicap hovedsageligt ville 

blive ansat i ”lavindkomstjob”. I stedet argumenterer informanten for indførelse af en ”inklusions-

fond” a la den fond, der eksisterer på uddannelsesområdet, som ifølge informanten forpligter alle 

arbejdsgivere til at betale ind til en uddannelsesfond. Sigtet med inklusionsfonden er at fordele ud-

gifterne forbundet med at få personer med handicap i beskæftigelse solidarisk mellem alle arbejds-

givere frem for, at det kun er nogen danske arbejdsgivere, som i dag påtager sig dette ansvar.  

2.2 Hele ”aben” placeres hos det offentlige 
I Danmark har det offentlige overvejende ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for personer med 

handicap. Ifølge udtalelser fra chef for internationalt kontor i Socialministeriet skyldes det, at det i 

Danmark har en velfærdsmodel, hvor ”staten eller det offentlige – skatteyderne – jo har påtaget sig 

en stor del af det ansvar, som i andre lande ligger på både arbejdsgiver og arbejdstager”. Projekt-

chefen i Discus illustrerer arbejdsdelingen på baggrund af følgende citat fra ekspertseminaret: ”[Ar-

bejdsmarkedets parter] kan hurtigt være enig[e] om at placere hele aben hos jobcentrene” .  

 

”Hvor stor er interessen for, at der skal ske noget for alvor?”  problematiserer projektchef i Discus. 

Informanten fortsætter: ”Alle synes, at det er rigtig godt, at der bliver sat ting i værk. Der skal ske 

noget. Men der må ikke ske så meget, at det begynder at genere arbejdsmarkedets parter alt for 

meget, for eksempel. Der er ligesom en grænse der for, hvor langt vi egentlig tør gå for at gøre det 

her rigtig til et indsatsområde. Dels fordi man tvivler lidt på, hvor meget der er i det. Og får vi bal-

lade? Der er nogen, som vil synes, at det er en dårlig ide, hvis man på en eller anden måde går for 

tæt på virksomhederne og for tæt på fagforeningerne” . Citatet understreger arbejdsmarkedets par-

ters autonomi som følge af den danske arbejdsmarkedsmodel og indikerer samtidig, at informanten 

vurderer, at parterne nedprioriterer handicapområdet, og at det er informantens opfattelse, at det er 

                                                 
57 Gennemførelse af mindre arbejdspladstilpasninger for at kompensere for en arbejdstagers nedsatte arbejdsevne er 
imidlertid ikke frivilligt. Denne problemstilling ligger dog uden for afhandlingens fokus (jf. kapitel 2). 
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en del af forklaringen på, at der ikke sker markante forbedringer i beskæftigelsen blandt personer 

med handicap. 

 

Formanden for EUSE Danmark udtaler på seminaret i 2011, at der fra dansk fagbevægelses side er 

”nogle undertoner i de signaler, de sender ud i øjeblikket om, at handicappede ikke har den samme 

ret til at være på arbejdsmarkedet som deres egne medlemmer” . Citatet illustrerer informantens 

opfattelse af, at fagbevægelsen som følge af den økonomiske krise omfatter for snævre interesser, 

hvilket understreger, at hans organisations formål er at øge beskæftigelsen for personer med handi-

cap. 

 

Til gengæld har Danske Handicaporganisationer til forskel fra arbejdsmarkedets parter i høj grad 

eneret i forhold til at blive inkluderet i Arbejdsmarkedsstyrelsens dispositioner omkring de nationa-

le projekt- og puljemidlerne på området, da ”hverken LO eller DA er nogle tunge spillere”  i den 

sammenhæng (interview sekretariatsleder Arbejdsmarkedsstyrelsen). DA’s interesse for handicap-

området begrænser sig ifølge udtalelser fra samme informant til ”nervøsitet for, at virksomheden 

ikke bliver udstillet som nogen, der ikke gør noget” . Af den grund bliver arbejdsmarkedets parter 

heller ikke i samme omfang inddraget i Arbejdsmarkedsstyrelsens overvejelser omkring prioritering 

af puljemidler på området, som det er tilfældet med Danske Handicaporganisationer, der inddrages, 

fordi det er der ”hele den praktiske viden ligger”  (interview fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen).  

 

2.3 Feltets projektjungle 

”Vi kan ikke smide penge ud i verden og ikke få noget ud af det. Det er 
jo ingens interesse. Og allermindst de folk, det skulle komme til gode. 
De personer med handicap, der gerne skulle have et arbejde. Hvad 
glæde har de af, at der kører alle mulige halvhjertede projekter, der 
bare lønner folk?” (interview fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen).   

Med undtagelse af førtidspensionsforliget i 2000 og udvidelsen af Lov om personlig assistance til 

personer med handicap i erhverv i 2007 til at gælde personer med psykiske handicap har den specia-

liserede beskæftigelsesindsat for personer med handicap siden årtusindskiftet og frem til 1. januar 

2011 været præget af meget få deciderede lovudvidelser58. Til gengæld eksisterer der en udbredt 

projektkultur på feltet. Projekterne kan rette sig mod hhv. personer med handicap, virksomheder, 

                                                 
58 Empiriindsamlingen afgrænser sig til tiden frem til 1. januar 2011 (jf. kapitel 5, afsnit 5).  
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jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Størstedelen af projekterne finansieres med 

nationale midler59, hvoraf hovedparten administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsens 3. kontor. Desu-

den iværksætter de lokale beskæftigelsesråd i kommunerne tidsbegrænsede projekter med henblik 

på at fremme erhvervsdeltagelsen blandt målgruppen af personer med handicap på arbejdsmarkedet.  

 

EU har også finansieret mange beskæftigelsesprojekter for personer med handicap i Danmark, ek-

sempelvis med midler fra Socialfonden, Horizon-, Equal- og Leonardo-programmet for blot at næv-

ne nogle af EU-finansieringskilderne til projektaktiviteterne. Dog synes de EU-finansierede projek-

ter på området ifølge en specialkonsulent fra Specialfunktionen ikke volumenmæssigt at fylde på 

samme måde efter Equal-programmets udfasning i 2006. Denne opstramning skyldtes ifølge udta-

lelser fra samme informant en erkendelse fra EU’s side om, at ”der simpelthen kom for lidt ud af 

det”, hvilket er en udtalelse, man bør forholde sig kritisk til ud fra den betragtning, at citatet for-

mentlig er baseret på informantens efterrationalisering.    

 

En barriere i bestræbelserne på at ville udvikle indsatsen på området på baggrund af projekterfarin-

gerne er ifølge en specialkonsulent i Specialfunktionen, at der mangler en forankring af projekterne 

i selve systemet, når den tidsbegrænsede projektperiode udløber. ”Selvom resultaterne er gode, sker 

der simpelthen det, at der ikke er nogen, der ved, hvor de skal gøre af dem, når projektmidlerne er 

slut”. Samme informant vurderer, at der mangler et system eller nogle mekanismer, som kan sikre, 

at gode projekterfaringer forankres i den ordinære beskæftigelsesindsats i jobcentrene, hvilket er en 

vurdering, som skal ses i lyset af det er Specialfunktionens formål netop at bidrage til at udvikle 

indsatsen på området.  

 

Den specialiserede viden fra projekterne forbliver ifølge udsagn fra en specialkonsulent i Special-

funktionen i høj udstrækning i hovederne på projektmagerne. I stedet for at forankre den opnåede 

viden i systemet forsøger man ofte at finde nye projektmidler, som kan føre tidligere projekterfarin-

ger videre. Derfor vurderer specialkonsulenten fra Specialfunktionen, at der ”ikke er nok stabilitet i 

det, vi laver på dette område”. Det skyldes ifølge udtalelser fra samme informant, at projektperio-

derne er så korte, og antallet af personer, som deltager i projekterne, er få set i forhold til det antal 

personer med handicap i den erhvervsdygtige alder, som ufrivilligt står uden for arbejdsmarkedet. 

Som en løsning på problemet foreslår samme informant på seminaret i 2011, at man allerede inden 
                                                 
59  De nationale midler kommer fra Finansloven i form af midler fra satspuljen og velfærdsaftalen (Rigsrevisionen 
2010:31). 
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et projekt igangsættes, bør tage en beslutning om, hvordan eventuelle gode erfaringer kan viderefø-

res i det eksisterende beskæftigelsessystem, og henviser til, at denne fremgangsmåde gjorde sig 

gældende for Projekt støtteperson til handicappede i erhverv60. Her var det besluttet på forhånd, at 

hvis projektet udviste gode resultater, var målet at få erfaringerne fra projektet forankret i lovgiv-

ningen. Informanten deltog selv i projektet, hvilket giver informanten et incitament til at vurdere 

forhold ved netop dette projekt positivt.  

 

En specialkonsulent i Specialfunktionen oplever, at de lokale beskæftigelsesråd landet over repro-

ducerer tidligere undersøgelser, hvilket fører til, ”at vi kommer til at bruge en masse spildtid på 

det” . Informanten vurderer, at der mangler et system, som gør, at ”vi ikke opfinder den dybe taller-

ken flere gange”  (seminar 2011 specialkonsulent i Specialfunktionen). Som eksempel nævner in-

formanten, at der er lavet ”over 150 projekter” om, at der skal være én kontaktperson, som skal føl-

ge personen igennem systemet i forhold til eksempelvis at være bindeled på tværs af de forskellige 

sektorer, som den pågældende person med handicap er i berøring med.  

 

En af udfordringerne på området vurderer international chef i Socialministeriet er, der ikke eksiste-

rer noget samlet overblik over alle projekterne, selv om der er ”lavet rigtig mange gode tiltag for at 

skabe overblik. Men det er simpelthen så svært”  (informant international chef i Socialministeriet). 

Det har ifølge en specialkonsulent fra Specialfunktionen den konsekvens, at ”der er ingen, der ved, 

hvor den viden bliver af. Så det er ikke brugt særlig meget” . Samme informant kritiserer desuden 

det, at der ikke umiddelbart er adgang til evalueringer af de projekter, som Arbejdsmarkedsstyrelsen 

administrerer: ”I dag kan man jo ikke ringe til Arbejdsmarkedsstyrelsen og bede om at få rappor-

terne fra de sidste år fra handicappuljen, for eksempel. For de findes ikke”.  

 

Det manglende overblik over projekter på området betyder, at der heller ikke eksisterer nogen ga-

ranti for, at et projekt bidrager til ”metodeudvikling”, hvilket er et af Arbejdsmarkedsstyrelsens kri-

terier styrelsen anvender, når der skal foretages en fordeling af midler til indkomne projektansøg-

ninger i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets puljer (interview fuldmægtig Arbejdsmarkeds-

styrelsens 3. kontor). Formanden for Danske Handicaporganisationer fremhæver netop, at han vur-

derer, at et af de gode elementer ved projekttilgangen er, at den ”skaber et rum for at prøve noget 

                                                 
60

 Projekterfaringerne førte til, at lov om personlig assistance til handicappede i erhverv blev udvidet til at gælde perso-
ner med psykiske handicap (jf. afsnit 4.1).  
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nyt af”. Dog mener samme informant, at det er et problem, at projekterne ikke i højere grad bliver 

præsenteret på en sådan måde, at ”vi kan drage nogen generel viden ud af dem” . 

 

Chefkonsulenten fra DA forholder sig meget kritisk til feltets projektkultur. Informanten mener, at 

de mange projekter er et dække for, at det ordinære beskæftigelsessystem ikke er godt nok til at 

”bringe personer med handicap ud over rampen”, og at man fra det offentliges side ”køber sig til 

aflad”  ved at ”incitere alle mulige sindssyge projekter” . Specialkonsulenten fra Specialfunktionen 

er i den forlængelse også kritisk indstillet og vurderer, at ”det eneste sted, vi [i Danmark] er rigtig 

gode, det er i organiseringen af det. (…) Løsningsmodeller og udvikling af det, der synes jeg ikke, vi 

er voldsomt skrappe” . Samme informant ser på seminaret i 2011 en udvikling i, at projektmidler, 

hvis formål ifølge informanten er at supplere den daglige drift i jobcentrene, i en vis udstrækning i 

stedet er gået hen og blevet en del af den daglige drift som følge af den forholdsvis pressede øko-

nomi i kommunerne. Dog er dette ifølge informanten ikke et generelt billede, idet der fortsat er job-

centre, hvor projekter er supplement til driften, og hvor man derved fortsat ”går projektvejen” . Sek-

retariatschefen for Det Centrale Handicapråd vurderer, at man ikke får god drift ved at igangsætte 

projekter, da det er informantens vurdering, at formålet med at lave projekter er at bidrage til ”vi-

densopsamling”.  

 

Hvad er så forklaringen på, at der igangsættes alle disse beskæftigelsesprojekter på området? Én 

mulig forklaring er ifølge projektchefen i Discus, at der drives projekter, fordi der er penge i syste-

met. ”Jeg tror, projekter sættes i værk, fordi der er nogle penge, mere end der er nogle behov” (se-

minar 2011 projektchef i Discus). Projektchefen vurderer, at det skyldes, at et af succeskriterierne i 

indsatsen er, at man får brugt pengene. ”Og så kan vi håbe, at der kommer noget godt ud af det”  

(seminar 2011 projektchef i Discus). Samme informant mener, at man i stedet burde prioritere pro-

jekter inden for en ramme til et bestemt formål, da det ville medføre, at ”der ville blive tænkt noget 

mere over indsatsen” .  

 

Betragtet i en ’best practice optik’ er det tankevækkende hvor lille en rolle gennemførelsen af valide 

evalueringer af de projekter, Arbejdsmarkedsstyrelsen bevilger midler til fra satspuljen, spiller. 

Mange af de satspuljefinansierede projekter, som administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsens 3. kon-

tor, evalueres af projektmagerne selv: ”Det er tit folk selv, der evaluerer [projektet]. Det kan man 

grine lidt af”  (interview fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsens 3. kontor). Andre gange evalueres 
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projekterne af en ekstern evaluator. Følgende citat viser, at man i Arbejdsmarkedsstyrelsen lægger 

tidligere erfaringer på området til grund, når man skal beslutte, hvilke projekter der skal støttes 

økonomisk: ”Siger vores erfaring os, at den type projekt virker?” (interview fuldmægtig i Arbejds-

markedsstyrelsen). Om udvælgelsen af de enkelte projekter fremgår det af interviewet, at der tages 

”hensyn til, om vi tror på projektet” (interview fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsens 3. kontor). 

Dette understreger, at det er erfaringsbaseret viden, som lægges til grund for prioriteringen af de 

nationale puljemidler på området, hvilket er med til at understrege, at der er tale om et felt under 

udvikling, hvor indsatserne i høj grad prioriteres på baggrund af erfaringer.  

3. Statslige styringsmekanismer 

En evaluering af de økonomiske styringsmekanismer på beskæftigelsesområdet gennemført for Ar-

bejdsmarkedsstyrelsen viser overordnet, at ”[s]tatens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen 

virker” (Slotsholm et al. 2010:3). Bredgaard et al. (2011) drager en tilsvarende konklusion. Flere af  

informanterne har en lignende opfattelse af, at adskillige af statens økonomiske styringsmekanismer 

har en relativt stor indflydelse på den konkrete beskæftigelsesindsats i forhold til personer med han-

dicap i jobcentrene. Det vil blive illustreret ved følgende eksempler: (1) førtidspension, (2) den 

virksomhedsrettede aktivering, (3) refusionssystemet og (4) måltal, herunder Beskæftigelsesmini-

sterens måltal 2 for 2011 om begrænsning af personer på permanente overførselsindkomster.  

3.1 Exit fra arbejdsmarkedet gennem førtidspensionering 
Flexicurity er blevet en samlebetegnelse for den danske arbejdsmarkedsmodel, der har været gen-

stand for stor interesse fra andre lande i EU med mindre succesfulde arbejdsmarkedsmodeller. Som 

led i flexicurity-modellen vurderer DA’s chefkonsulent, at der eksisterer en udbredt tendens i be-

skæftigelsessystemet i Danmark i forhold til at ”parkere” personer med handicap på permanent of-

fentlig forsørgelse gennem tildeling af førtidspension. Samme informant ytrer en mere grundlæg-

gende kritik af flexicurity-modellen: ”Det er ikke alt i modellen, der er godt. Der er svage elemen-

ter, blandt andet i det her felt. Altså at vi har så mange på passiv forsørgelse” . Informanten vurde-

rer også, at området i al for lav grad er karakteriseret af et fokus på, hvad markedets – og dermed 

virksomhedernes – behov er: ”Tankevirksomheden kører i socialministerielle rammer og ikke i be-

skæftigelsesrammer”. Citatet understreger, at informanten repræsentrer virksomhedernes interesser i 

den politiske interessevaretagelse og derfor betragter problemstillingen fra virksomhedernes side.  
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På seminaret i 2011 bliver denne tendens til at fremme exit fra arbejdsmarkedet til førtidspension 

også italesat af flere andre informanter. En specialkonsulent fra Specialfunktionen mener, at dette er 

en adfærd, som fra jobcentrets side i nogen grad er motiveret i de statslige refusionssatser til kom-

munerne. Dog bør man stille sig kritisk overfor denne vurdering, både fordi informanten ikke er en 

uvildig aktør på området, og fordi informanten reelt ikke har førstehåndsviden om problemstillin-

gen. Specialkonsulent i Specialfunktionen udtaler om den refusionsstyrede adfærd i jobcentrene: 

”Hvis bunken ligger på skrivebordet, så skal den væk. For det koster penge, så længe den ligger 

der. Hvis den så ligger et andet sted, så er den jo der. Så kommer de jo nok tilbage igen en dag, 

men så skal de jo bare væk fra bordet igen”. Projektchef i Discus færdiggør på ekspertseminaret i 

2011 ræsonnementet, som understreger at også han mener, at der er en tendens til at anvende før-

tidspension som en exit-strategi fra arbejdsmarkedet for personer med handicap: ”Og så skal de jo 

groft sagt helst have en pension. Så kommer de ikke tilbage igen”. Dette er formentlig en problem-

stilling, som ville have været belyst anderledes på baggrund af interview med jobcentermedarbejde-

ren.  

 

Formanden for Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede vurderer i forlængelse heraf, 

at man fra handicaporganisationernes side selv har været for optaget af at sikre personer med handi-

cap en basisforsørgelse, og han vurderer på den baggrund, at dansk beskæftigelsespolitik er ret mis-

lykket: ”Altså, jeg plejer at sige, at et land får de pensionister, de selv uddanner. I Danmark har vi 

uddannet rigtig mange” . I øvrigt mener informanten, at de borgerlige regeringer gør mere for at få 

personer med handicap i beskæftigelse end socialdemokratiske regeringer, hvilket ifølge informan-

ten skyldes, at ”de borgerlige hader at betale pension til os” .  

3.2 Virksomhedsrettet aktivering 
Rambøll (2009b:6) identificerer som en del af sit løsningskatalog i forbindelse med evalueringen af 

handicapindsatsen på beskæftigelsesområdet som følge af strukturreformen et ”behov for at styrke 

den virksomhedsrettede indsats over for ledige med handicap i jobcentrene. Dette skal ses i lyset af, 

at ledige med handicap ikke i høj grad nok modtager virksomhedsrettede tilbud, selv om denne type 

tilbud på bedste vis kan bidrage til en reel tilknytning til arbejdsmarkedet”. Det er vurderingen 

blandt flere informanter i 2008, at den virksomhedsrettede aktiveringsindsats ikke fungerer, og at 

der eksisterer et behov for, at netop denne del af beskæftigelsesindsatsen bliver opprioriteret af job-

centrene.  
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Flere informanter har den opfattelse, at det er et område, som bliver nedprioriteret på interviewtids-

punktet i 2008. Især chefkonsulenten i DA udtrykker sig negativt om den virksomhedsrettede ind-

sats i jobcentrene: ”Der er vel ikke nogen [virksomhedskontakt], er der det? Altså, det er jo meget 

begrænset, hvad der søges op” . Citatet skal ses i lyset af, at en af informantens opgaver i forhold til 

den politiske interessevaretagelse er at sikre, at virksomhederne har den fornødne arbejdskraft til 

deres rådighed, og man må formode, at ligegyldig hvor god den virksomhedsrettede indsats er, vil 

man fra arbejdsgiverorganisationernes side aldrig stille sig helt tilfreds.   

 

Også interviewet med specialkonsulenten fra Specialfunktionen viser informantens vurdering af, at 

den virksomhedsrettede indsats er et område, som informanten ikke mener bliver prioriteret til-

strækkeligt i jobcentrene: ”[N]oget af det, vi har hørt, bliver nedprioriteret rundtomkring; det er jo 

netop kontakten til virksomhederne. Og det tror jeg, er en katastrofe” . Informanten vurderer, at job-

centrene ikke opsøger virksomhederne i det omfang, de kunne. Samme informant vurderer, at dette 

har en negativ påvirkning på brugen af støtte- og kompensationsordningerne, der ikke anvendes i 

det omfang, de ville kunne, hvis den virksomhedsrettede indsats var mere omfattende: ”Kravet om 

opsøgende funktioner og sådan noget, de er slet ikke oppe i et gear, som gør, at man kan sige, at de 

her lovgivninger bruges optimalt. Altså, ikke i den udstrækning de ville kunne bruges” (interview 

specialkonsulent i Specialfunktionen). Citatet understreger informantens position i Specialfunktio-

nen, og afspejler informantens vurdering af, at implementeringen af lovgivningen på dette specifik-

ke område ikke er tilstrækkelig.  

 

Ud fra en vurdering af, at det er vigtigt, at der skabes en løbende kontakt med virksomhederne, så-

dan at det ikke kun er jobcentrene, som kontakter virksomhederne, når de har en person, de skal 

finde job til, men at virksomheden har kendskab til jobcentret, når de har arbejdsopgaver, de skal 

have løst, mener en specialkonsulent i Specialfunktionen, at det er en ”katastrofe”, at jobcentrenes 

virksomhedskontakt nedprioriteres. Konsulenten i Specialfunktionen vurderer, at problemet skyl-

des, at ressourcerne i jobcentrene er meget begrænsede, og at ledelsen i jobcentrene nedprioriterer at 

afsætte ressourcer til, at jobcentrenes virksomhedskonsulenter kan kommunikere med virksomhe-

derne. Informantens udtalelser illustrerer en opfattelse af, at det er en ledelsesmæssig beslutning, at 

den virksomhedsrettede aktiveringsindsats på interviewtidspunktet tilsyneladende kun blev gennem-

ført i et begrænset omfang. Hvorvidt det forholder sig sådan er vanskeligt at vurdere på baggrund af 
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de gennemførte interviews, hvorfor det ville have været interessant at supplere analysen med job-

centerchefens perspektiv på problemstillingen, da det ville have kunnet nuancere analysen.   

3.3 Refusionssystemet 
Med virkning per 1. januar 2011 blev det statslige refusionssystem ændret61, hvilket betød, at det 

blev mere attraktivt for kommunerne at iværksætte virksomhedsrettet aktivering end anden aktive-

ring. Med ændringen blev statens andel af kommunernes udgifter forbundet med virksomhedsrettet 

aktivering hævet til at udgøre 50 procent. For aktivering, som ikke var virksomhedsrettet, udgjorde 

statens refusion herefter til sammenligning 30 procent. Dermed betød ændringen, at kommunerne 

blev givet et økonomisk incitament til at benytte virksomhedsrettet aktivering frem for anden akti-

vering.  

 

Som det vil blive illustreret her, er det flere informanters vurdering, at ændringerne af den statslige 

refusion til kommunerne har stor indflydelse på, hvilke aktiveringsindsatser der iværksættes i job-

centrene. En specialkonsulent vurderer, at ændringen af refusionssystemet har haft en afgørende 

effekt i forhold til at fremme anvendelsen af den virksomhedsrettede aktivering i jobcentrene: ”Det 

har rettet rigtig meget fokus på virksomhederne”. Ændringen kom ifølge informanten med meget 

kort varsel, og informanten vurderer, at kommunerne har reageret meget prompte, og ”det er gået 

rigtig stærkt”. Citatet illustrerer informantens opfattelse af, at ændringer i statens refusion til kom-

munerne er et yderst effektivt middel til at fremme iværksættelsen af den virksomhedsrettede akti-

vering i jobcentrene. Men hvorvidt det reelt forholder sig sådan, er det ikke på baggrund af inter-

viewmaterialet muligt at svare på, idet der ikke er gennemført interviews med hverken medarbejde 

eller chefer i jobcentrene.  

 

Flere informanter vurderer, at den statslige refusion til kommunerne har afgørende betydning for 

jobcentrenes prioriteringer af og indenfor handicapområdet. Eksempelvis udtaler en specialkonsu-

lent i Specialfunktionen, at jobcentrene ”styrer efter refusionsmodellen” (seminar 2011 specialkon-

sulent i Specialfunktionen) og prioriterer de indsatser, hvor refusionen fra staten er høj frem for 

indsatser med lavere refusion. Samme informant vurderer, at det er et generelt problem i den danske 

beskæftigelsesindsats, at man er meget hurtig til at ændre fokus. For personer med handicap er det 

                                                 
61 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv social-
politik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af 
refusionssystemet m.v.). Lov nr. 1602 af 22. december 2010.  
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vurderingen, at de ”sjældent når med, inden man har skiftet vogn” (seminar 2011 specialkonsulent i 

Specialfunktionen). 

 

Der er imidlertid delte meninger blandt informanterne om, hvorvidt virksomhedsaktivering er det 

rette middel til at få flere personer med handicap i beskæftigelse. Specialkonsulenten vurderer, at en 

af de meget synlige fordele ved denne refusionsmodel er, at den sætter en stopper for, at ledige med 

handicap kan gå fra den ene aktivering til den anden ”uden at have sat foden i en virksomhed” (eks-

pertseminar 2011). Jurist i Sekretariatet for Det Centrale Handicapråd vurderer på ekspertseminaret 

i 2011, at jobcentrene også kan være for hurtig i sin kontakt til virksomhederne, hvorfor virksom-

hedspraktik kan være en kortsigtet strategi frem for eksempelvis at iværksætte en revalidering med 

henblik på at øge den enkeltes erhvervskompetencer. Udtalelser som understreger, at informanten 

repræsenterer den holdning, at højnelse af den enkelte erhvervskompetencer gennem revalidering er 

en bedre strategi på langt sigt. Den beskæftigelsespolitiske konsulent fra LO beklager i den sam-

menhæng, at brugen af revalidering, hvilket han opfatter som et virksomt instrument, ”er faldet 

rigtig meget siden 2001”.  

 

Projektchefen i Discus vurderer også, at den virksomhedsrettede indsats indeholder en række gode 

elementer, men mener ikke, at de altid kan bruges. Samme informant vurderer i den forbindelse, at 

hvis man har ”sådan nogle altomfavnende indsatser”, så finder man ud af, ”at der er en masse, som 

de alligevel ikke rigtig passer til”  (seminar 2011 projektchef i Discus).  

3.4 Fravær af måltal for handicapindsatsen 
Et andet element i den statslige styring af den kommunale beskæftigelsesindsats er opstilling af 

måltal. En resultatkontrakt med hvert enkelt jobcenter er beskæftigelsesregionens centrale styrings-

redskab af jobcentrets indsats. Ifølge flere informanter eksisterer der ikke måltal i resultatkontrakten 

for handicapindsatsen, hvilket de vurderer er problematisk, ud fra en betragtning om, at de ikke me-

ner, at jobcentrene til sammenligning med, hvad der gør sig gældende for mange andre målgrupper, 

hvor hvem der er opstilles måltal i resultatkontrakten, ikke måles på deres aktiviteter i forhold til 

personer med handicap.  

 

De gennemførte interviews viser, at flere informanter er af den opfattelse, at man derfor burde ind-

føre måltal eller måleindikatorer for handicapindsatsen i jobcentrene, hvilket er begrundet i infor-
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manternes overbevisning om, at det ville kunne fremme indsatsen over for målgruppen i jobcentre-

ne og dermed føre til, at flere personer med handicap ville kunne komme i beskæftigelse.  

 

Formanden for Danske Handicaporganisationer udtrykker problemstillingen på følgende vis: ”Hvis 

vi kigger på jobcentrenes arbejde på det område her, så er jeg bange for, at de ikke prioriterer op-

gaven, fordi de jo har nogle mål, som gør, at dem forfølger man, og de her mål handler ikke om 

handicap” . Informantens opfattelse er, at områder med måltal relativt set får større fokus i jobcent-

rene, og at handicapindsatsen omvendt bliver nedprioritet som en konsekvens af, at jobcentrene 

ikke på samme måde bliver målt på deres indsats på handicapområdet. Det er informantens opfattel-

se, at hvis man indførte nogle ”måleindikatorer” på handicapområdet, ville det medføre en ændret 

adfærd i jobcentrene, som ville resultere i en opprioritering af handicapindsatsen. ”Uanset hvordan 

man vender og drejer det, får man den indsats, man måler”  (interview formand i Danske Handicap-

organisationer). Informantens holdning skal ses i sammenhæng med hans rolle i den politiske be-

slutningsproces, hvor informanten søger at forbedre forholdene for personer med handicap på ar-

bejdsmarkedet mest muligt og derfor udelukkende betragter problemstillingen ud fra dette mål.  

 

Specialkonsulenten fra Specialfunktionen er ligeledes af den overbevisning, at handicapområdet 

ikke er prioriteret i jobcentrene, hvilket skyldes fraværet af måltal på handicapområdet: ”[Jobcent-

rene] kan ikke få skældud for det, de ikke har gjort, fordi der ikke er krav om, at de skal gøre noget 

specielt” . Specialkonsulenten ser dermed måltallene som meget styrende for jobcentrenes aktivite-

ter: ”Jobcentrene er godt klar over, at de laver det, de er prioriteret og målrettet til at lave. Og det 

her er ikke en prioriteret opgave i stor stil”  (interview specialkonsulent i Specialfunktionen). In-

formanten foreslår, at der opstilles måltal for at fremme beskæftigelsesindsatsen for de specifikke 

handicapgrupper, som oplever den største grad af marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet.  

3.4.1 Ministermål 2 for 2011 

”Ministerens udpegning af beskæftigelsespolitiske indsatsatsområder 
og mål er et godt redskab i styringen af beskæftigelsesindsatsen”  (Be-
skæftigelsesrådet 2010).  

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en håndfuld beskæftigelsespolitiske mål, som jobcent-

rene skal have fokus på i deres indsats i det pågældende år. Af ministermål 2 for 2011 fremgår det, 

at ”[j]obcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledigheds-

ydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt” (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010e:3). 
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Dette mål er motiveret i, at der er over 300.000 danskere, som befinder sig på varig offentlig forsør-

gelse (ibid.). I forlængelse heraf skal landets jobcentre fastsætte konkrete måltal på området i deres 

beskæftigelsesplaner, og ”[b[eskæftigelsesregionerne vil indgå i en dialog med kommunerne om 

ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen” (ibid.). Det konkrete ministermål kan ikke påvirke de 

personer, som allerede befinder sig på de permanente passive ydelser, men på sigt kan målet påvir-

ke det samlede antal af personer med handicap, der permanent skal forsøges af det offentlige.  

 

Opstilling af ministermål 2 for 2011 har ifølge udtalelser fra flere informanter været med til at flytte 

fokus på målgruppen af personer med handicap i jobcentrene, og qua det konkrete ministermål er 

det ifølge en specialkonsulent i Specialfunktionen blevet ”italesat”, at jobcentrene skal have fokus 

på målgruppen af personer med handicap (ekspertseminar 2011 specialkonsulent i Specialfunktio-

nen). Den beskæftigelsespolitiske konsulent fra Danske Handicaporganisationer fortæller på eks-

pertseminaret i 2011, at det konkrete måltal giver en ”politisk platform”, hvor handicaporganisatio-

nerne kan gå ind og stille spørgsmål til, hvad jobcentrene eksempelvis gør for at flytte personer på 

ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension op ad beskæftigelsestrappen til arbejdsmarkedet. Sam-

me informant vurderer, at ministermål 2 giver handicaporganisationerne en mulighed for i højere 

udstrækning at kunne påvirke den politiske dagsorden, sådan at der kan blive sat fokus på jobcent-

renes indsats i forhold til personer med handicap på offentlig forsørgelse. Jobcentrenes valg af in-

strumenter for at nå ministermål 2 er dermed langt fra givet, men samme informant vurderer, at 

”bare det at kunne sætte fokus på det betyder ret meget, for det er ikke let i en travl jobcenterhver-

dag” (ekspertseminar 2011).  

4. Informanternes ønsker til policyindsatsen 

På linje med den første gennemførte evaluering af handicapindsatsen på beskæftigelsesområdet 

(Rambøll 2009a:24) kan indeværende analyse på baggrund af de gennemførte ekspertinterviews 

konkludere, at der er en opfattelse blandt informanterne af, at der kun eksisterer nogle få problemer, 

som er direkte relateret til policyindsatsen (input) på området. Tilfredsheden med de eksisterende 

danske policyindsatser i forhold til at kunne yde den nødvendige støtte og kompensation til hhv. at 

integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet i det tilfælde, hvor der er behov 

for en specialiseret policyindsats, er således udbredt. Eksempelvis vurderer formanden fra Danske 

Handicaporganisationer, at ”vi har en lovgivning, som ikke burde sætte mange begrænsninger”. 

Specialkonsulenten fra Specialfunktionen synes, ”det er en flot lovgivning, vi har på området i 
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Danmark” . I forlængelse heraf vurderer chefkonsulenten i DA, at ”der er mange ordninger. (…). 

Og de er sådan set gode nok. (…). Der er bare ingen, der kender dem”. Citatet illustrerer informan-

tens opfattelse af, at det ikke er mangel på ordninger, der er den centrale udfordring på området, 

man at implementeringsudfordringen er relateret til et begrænset kendskab til de eksisterende ord-

ninger.  

 

Trods en udbredte tilfredshed med de eksisterende policyindsatser blandt informanterne kan der på 

baggrund af analysen identificeres enkelte ønsker blandt informanterne til justeringer af de eksiste-

rende indsatser samt ønsker om indførelse af helt nye indsatser på området. Nu vendes analysens 

fokus til disse ønsker, hvilket sker ud fra en betragtning om, at det kan indikere, hvor i indsatsen 

informanterne vurderer, at de mener, at der er behov for at lære af best practices i Tyskland og Sve-

rige, der adresserer sammenlignelige udfordringer i de to lande.  

4.1 Uddannelse og supervision til støttepersoner 
Som led i den første beskæftigelsesstrategi for personer med handicap (Regeringen 2004:24) blev 

initiativet ”Personlig assistance til personer med et psykisk handicap” gennemført, hvis erfaring 

banede vejen for den lovændring af personlig assistance til handicappede i erhverv, der trådte i kraft 

1. juli 200762. Lovændringen medførte en udvidelse af målgruppen fra udelukkende at omfatte per-

soner med fysiske handicap til også at gælde personlig assistance til personer med psykiske funkti-

onsnedsættelser og udviklingshæmning.  

 

Dette eksempel illustrerer, hvordan projekterfaringer fra et tidsbegrænset initiativ i regi af den første 

eksplicitte beskæftigelsesstrategi for personer med handicap (Regeringen 2004) har banet vejen for, 

at en decideret lovændring – og dermed en udvidelse af policyindsatsen – har kunnet finde sted. Det 

resulterede i princippet i en permanentliggørelse af initiativet, dog med den væsentlige forskel, at 

supervision til støttepersonen ikke blev omfattet af lovgivningen, skønt evalueringen viste, at dette 

var et vigtigt element i modelforsøget (Socialt Udviklingscenter 2005:5). Dermed blev projektet 

”slanket”, og efteruddannelsen ”barberet væk”  ved lovændringen, hvilket specialkonsulenten i Spe-

cialfunktionen på seminaret 2011 vurderer ”ikke var hensigtsmæssigt”.  

 

Den manglende mulighed for at kunne bevilge supervision er ifølge en anden specialkonsulent i 

Specialfunktionen et reelt problem, i forhold til at man ”får givet den oplæring til den personlige 
                                                 
62  Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Lov nr. 495 af 6. juni 2007.  
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assistent, der skal til for, at de rent faktisk kan give støtten på den rigtige måde, og får fulgt op og 

får taget problemer i opløbet. Og alt det der er der faktisk ikke rigtig basis for i lovgivningen”  (spe-

cialkonsulent i Specialfunktionen). Informanten mener, at manglende supervision giver problemer 

for dem, der er støttepersoner for personer med psykiske handicap i forhold til de udfordringer, de 

møder i jobbet. Ifølge samme informant indeholder lovgivningen ikke mulighed for, at støtteperso-

ner kan blive tilstrækkeligt oplært til at kunne varetage jobbet (som støtteperson).  

 

 2007 2008 20092 

Antal bevillinger 42 (77)1  143 190 

Udgifter (mio. kr.) 1,8 6,4 5,8 

Tabel 12: Udviklingen i personlig assistance til personer med psykiske funktionsnedsættelser i perioden 2007-
2009 (fordelt på antal bevillinger og udgifter i alt). 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen (2010b:21). 
1 77 personer i projektet frem til 1.7.2007. 42 personer i projektet ved udgangen af 2007. 
2 Tallene for 2009 dækker kun perioden 1.1.-31.7.2009, hvilket begrænser sammenligningen med udviklingen i anven-
delsen af ordningen i de foregående år.   

 
Inden permanentliggørelsen af ordningen blev det fra officielt hold skønnet, at loven ved ikrafttræ-

delsen ville blive benyttet af 300-400 personer med psykiske handicap (Regeringen 2006:12). Den 

konkrete anvendelse er fortsat meget begrænset set i forhold til dette mål (jf. tabel 12). Set over tid 

bliver ordningen benyttet mere og mere (særligt i forhold til personer med ADHD, kognitive handi-

cap og udviklingshæmning), men en specialkonsulent i Specialfunktionen vurderer, at den ikke an-

vendes i den udstrækning ”der er kunder til det”. Informanten vurderer, at der eksisterer et behov 

for at udbrede kendskabet til, at denne mulighed for kompensation eksisterer, sådan at flere perso-

ner med psykiske handicap ville kunne få gavn af ordningen. Dette understreger informantens op-

fattelse af, at mangel på information om ordningerne generelt er en væsentlig udfordring på feltet. 

Men hvorvidt det faktisk forholder sig sådan, kan ikke belyses på baggrund af citatet.   

 

Danske Handicaporganisationers beskæftigelsespolitiske konsulent mener, at jobcentrene skal gea-

res til at blive bedre til at finde ud af, hvem der kan komme i denne målgruppe igennem brug af 

eksempelvis ”psykologiske test” (ekspertseminar 2011), sådan at ordningen kan blive anvendt mere. 

Denne opfattelse afspejler, at informanten er repræsentant for de handicappede i den politiske inte-

ressevaretagelse, hvilket giver informanten et motiv til at pege på, at løsningen er, at det er medar-

bejderne i jobcentrene, der skal klædes bedre på til at kunne afklare, hvilke ledige, der kan blive 
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omfattet af ordningen. Mens at man også ville kunne pege på, at der er en opgave for personer med 

handicap og dermed handicaporganisationerne for at sørge for, at de, der kan anvende ordningen, 

rent faktisk også gør det.   

4.2 En uddannet jobcoach  
Udvidelse af assistancelovgivningen i 2007 til også at omfatte personer med psykiske lidelser og 

udviklingshæmning kan tolkes som en anerkendelse fra Folketingets side af behovet for et  redskab 

i beskæftigelsesindsatsen i forhold til at kunne støtte op om personer med psykiske handicap på 

arbejdsmarkedet. Dette er formentlig foranlediget af den offetnlige debat, der har fundet sted om-

kring personer på permanent offentlig forsørgelse. Flere informanter vurderer, at der fortsat eksiste-

rer et udækket støttebehov i forhold til at støtte op om arbejdsmarkedsdeltagelsen blandt personer 

med forskellige former for psykiske handicap og deres arbejdsgivere.  

 

Formanden for EUSE Danmark, der netop er en europæisk sammenslutning, som har til formål for 

at sprede SE i Europa - hvor jobcoachen indgår som en central del af modellen - udtaler følgende 

(ekspertseminaret i 2011): ”Noget af det, vi mangler, er muligheden for at yde coachstøtte til folk i 

en kortere eller længere periode”, når de ”har fået foden indenfor på arbejdsmarkedet’”. Informan-

ten vurderer, at en ”uddannet coach er det, vi mangler”, hvilket understreger hans position på feltet 

som formand for EUSE.  

 

På baggrund af en undersøgelse af SE i 30 lande, som bl.a. Cowi har gennemført for EU-

Kommissionen (Cowi 2012), er forcen ved jobcoach-tilgangen ifølge seniorkonsulent fra Cowi, at 

”de kan skabe broen til virksomhederne”, idet jobcoachen ”tager noget af presset af i forhold til 

usikkerheden om, hvordan det her menneske kan indgå på arbejdspladsen. Og man er sikret. At 

man får noget hjælp. Det er helt udslagsgivende for dem. Så det er ret vigtigt. Og det er ikke bare 

en personlig assistent. Det er en person, som er uddannet til det her og har noget erfaring” (eks-

pertseminar 2011 seniorkonsulent Cowi). Desuden er det ifølge informanten afgørende, at jobcoa-

chen kan aflaste virksomhederne i forhold til det papirarbejde, der eksisterer i forbindelse med at 

ansætte personer med handicap på særlige vilkår. Seniorkonsulenten fra Cowi ser, at der, hvor job-

coachen især har sin berettigelse, er i ”sin fulde udfoldelse”, dvs. i hele processen fra at gøre klien-

ten klar til at finde et job over at være sammen med klienten om at finde et job til at være ude på 

arbejdspladsen og få personen integreret samt at foretage opfølgning. Dette er ifølge samme infor-

mant ”den fulde model”.   
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Hvordan adskiller jobcoach-støtten sig fra de eksisterende danske støtte- og kompensationsmulig-

heder i forhold til målgruppen af personer med psykiske handicap, herunder personlig assistance til 

personer med psykiske handicap og mentorordningen? Formanden for EUSE Danmark mener, at en 

afgørende forskel mellem eksempelvis en personlig assistent og en coach er, at assistenten ofte er 

”en frikøbt medarbejder, hvis aflønning ofte er meget lav”  (ekspertseminar 2011), idet der er tale 

om en person, som udfører praktiske arbejdsopgaver, mens coachen til sammenligning er ”en fag-

uddannet person”. I den eksisterende assistance-lovgivning gives støtten med udgangspunkt i den 

konkrete opgaveløsning. Rambøll (2009b:9) har foreslået en udvidelse af reglerne for personlig 

assistance, sådan at bevillingen alene kan ske med henblik på at strukturere arbejdsdagen eller støtte 

personen socialt i en arbejdssituation. Specialkonsulenten fra Specialfunktionen vurderer på semi-

naret i 2011, at coachfunktionen i praksis kommer ”snigende” ind i den danske beskæftigelsesind-

sats, bl.a. qua nogle af de mange projekter, som iværksættes for personer med handicap på beskæf-

tigelsesområdet. Hvorvidt det faktisk forholder sig sådan er det på baggrund af de gennemførte eks-

pertinterviews ikke muligt hverken at be- eller afkræfte.    

4.3 Et bevis til jobsøgende med handicap 
Et af de problemer på feltet, som chefkonsulenten fra DA italesætter, er, at det i den konkrete ansæt-

telsessituation af en person med handicap kan være en barriere, når man ikke på forhånd fra virk-

somhedens side ved, hvad den pågældende person med handicap kan få af eventuelle hjælpemidler 

og anden støtte fra det offentlige til at kompensere for den nedsatte arbejdsevne. Chefkonsulenten i 

DA mener derfor, at man bør indføre et ”jobbevis”, af hvilket det bør fremgå, hvilken støtte og 

kompensation arbejdsgiveren kan forvente sig fra det offentliges side i forbindelse med en eventuel 

ansættelse. Det mener informanten vil gøre det muligt i højere grad at synliggøre den pågældendes 

kvalifikationer over for virksomhederne, da det vigtigste er, at det rigtige match mellem virksomhed 

og personen med handicap finder sted63. Idéen med jobbeviset er ifølge informanten, at det skulle 

kunne benyttes, hver gang den pågældende ledige med handicap ansøger om et job. Chefkonsulen-

ten i DA ser jobbeviset som et led i en mere effektiv jobformidlingsprocedure end den eksisterende, 

hvor mange virksomheder ifølge informanten oplever, at det tager langt længere tid at få formidlet 

en person med handicap til en ledig stilling end en ikke-handicappet. Det er vigtigt for informanten, 

at det er kvalifikationsvinklen, der synliggøres, og at det ikke er andre faktorer, der afgør en eventu-

el ansættelse, hvilket understreger informanten rolle som varetager af virksomhedernes interesse i 

den politiske beslutningsproces. Jobbeviset indgik som et af initiativerne i den første beskæftigel-
                                                 
63 http://www.information.dk/telegram/264603.  
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sesstrategi for personer med handicap (Regeringen 2004:25). Chefkonsulenten i DA er ærgerlig 

over, at det ikke er lykkedes at få udbredt ordningen til at gælde ud over projektperioden. ”[Jobbe-

viset] er det mest geniale, der er lavet i nyere tid, for det sikrer matchning, og det sikrer, at du får 

afprøvet, om folk kan noget”. Citatet understreger informantens syn på vigtigheden af matching i 

forhold til virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft. Chefkonsulenten mener, at Beskæfti-

gelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen blokerer for jobbeviset, hvilket informanten ikke for-

står, da det er informantens vurdering, at det er et godt redskab til at opnå ligebehandling i forhold 

til arbejdsmarkedet for personer med handicap.     

4.4 En rehabiliteringsindsats- og ydelse 

” I nogle tilfælde er de nuværende indsatser ikke tilstrækkeligt hel-
hedsorienterede, og det manglende samspil mellem de forskellige 
ydelser påvirker den enkeltes forsørgelse i negativ regning”           
(DSI 2007:1).  

Formanden for Danske Handicaporganisationer mener, at der eksisterer en tendens i det offentlige 

system til at betragte problemerne i forhold til arbejdsmarkedet isoleret frem for i et helhedsoriente-

ret ”24-7” perspektiv (interview formand Danske Handicaporganisationer), hvilket understreger 

informantens rolle som repræsentant for personer med handicap i den politiske beslutningsproces. 

Samme informant betragter det som en ”systemfejl”, at man ikke har et mere ”helhedsorienteret” 

perspektiv på indsatserne, men kun fokuserer på den tid, hvor den pågældende skal være på ar-

bejdspladsen.  

 

Ifølge formanden for Danske Handicaporganisationer er det offentlige systemet kendetegnet ved en 

udbredt pisk-tankegang i forhold til individerne: ”Uanset hvordan man vender og drejer det, så tror 

jeg ikke, at man kan sulte folk med en funktionsnedsættelse ud på arbejdsmarkedet”  (interview for-

mand for Danske Handicaporganisationer). Informanten kritiserer også den politiske dagsordens 

fokus på ”kortest mulig vej”  i beskæftigelsesindsatsen og en tendens i systemet til at der fokuseres 

meget på ”personen og personens problem og personens mulighed for at løse nogle ting” (inter-

view formand danske handicaporganisationer) frem for at fokuserer på de ”strukturer i systemet, der 

gør det vanskeligt”.   

 

Formanden for Danske Handicaporganisationer mener, at der er behov for at indføre en ”rehabilite-

ringsindsats, som tilgodeser et større helhedsperspektiv” i indsatsen (interview formand Danske 
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Handicaporganisationer). Denne skal sikre, at der kan udbetales en sikringsydelse i hele rehabilite-

ringsforløbet med henblik på at skabe tryghed om den økonomiske situation under hele rehabilite-

ringsforløbet. Danske Handicaporganisationer mener, at en sådan rehabiliteringsydelse vil overflø-

diggøre, at der tilkendes midlertidig førtidspension. ”Førtidspension skal først tilkendes, når det er 

endeligt afklaret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres” (DSI 2007:2). Rehabiliteringsydelsen bør 

ifølge informanten være på samme niveau som førtidspension, bl.a. for at undgå, at personer med 

handicap havner på kontanthjælp og bliver motiveret til ” at tage imod en førtidspension”.  

4.5 Bevis til førtidspensionister  
I Danmark er der tale om meget stærke lock-in-effekter, når man har fået tildelt en førtidspension 

(Jørgensen 2011:4). Der er stort set ingen, der forlader førtidspension, som er en varig offentlig for-

sørgelse, og kommer i beskæftigelse igen. Afgang fra førtidspension er dermed meget lav, hvilket 

den danske regering selv mener bl.a. skyldes, at kommunerne ikke har nogen procedurer for, hvor-

dan de tager kontakt til førtidspensionister og får afdækket deres eventuelle arbejdsevne og mulig-

heder for at komme i beskæftigelse (Regeringen 2009). Om jobcentrenes manglende incitament 

udtaler formanden for EUSE Danmark: ”Og der er ikke noget økonomisk incitament overhovedet i 

jobcentrene for at få dem videre. Det betyder blot øgede kommunale udgifter, selv om der er noget 

statsrefusion” . Citatet understreger, at informanten repræsenterer en interesseorganisation og det, at  

han han kritisk søger at fremme sine medlemmers interesser.  

  

Den beskæftigelsespolitiske konsulent fra LO mener, at man i bestræbelserne på at forbedre de ek-

sisterende ordninger burde udarbejde et bevis til førtidspensionister, ”så de kan gå ud og arbejde og 

så med sikkerhed vende tilbage”  (interview beskæftigelsespolitisk konsulent i LO). Informanten 

mener, at det ville være en ”rigtig god måde at udnytte det arbejdskraftpotentiale, der er blandt 

førtidspensionister”. Samme informant henviser til, at antallet af førtidspensionister er vokset, mens 

antallet af førtidspensionister i job med løntilskud samtidig har været konstant, hvilket LO ”ikke 

rigtig forstår” . Udtalelsen understreger informantens rolle som varetager af lønmodtagerens inte-

resser i den politiske beslutningsproces.   
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5. Organiseringen 

5.1 Den horisontale koordination  

”En meget vigtig anbefaling er, at der er behov for tværfagligt samar-
bejde i kommunerne”  (Specialfunktionen Job og Handicap 2010b) 

Sektoransvarlighedsprincippet er som nævnt i kapitel 1 et centralt princip i dansk handicappolitik, 

der bunder i tanken om, at ligebehandling af personer med handicap kun kan opnås, hvis hver sektor 

tager ansvar for at efterleve de handicappolitiske principper på deres respektive område. Sektoran-

svarlighedsprincippet medfører, at personer med handicap ikke skal gemmes af vejen i særlige kas-

ser eller systemer, men i stedet skal være en del af de almindelige systemer som alle andre borgere i 

Danmark.  

 

Enkelte af de gennemførte interviews peger på, at en af barriererne i forhold til at få personer med 

handicap i job relaterer sig til, at der eksisterer problemer i forhold til den horisontale koordination 

mellem beskæftigelsessektoren og tilgrænsende sektorer (eksempelvis uddannelses-, social- , sund-

heds- og transportsektoren). I den danske arbejdsmarkeds- og sociallovgivning findes der eksem-

pelvis forskellige muligheder for at kompensere personer med handicap med henblik på at under-

støtte deres muligheder for at deltage i arbejdslivet på lige fod med ikke-handicappede. Der er der-

med ikke vandtætte skotter mellem beskæftigelses- og socialområdet i forhold til indsatsen med at 

få personer med handicap i beskæftigelse. Ifølge en specialkonsulent fra Specialfunktionen er der en 

stor udfordring i at få den eksisterende lovgivning på det forskellige politikområder til at spille bed-

re sammen:  ”Jeg synes, at der er masser af muligheder i den her lov om kompensation til handi-

cappede i beskæftigelse, og i LAB-loven og i Serviceloven. Der er mange gode muligheder. Jeg tror, 

at problemet er at få det hele til at spille bedre sammen”  (interview specialkonsulent i Specialfunk-

tionen). Citatet understreger informantens top-down syn på implementeringen, hvilket er en konse-

kvens af informantens formelle placering i beskæftigelsessystemet.  

 

Samme informant fremhæver også, at der, i forhold til når et handicap erhverves som følge af ek-

sempelvis en ulykke, eksisterer et behov for, at man på sundhedsområdet indtænker beskæftigelse 

tidligt i behandlingsforløbet, frem for at gå ud fra at den pågældende skal ”pensioneres”. Dette citat 

understreger, at også denne informant har en opfattelse af, at der i det offentlige system kan eksiste-

re en tendens til at pensionere personer med handicap frem for eksempelvis at iværksætte aktive 
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tilbud, hvilket er en udfordring, som blev påpeget i den tematiske analyse ovenfor. På baggrund af 

de gennemførte ekspertinterviews er det ikke muligt at belyse samme problemstilling mere nuance-

ret ved eksempelvis at inddrage de implementerende aktørers vurdering.  

 

Også chefkonsulenten fra DA vurderer, at der eksisterer samarbejdsproblemer mellem de forskelli-

ge politikområder, hvilket medfører en sagsbehandling, som ikke er effektiv: ”Du har et system, der 

burde være sammentænkende, der kører i søjler. Og det giver en enormt ineffektiv håndtering af 

enkeltsager” . Chefkonsulenten i DA er af den opfattelse, at man burde samle social- og beskæftigel-

sesministeriet i ét ministerium, hvilket understreger, at informanten repræsenterer virksomhederne i 

den politiske interessevaretagelse og derfor går ind for så lidt bureaukrati for virksomhederne som 

muligt. 

5.2 Overgange mellem uddannelse og arbejde 
En specialkonsulent i Specialfunktionen italesætter, at der eksisterer et behov for bedre samarbejde 

mellem uddannelsessektoren og beskæftigelsessektoren for at ”få den bro bragt på plads i forhold 

til de kompenserende hjælpemidler for en person, der er nyuddannet og nu skal i arbejde. (…) I dag 

foregår det på den måde, at man bliver stemplet ind i jobcentrene, og så er det lidt forskelligt, om 

det er den ene eller anden eller tredje, som opdager, at der er en mulighed [i kompensationslovgiv-

ningen]” (ekspertseminar 2011). Denne ’brobyggende funktion’ mellem de to sektorer er der ifølge 

informanten ingen lovgivning, som regulerer idag. Bl.a. som følge af sektoransvarlighedsprincippet 

er hovedfokus i indsatsen inden for den respektive sektor frem for på koordination mellem sektorer-

ne. På trods af sektoransvarlighedsprincippet er der alligevel personer inden for beskæftigelsessy-

stemet, som arbejder sammen om overgangen med uddannelsesinstitutionerne for at lette overgan-

gen til arbejdsmarkedet, de såkaldte ”ildsjæle” (ekspertseminar 2011 specialkonsulent i Special-

funktionen). Dog er dette ikke en funktion, som er forudset i lovgivningen. ”Ildsjælene er gode. 

Men de er også et symptom på, at der er et eller andet, der er galt, at de har et rum at operere på”,  

udtaler sekretariatschef for Det Centrale Handicapråd. 

5.3 Den beskyttede beskæftigelse 
I Danmark er den beskyttede beskæftigelse et socialt tilbud (Sel § 103) og dermed ikke betragtet 

som en egentlig beskæftigelsesforanstaltning. ”Der er bestemt ikke tale om, at man påtager sig en 

større andel af sin egen forsørgelse ved at være i beskyttet beskæftigelse.(...) Det er en social foran-

staltning, der koster penge”, udtaler Socialministeriets fuldmægtige med ansvar for den beskyttede 
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beskæftigelse. Generelt er viden om den beskyttede beskæftigelse i Danmark begrænset. Om den 

manglende viden udtaler Socialministeriets fuldmægtig med ansvar for den beskyttede beskæftigel-

se i 2008: ”Det er et af problemerne i øjeblikket. Vi ved rimelig lidt om området (...) Vi har nogle 

totaltal. Altså fra Finansloven og sådan noget om, hvad det koster. (...) Men mere detaljeret ved vi 

ikke noget” . SFI har siden gennemført den første kortlægning af den beskyttede beskæftigelse i 

Danmark (se Bengtsson og Mateu 2009). 

 

I kortlægningen af den beskyttede beskæftigelse finder Bengtsson og Mateu (2009), at der på lokalt 

niveau i praksis normalt ikke er kontakt mellem de beskyttede værksteder, som er en del af social-

lovgivningen, og jobcentrene, hvorfor der i de beskyttede værksteder ofte eksisterer stor uvidenhed 

omkring de eksisterende støtteordninger på beskæftigelsesområdet for personer med handicap, som 

ville kunne gøre overgangen til det ordinære arbejdsmarked mulig. Også formanden for EUSE 

Danmark mener, at den manglende kontakt medfører uvidenhed om beskæftigelseslovgivningen: 

”Der er altså en frygtindgydende uvidenhed på de beskyttede værksteder om, hvad arbejdsmarkeds-

lovgivningen indeholder. Fordi man er ovre i det sociale område og normalt ikke har kontakt til 

jobcentret og ved, hvad de har af støtteordninger”. Hvordan medarbejderne i jobcentrene selv vur-

derer deres kendskab til beskæftigelseslovgivningen er det på baggrund af interviewmaterialet ikke 

muligt at belyse.     

 

Socialministeriets fuldmægtige med ansvar for den beskyttede beskæftigelse vurderer, at de væsent-

ligste aktører omkring den beskyttede beskæftigelse befinder sig på det lokale niveau i form af 

kommunen, som har driftsansvaret for området og medarbejderne på de beskyttede værksteder: 

”Altså dem, der virkelig styrer området, det er jo kommunerne og de værksteder, der er. Altså spil-

lerne ude i marken”. Informanten vurderer, at med mindre medarbejderne i de beskyttede værkste-

der, er interesserede i at sende personer fra de beskyttede værksteder videre til det det ordinære ar-

bejdsmarked, så synes det mest sandsynligt, at der ikke vil ske overgange fra den beskyttede be-

skæftigelse. Samme informant vurderer, at medarbejderne på de beskyttede værksteder kan udgøre 

en ”systembarriere”  i forhold til at fremme overgange til det ordinære arbejdsmarked. Informanten 

vurderer, at denne systembarriere ville kunne blive overvundet ved at indføre et økonomisk incita-

ment, for hver gang det lykkes at få nogen ud af de beskyttede værksteder og ind på det ordinære 

arbejdsmarked. Sådanne incitamenter eksisterer ikke i gældende lovgivning. Også i forhold til at 

udlægge den beskyttede beskæftigelse til virksomheder på det ordinære arbejdsmarked ser forman-
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den for EUSE Danmark, at medarbejderne på de beskyttede værksteder kan udgøre en barriere for 

at fremme denne udvikling. Det skyldes, at ”[d]e ser jo, at deres job er truede. (...) De vil ikke ud at 

arbejde som jobcoaches [på virksomhederne]”. Dette er informanten tolkning af situationen set fra 

hans specifikke position på feltet, mens det ikke kan udelukkes, at situationen ville blive fortolket 

anderledes, hvis undersøgelsen også havde omfattet medarbejderne på de beskyttede værksteder.     

 

Formanden for EUSE Danmark mener, at vejen frem er, at man lokalt i kommunerne formulerer en 

politik på området, som man organiserer sit system efter: ”Og det skulle selvfølgelig tage afsæt i, at 

man ikke skulle have beskyttede værksteder, men skulle arbejde målrettet på at få folk ud i arbejde”  

(interview formand EUSE Danmark). Citatet skal ses i lyset af, at EUSE arbejder for at fremme en 

bevægelse mod støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked frem for beskyttet beskæftigel-

se i traditionelle værksteder.  

 

Forskningen viser, at der i Europa er ved at ske et skift i beskyttet beskæftigelse på særlige værkste-

der til supported employment på det ordinære arbejdsmarked (Spjelkavik og Evans 2007). Forman-

den for EUSE Danmark mener, at bevægelsen er speedet op, fordi ”det er ved at gå op for kommu-

nerne, at der er et økonomisk incitament ved at flytte folk fra beskyttet beskæftigelse og over i de 

her løntilskudsordninger” . En dyr plads på et beskyttet værksted kombineret med en kommunalt 

ansat socialpædagog kan ifølge samme informant blive afløst ved at flytte personen til en form for 

støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked og gøre brug af en personlig assistent. Fordele-

ne for borgerne ved denne udvikling er ifølge formanden for EUSE Danmark, at de opnår de løn-

modtagerrettigheder, som man ikke har i den beskyttede beskæftigelse, fordi man er visiteret frem 

for ansat.  

 

For kommunerne er fordelen ved at flytte personer fra beskyttet til støttet beskæftigelse ifølge for-

manden for EUSE Danmark, at de kan spare udgifter til dyre værkstedspladser og i stedet ”vælte 

nogle af omkostningerne over på staten” (ekspertinterview 2011). Dette er en problemstilling, som 

der meget muligt kan være andre fortolkninger af, men som det ikke er muligt at belyse på bag-

grund af det primære datamateriale- Også i forhold til at fremme denne bevægelse imod støttet be-

skæftigelse mener en specialkonsulent fra Specialfunktionen, at refusionssystemet at spille en rolle 

for kommunernes adfærd, da ”nogle af de kompenserende værktøjskasser bliver åbnet, når de for-

lader det beskyttede område”  (seminar 2011 specialkonsulent Specialfunktionen). Hermed bliver 
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nogen af udgifterne overtaget af staten. Dette er en udvikling, som samme informant vurderer var 

helt ”utænkelig for år tilbage at spekulere i”, men som nu ”bliver mere og mere tænkelig”  (seminar 

2011). Disse udtalelser understreger med tydelighed, at enkelte informanter mener, at der er tale om 

et område i konstant udvikling.  

 

Den fuldmægtige i Socialministeriet mener, at det er ” illusorisk”  at tro, at alle personer, som befin-

der sig i beskyttet beskæftigelse, kunne blive en del af det ordinære arbejdsmarked, hvorfor det er 

informantens vurdering, at der altid vil være et ”behov” for den beskyttede beskæftigelse. Konsu-

lenten i Servicestyrelsen mener, at hvis den beskyttede beskæftigelse blev flyttet over i beskæftigel-

sesministeriets ressort, ville dette kunne føre til, at ”vi taber en masse” (konsulent i Servicestyrel-

sen). Begge informanters udtalelser understreger den officielle danske holdning til den beskyttede 

beskæftigelse, som er, at den beskyttede beskæftigelse hører under Socialministeriets ressort og 

derfor betragtes som en social foranstaltning for de svageste ledige med handicap frem for egentlig 

beskæftigelse.    

5.4 Befordring 

”Hvis der ikke er mulighed for at anvende de almindelige kollektive 
befordringsmidler, kan der være mulighed for hjælp til befordring ef-
ter den sociale lovgivning”  (Det Centrale Handicapråd 2009b:57).  

En specialkonsulent i Specialfunktionen nævner i løbet af interviewet den problemstilling, at det 

helt basalt kan have negative konsekvenser for beskæftigelsen, hvis der er forhold forbundet med 

den enkelte med handicaps befordring til og fra arbejdspladsen som ikke fungerer. Temaet er med-

taget i analysen for at understrege problemstillingens kompleksitet.  

 

Som lovgivningen er i dag, kan kommunerne bevilge transport mellem hjem og arbejde til personer 

med handicap efter Serviceloven, enten som støtte til køb af bil (§114) eller støtte til individuel be-

fordring (§ 117). Det er imidlertid ikke noget, kommunerne skal. Der er ifølge informanten stor 

forskel på, hvor hyppigt kommunerne anvender denne paragraf, og ”hvilket niveau man sætter for at 

bruge denne paragraf”  (interview specialkonsulent i Specialfunktionen).  

 

Det medfører, at den kommunale tilkendelsespraksis af transport efter Servicelovens § 117 bliver 

afgørende for, om det for nogle personer med handicap overhovedet er muligt at være på arbejds-

markedet, afhængigt af om hjemkommunen er villig til at bevilge den nødvendige transport, som 
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dette forudsætter. Specialkonsulenten for Specialfunktionen udtrykker denne problemstilling på 

følgende måde: ”Altså, i hvert fald falder det hele til jorden, hvis vedkommende ikke kan komme 

derhen, kan man sige. Så er der ikke så meget fis ved at snakke personlig assistance og hjælpemid-

ler og opfølgning og alt sådan noget, hvis ikke de kan komme frem og tilbage til arbejde” .  

 

På baggrund af informantens udtalelser kan konkluderes, at i de tilfælde, hvor den fornødne trans-

port mellem hjem og arbejde ikke bliver bevilget af hjemkommunen, udgør den eksisterende kan-

bestemmelse betragtes som en konkret barriere i forhold til arbejdsmarkedet for personer med han-

dicap. Interviewet med specialkonsulenten i Specialfunktionen kaster lys over den problemstilling, 

at der for nogle personer med handicap kan eksistere barrierer forbundet med at støtte- og kompen-

sationsordninger i forhold til arbejdsmarkedet bevilges af én myndighed, mens ansvaret for at be-

vilge transport hører under en anden myndighed. Informanten mener, at dette kan skyldes, at man 

ude i ”udførerleddet” ikke nødvendigvis får etableret de ”samarbejdsrelationer”, der skal til. Dette 

er en problemstilling, som der muligvis kan være andre opfattelser af eksempelvis blandt medarbed-

jeren i kommunerne.   

6. Ledelsen i jobcentrene 

6.1 Begrænset ledelsesmæssig prioritering af handicapindsatsen 
Flere informanter fremhæver ledelsen i jobcentrene som en central årsag til problemer i implemen-

tering af handicapindsatsen. Men som også fremhævet af chefkonsulenten i DA er dette ikke noget 

entydigt billede, da der naturligvis er variationer mellem de enkelte jobcentre. Manglende fokus og 

prioritering af handicapområdet fra ledelsens side kan en af specialkonsulenterne i Specialfunktio-

nen nikke genkendende til. Informanten har konkret oplevet, at det har været en udfordring for Spe-

cialfunktionen at få jobcentercheferne i tale og finde et for jobcentercheferne meningsfyldt forum at 

mødes med medarbejdere fra Specialfunktionen i, da ”det her område er et lillebitte område i deres 

verden” . Desuden beskriver informanten, at det er et problem for nogle nøglepersoner, at de ”slås”  

med nogle chefer, der ”slet, slet ikke anerkender vigtigheden af området”. Det har ifølge samme 

informant den konsekvens, at nøglepersonerne kan have ”svært ved at komme igennem” . Hvorvidt 

dette er en fortolkning, som også deles med medarbejdere og chefer i jobcentrene, kan ikke belyses 

på baggrund af de gennemførte interviews, idet der ikke er gennemført interviews med aktører på 

det implementerende niveau.   
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Også det, at der blandt nogle jobcenterchefer eksisterer en modvilje mod at lægge bevillingskompe-

tencen helt ud i jobcentret, kan være en ”flaskehals”  for anvendelsen af de specialiserede indsatser, 

da det medfører, at det kun er nøglepersoner, som har bevillingskompetencen (interview special-

konsulent i Specialfunktionen). Informanten mener derfor, at der oppefra i det politiske system er 

brug for nogle ”pålæg”  eller ”politiske udmeldinger” til jobcentercheferne om, at handicapområdet 

skal løftes, hvilket igen understreger flere informanters vurderinger af, at der er behov for at etable-

re deciderede måltal eller måleindikatorer for handicapindsatsen i jobcentrene. Samme informant 

vurderer, at indførelse af måltal ville kunne føre til, at der i højere grad ville kunne blive sat fokus 

på handicapområdet i alle jobcentrets afdelinger.   

 

Formanden for Danske Handicaporganisationer ser også en tendens til, at handicapområdet ikke 

bliver prioriteret ude i jobcentrene, hvorfor det ikke ”står så højt på dagsordenen”, på trods af at det 

er informantens opfattelse, ”at der er nok at tage fat i”. Samme informant henviser i den sammen-

hæng til det stigende antal personer på ledighedsydelse, som står i kø for at få et fleksjob. Chefkon-

sulenten fra DA er af den opfattelse, at en del af forklaringen på den manglende prioritering af ind-

satsen i jobcentrene skyldes mere overordnede ”styringsmæssige problemer i den offentlige sektor, 

der gør, at det ikke lykkes tilstrækkeligt godt” . Han mener, at man i jobcentrene burde lære af de 

private virksomheder og i højere grad motivere gode medarbejdere på området ved at ”belønne”  

dem. Informantens udtalelser illustrerer, at han tillægger den form for management-tankegang, der 

er udbredt inden for den private sektor en høj grad af positiv værdi.  

7. Markarbejderne 

7.1 Begrænset kendskab til støtte- og kompensationsordningerne 

”Ja, jeg tror også, at man har en manglende viden om handicap i de 
enkelte jobcentre. Både hos den enkelte medarbejder, men også hos 
dem som er nøglepersoner” (interview formand Danske Handicapor-
ganisationer”. 

Det er flere informanters vurdering, at et begrænset kendskab til de eksisterende beskæftigelsesind-

satser blandt markarbejderne i jobcentrene er en central delforklaring på den relativt lave beskæfti-

gelsesfrekvens blandt personer med handicap. En specialkonsulent fra specialfunktionen udtrykker 

problemstillingen på følgende vis: ”Vi har den her situation, der gør, at indsatsen for at få de her 

lovgivninger til at fungere ikke er optimal. Altså den er ikke høj nok” . Ifølge den beskæftigelsespoli-
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tiske konsulent fra LO, ”[s]å handler det meget om praksis ude i kommunerne”, hvilket viser in-

formantens opfattelse af, at indsatsen ikke løftes i tilstrækkelig grad i kommunerne. Var der gen-

nemført interviews med markarbejdene ville dette formentlig have ført til en anden tolkning af situ-

ationen.   

 

Ifølge chefkonsulenten i DA er der behov for etablering af deciderede efteruddannelsestiltag for 

jobcentermedarbejderne for at øge deres viden om de muligheder, som støtte- og kompensations-

ordningerne for personer med handicap rummer. I den forbindelse er det informantens opfattelse, at 

det ikke er nok kun at satse på udarbejdelse af informationsmateriale om indsatserne. I stedet itale-

sætter informanten et behov for decideret ”efteruddannelse” af jobcentermedarbejderne, hvilket 

synes at understrege informantens opfattelse af jobcentrenes hovedopgave er at yde service til virk-

somhederne, så de kan få den arbejdskraft, de har brug for.   

 

Ifølge informanten resulterer den manglende viden om handicapområdet blandt jobcentermedarbej-

derne i, at formidling til et konkret job kan tage uforholdsmæssig lang tid, medmindre der er tale 

om en konkret jobcentermedarbejder, som virkelig brænder for handicapområdet. Informanten har 

den opfattelse, at sådanne ”ildsjæle”  gør en mærkbar forskel i forhold til at løfte indsatsen i job-

centrene, men at sådanne ildsjæle snarere er undtagelsen end reglen. Ikke alle man mange jobcen-

termedarbejdere kender ifølge udtalelser fra samme informant ikke den gældende lovgivning på 

området, på trods af at der er tale om et ”offentligt servicetilbud” (interview chefkonsulent i DA). 

Samme informant efterlyser, at den offentlige sektor geares til at blive langt mere serviceorienteret i 

forhold til virksomhederne, hvilket skal ses i sammenhæng med, at informanten varetager virksom-

hedernes interesser i den politiske beslutningsproces. 

 

Den manglende viden om indsatserne hos jobcentermedarbejderne resulterer ifølge udsagn fra chef-

konsulenten i DA i, at formidling af personer med handicap tager uforholdsmæssig længere tid end 

formidling af ikke-handicappede. Det resulterer i, at der særlig set fra de små virksomheders syns-

punkt eksisterer et behov for en effektivisering eller ”sammenpresning af formidlingsarbejdet” rent 

tidsmæssigt (interview chefkonsulent i DA). Forklaringen er ifølge informanten, at særligt de små 

virksomheder ikke kan vente i ugevis på, at jobcentret får afklaret, hvilke ydelser fra det offentlige i 

form af støtte- og kompensation en eventuel ansættelse vil medføre. Citatet understreger informan-
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tens syn på jobcentrene som organisationer, hvis hovedformål er at sikre, at virksomhederne har den 

fornødne arbejdskraft til deres rådighed.  

 

Jurist fra sekretariatet for Det Centrale Handicapråd fremhæver i forhold til jobcentermedarbejder-

ne, at det kan være et problem, at mange medarbejdere i jobcentrene er specialister inden for nogle 

få bestemmelser i beskæftigelseslovgivningen, hvilket ifølge informanten medfører, at der mangler 

tilstrækkeligt fokus i indsatsen på den mulighed, der ligger i at kunne kombinere de forskellige ind-

satser. Ifølge informanten er der tale om et ”sektorproblem inden for sektoren” (ekspertseminar 

2011) som følge af en øget specialisering i jobcentrene, hvilket informanten vurderer kan have den 

negative konsekvens, at de handicapkompenserende ordninger ikke anvendes i det omfang, de ville 

kunne, hvis der generelt i jobcentrene var bedre kendskab til lovgivningens muligheder. Hvis analy-

sen var suppleret med et bottom-up perspektiv i form af interview med medarbejdere i jobcentrene, 

ville dette formentlig havde kunne føre til en konkurrerende fortolkning af problemstillingen.   

7.2 Fordomme om personer med handicap  
Formanden for Danske Handicaporganisationer kritiserer indsatsen i jobcentrene for at hvile på en 

stereotyp-opfattelse af personer med handicap, som personer, der ikke kan arbejde: ”Det er, som om 

at der er sådan en stereotyp opfattelse [i jobcentrene] af, at alle personer med handicap har en 

pension, eller også så kan de i al fald få den. Og så behøver vi ikke tænke mere på dem, og så kan vi 

koncentrere os om alle de andre”. Det resulterer ifølge informanten i, at det kan være vanskeligt for 

jobcentermedarbejderne at få øje på beskæftigelsesmulighederne for målgruppen. Informanten kriti-

serer, at der eksisterer en tendens i jobcentrene til at opfatte hele gruppen af personer med handicap 

som ”svag”. Det er informantens vurdering, at der eksisterer nogle usynlige barrierer i hovederne på 

sagsbehandlerne i forhold til at få personer med handicap i beskæftigelse, som kan have meget syn-

lige konsekvenser: nemlig at personer med handicap slet ikke bliver betragtet som personer, der kan 

arbejde. ”Der er en rigtig stor del af de der mennesker ude i jobcentrene, som glemmer handicap og 

tror, at alle handicappede har en pension”  (interview formand for Danske Handicaporganisationer). 

Informanten efterlyser en mere positiv indstilling i jobcentrene i forhold til de personer med handi-

cap, indsatsen drejer sig om at hjælpe til at blive inkluderet eller fastholdt på arbejdsmarkedet. Dette 

perspektiv understreger, at informantens opgave er at repræsentere de handicappedes interesser i 

den politiske beslutningsproces. Var samme problemstilling belyst på baggrund af interview med 

markarbejderen ville dette formentlig have ført til et mere nuanceret billede af problemstillingen.   
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Ifølge en specialkonsulent i Specialfunktionen eksisterer der et særligt problem relateret til for-

domme i de tilfælde, hvor både den ledige med handicap, jobcentermedarbejderen og en potentiel 

arbejdsgiver har fordomme imod, at en given ansættelse kan lykkes. Her ”snakkes fordommene” 

sammen i stedet for at ”blive vendt på hovedet”, hvilket resulterer i, at ”så er det lukket, og alle kan 

blive enige om, at det er et håbløst projekt” (ekspertseminar 2011) at få den pågældende person i 

beskæftigelse.   

7.3 Beskæftigelsesindsatsen over for personer med psykiske og kognitive handi-
cap 
Et stadigt stigende antal personer med handicap forlader arbejdsmarkedet i utide pga. psykiske han-

dicap, hvilket er en trend i hele OECD. Danmark ligger forrest i feltet (Jørgensen 2011:4). I 2009 

blev der for første gang tildelt flere førtidspensioner på baggrund af psykiske end fysiske lidelser 

(Ankestyrelsen 2010:13). Det medfører en situation, hvor de modtager førtidspension frem for at 

bidrage helt eller delvist til egen selvforsørgelse gennem erhvervsarbejde, indtil de når pensionsal-

deren.  

 

Chefkonsulenten fra DA er imod denne ”livslange pacificering” og mener i stedet, at pensionen til 

de unge skal tages op regelmæssigt til revision. Informanten tilkendegiver i interviewet, at hans 

organisations holdning er, at mange får det værre af at blive henvist til en permanent position uden 

for arbejdsmarkedet. Ifølge chefkonsulenten i DA er en af de største udfordringer hele ”håndterin-

gen” af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene i forhold til personer, som lider af psykiske og kogni-

tive handicap med henblik på at øge deres beskæftigelsesandel (interview chefkonsulent i DA). For 

virksomhederne handler udfordringerne i forhold til personer med psykiske og kognitive handicap 

om at have den tilstrækkelige viden om, hvordan man håndterer disse usynlige handicap. Det kan 

ifølge oplysninger fra chefkonsulenten i DA især være en særlig udfordring for de små virksomhe-

der. Informantens indtryk er, at psykiske handicap er sværere at håndtere for virksomhederne end 

klassiske fysiske handicap, grundet at følgerne af psykiske handicap ofte er mere diffuse. Informan-

ten beskriver det som en ”kulturel svær” opgave for virksomhederne at håndtere, hvorfor det er hans 

erfaring, at virksomhederne ”ofte melder pas” til denne målgruppe.  

 

Chefkonsulenten i DA vurderer, at der mangler viden i virksomhederne om konsekvenserne af at 

ansætte personer med især psykiske handicap. For de mindre virksomheder, hvor man sjældent har 

en HR-afdeling til at tage sig af eksempelvis ansættelser på særlige vilkår, eksisterer der en udfor-
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dring i at finde ud af at håndtere og gøre brug af de forskellige støtte- og kompensationsordninger. 

For de store virksomheder handler barriererne i forhold til at ansætte personer med psykiske handi-

cap i højere grad om de betænkeligheder, der er forbundet med den manglende adgang til oplysnin-

ger fra eksempelvis læger om, hvad folk fejler, og hvad konsekvenserne af den specifikke sygdom 

er for kolleger og ledelse.  

 

Formanden for Danske Handicaporganisationer vurderer, at der eksisterer et behov for, at jobcent-

rene i højere grad agerer ”rådgivnings- og vejledningssikkerhedsnet”  i forhold til virksomheder, 

sådan at virksomhederne i højere grad kan føle sig trygge – og også har et sted at henvende sig, når 

de føler, at noget går galt. 

  

En specialkonsulent i Specialfunktionen henviser i interviewet til den lange tradition på socialområ-

det med at give støtte til målgruppen af personer med psykiske handicap, men at der er en fare for, 

at denne viden ikke kommer i spil i beskæftigelsesindsatsen, i tilfælde af at man ikke får etableret 

de nødvendige samarbejdsrelationer mellem beskæftigelses- og socialforvaltningen i kommunen. 

Informanten vurderer, at der er behov for nogle flere tiltag i forhold til denne gruppe, bl.a. fordi det 

er erfaringen, at målgruppen ikke af sig selv opsøger jobcentrene for at komme i job. Der ”skal star-

tes en helt ny procedure for at få dem, hvad kan man sige, guidet hen i jobcentrene. Og den opgave 

er ikke helt løst endnu. Så det kan helt sikkert blive bedre... eller det fungerer jo ikke. Og det skal 

blive bedre for at kunne hjælpe dem”  (interview specialkonsulent i Specialfunktionen). Samme in-

formant udtrykker med henvisning til personer med psykiske handicap, at ”vi kunne sagtens have 

brug for noget mere [lovgivning] på den her gruppe”, hvilket viser, at informanten er positivt ind-

stillet i forhold til at udvide de eksisterende støtte- og kompensationsordninger i forhold til personer 

med psykiske handicap. En konsulent i Specialfunktionen efterlyser en større grad af ”kreativitet”  

hos medarbejderne i jobcentrene, når det gælder om at udnytte de eksisterende muligheder i lovgiv-

ningen i forhold til integration og fastholdelse af personer med psykiske handicap. Dette citat vidner 

om, at informanten ikke mener, at medarbejderne fuldt udnytter lovgivningens muligheder, men var 

analysen suppleret med interview med en jobcentermedarbejder, ville dette formentlig have ført til 

en anden tolkning.   
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8. Feedbackprocesser 

8.1 Jobcentrene mangler redskaber til evaluering på individniveau 
Mangel på en individorienteret evalueringskultur i jobcentrene vurderes af projektchef i Discus at 

udgøre et stort problem i beskæftigelsessystemet i forhold til muligheden for at opsamle og akku-

mulere viden på området med henblik på at forbedre den konkrete jobformidlingsindsats over for 

personer med handicap: ”En evalueringskultur findes ikke i forhold til den enkelte borger. Der er 

ikke nogen, som ved, når man har været i virksomhedspraktik, har prøvet mentor eller nogen af de 

andre ordninger. Så findes der ikke systematiseret viden om, hvad det var, der ikke lykkedes, hvis 

det ikke lykkedes” . Det resulterer ifølge samme informant i, at vi i Danmark har et jobformidlings-

system, ”som ikke kan bygge værdi på” (ekspertseminar 2011 projektchef i Discus). Informanten 

vurderer, at der mangler opsamling af viden i systemet, hvilket resulterer i, at ”man har det med at 

gentage det samme”. Det resulterer ifølge informanten i, at det eksisterende system har vanskeligt 

ved at lære, og at der næsten ”mangler et sprog i jobcentrene” for det, som går galt undervejs i et 

givent jobformidlingsforløb.  

 

Mangel på akkumulering af viden i systemet er ikke en problemstilling, som er særegen for mål-

gruppen af personer med handicap; det vurderes af samme informant at være et ”systembrist”, som 

gør sig gældende mere bredt for alle målgrupper i jobcentrene. Konsekvensen af at der ikke sker 

tilstrækkelig overlevering af viden i systemet er ifølge samme informant, at systemet ikke kan ak-

kumulere viden. Det resulterer i, at man i jobcentrene må begynde forfra i beskæftigelsesindsatsen, i 

de tilfælde hvor den pågældende kommer tilbage til jobcentret, hvis en given indsats af den ene 

eller anden grund er mislykkedes (og den pågældende falder ned ad beskæftigelsestrappen og hav-

ner i arbejdsløshed af kortere eller længere varighed igen). Ifølge projektchefen i Discus er jobcent-

rene bevidste om denne svaghed i systemet, men udfordringen er, at man ved bare ikke, hvad man 

skal gøre ved den. Informanten vurderer, at der bliver tænkt meget over de indsatser, man sender 

folk ud i, men hvis det ikke er de rigtige indsatser i forhold til de barrierer, man skal overkomme, så 

er det jo ”ikke så godt”. Hvorvidt informantens opfattelse af, at der i beskæftigelsessystemet mang-

ler et redskab til at evaluere deres indsatser deles af medarbejdere og ledelse i jobcentrene er det 

ikke muligt at belyse på baggrund af de gennemførte ekspertinterviews.     
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Også specialkonsulenten fra Specialfunktionen vurderer, at opsamling af viden er ”dødvigtig”  (se-

minar 2011 specialkonsulent i Specialfunktionen), men at selve jobcenterstrukturen ikke er skruet 

sammen til at opsamle viden, hvorfor han vurderer, at ”metodik genopfindes hele tiden”. Det resul-

terer ifølge informanten i, at der behov for, at man får tilknyttet én kontaktperson, som følger per-

soner med handicap løbende hele tiden, når de kommer ud i nogle indsatser, sådan at man ikke be-

gynder helt forfra ved nul, hvis de af den ene eller anden grund skulle komme tilbage til jobcentret 

igen, fordi den valgte indsats mislykkes af den ene eller anden grund. Informanten vurderer, at i 

praksis så møder den pågældende ofte en ny sagsbehandler, som er mere interesseret i at få perso-

nen i eksempelvis aktivering end at finde ud af, hvad der er gået galt tidligere i den pågældendes 

sag. Med de eksisterende redskaber, som jobcentermedarbejderne har til deres rådighed, vurderer 

projektchefen i Discus på ekspertseminaret, at det er stort set umuligt at få viden om, hvad der er 

gået galt undervejs i et givent beskæftigelsesforløb med henblik på at drage læring heraf. Der er 

mange forskellige forklaringer, men projektchefen fra Discus vurderer, at man ikke har dem i sy-

stemet. Dette er en problemstilling, som markarbejderen formentlig har et andet syn på.  

9. Opsummering  

På baggrund af det danske interviewmateriale har analysen søgt svar på følgende spørgsmål: ”Hvil-

ke barrierer kan identificeres i den danske beskæftigelsesindsats i forhold til at øge erhvervsdelta-

gelsen blandt personer med handicap?” . Som følge af, at det er informanterne selv, der definerer, 

hvilken mere specifik betydning de tillægger barrierebegrebet, behandler analysen mange forskelli-

ge temaer frem for at gå i dybden med nogle få udvalgte. Det betyder også, at flere af temaerne kun 

belyses fra en eller få aktørers perspektiv, hvilket understreger informanternes forskelligartede op-

fattelser af barriererne på området betragtet ud fra deres specifikke faglige positioner og erfaringer 

på feltet. At der udelukkende er gennemført interviews med informanter, som befinder sig i centrale 

positioner på den beskæftigelsespolitiske scene medfører, at problemstillingen udelukkende er be-

lyst i et top-down perspektiv, mens bottom-up perspektivet er fraværende i analysen. Konsekvensen 

er, at bottom-up perspektivet ikke er blevet givet stemme i analysen, hvorfor problemstillingen 

hverken er belyst fra eksempelvis jobcentermedarbejderens, jobcenterchefens perspektiv. Det resul-

terer i en forholdsvis ensidig analyse, som udelukkende afspejler de centralt placerede informanters 

syn på barriererne i den danske beskæftigelsesindsats for personer med handicap, mens andre per-

spektiver på problemstillingen er fraværende.         
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Analysen af det empiriske materiale har taget udgangspunkt i følgende temaer fra den integrerede 

implementeringsmodel (Winter og Nielsen 2008): Politikdesign, organisering, ledelsen i jobcentret, 

markarbejderen og feedbackprocesser, mens de socioøkonomiske omgivelser inddrages på ad hoc 

vis til forklaring igennem analysen. Som følge af den abduktive forskningstilgang er temaet statsli-

ge styringsmekanismer på beskæftigelsesområdet blevet inddraget for at supplere analysetemaerne i 

den integrerede implementeringsmodel, som en konsekvens af, at dette tema i løbet af analysepro-

cessen viste sig relevant at inkludere for at kunne indfange ’barriereempirien’ i 2011. 

 

Indledningsvis drages i opsummeringen nogle mere overordnet konklusioner om informanternes 

opfattelse af barriererne betragtet i forhold til hhv. den danske arbejdsmarkedsmodel og projektkul-

turen på feltet. Herefter opsummeres de forhold, som informanterne opfatter som barrierer i den 

eksisterende beskæftigelsesindsats for personer med handicap. Afslutningsvis afrundes kapitlet med 

en opsummering af informanternes ønsker til justeringer af det eksisterende policydesign.   

 

I analysen problematiserer flere informanter, at det offentlige i Danmark har en meget dominerende 

rolle i forhold til at have det primære ansvar i beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap. 

Arbejdsmarkedets parters rolle i indsatsen er ifølge udsagn fra flere informanter langt mere begræn-

set. Det resulterer i, at flere informanter mener, at målgruppen af personer med handicap får hvad 

man kan betegne som en ”stedmoderlig” behandling af arbejdsmarkedets parter. En kritik som det 

empiriske materiale ikke rummer mulighed for at informanterne fra DA og LO kan give svar på. Til 

gengæld har Danske Handicaporganisationer som følge af handicaporganisationernes indgående 

viden om handicaprelaterede problemstillinger stor medindflydelse på prioriteringen af de nationale 

projekt- og puljemidler på området. Dette truer ikke arbejdsmarkedets parters relativt store autono-

mi som følge af den danske arbejdsmarkedsmodel. 

 

Den politiske kultur på området og informanternes vurdering af, hvilke typer politikinstrumenter de 

betragter som acceptable at gøre brug af i indsatsen, er med til at definere, hvilke udenlandske best 

practices der vurderes som mulige at overføre til den danske kontekst i en form tilpasset den danske 

kontekst, og hvilke der ikke umiddelbart kan overføres (jf. diskussionen i kapitel 9). Politikinstru-

menterne i den aktive danske beskæftigelsesindsats for personer med handicap er i Vedungs (1998) 

terminologi karakteriseret ved udelukkende at bestå af en kombination af gulerødder og informati-

on. Der er forholdsvis bred konsensus blandt informanterne i forhold til at betragte tvang af virk-
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somheder i forhold til personer med handicap som noget, der er decideret udansk. Dette synspunkt 

hviler bl.a. på en bred konsensus blandt informanterne om, at personer med handicap skal ansættes 

på deres kvalifikationer og ikke for eksempelvis for at opfylde en bestemt kvote. Flere informanter 

fra Danske Handicaporganisationer mener imidlertid, at danske arbejdsgivere burde indbetale kol-

lektivt til en inklusionsfond, hvis midler ville kunne anvendes til at betale for nogle af de indsatser, 

der iværksættes for at integrere og fastholde personer med handicap. Formålet er at fordele udgif-

terne solidarisk på alle arbejdsgivere frem for at dette er en udgift, som i dag kun hviler på nogen 

arbejdsgivere.   

 

Analysen afdækker, at beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet er karakteriseret ved en udbredt 

projektkultur, som vurderes positivt i forhold til bl.a. at kunne prøve nye tilgange og metoder af i 

forhold til forskellige målgrupper og behov inden for den brede handicapmålgruppe. Af negative 

sider ved områdets ad hoc-prægede projektkultur bliver i analysen fremhævet projekttilgangens lave 

grad af stabilitet samt det, at der mangler overblik over de tidligere projekterfaringer. Resultatet er, 

at mange projekter gentages forskellige steder i landet, samt at gode projekterfaringer ikke viderefø-

res i det ordinære beskæftigelsessystem i det omfang, de ville kunne, hvis de rette strukturer til for-

ankring af projekterfaringerne var til stede. Væsentlige erfaringer går af den grund tabt frem for at 

blive udbredt og komme bredere i spil i beskæftigelsesindsatsen til gavn for både den enkelte med 

handicap og samfundsøkonomien. Betragtet i et best practice perspektiv problematiserer analysen,  

at de projekter, som Arbejdsmarkedsstyrelsen bevilger midler til fra bl.a. satspuljen, udvælges på 

baggrund af puljeadministratorernes erfaring og desuden ofte evalueres af puljeadministratorerne 

selv. Denne praksis er med til at understrege, at der er tale om et felt under udvikling.    

 

Analysen viser, at informanternes opfattelser af barrierer i beskæftigelsesindsatsen er forholdsvis 

varieret. Barriererne identificeres i forhold til fem forskellige temaer udledt af den integrerede im-

plementeringsmodel samt temaet de statslige styringsmekanismer.  

 

Analysen afdækker, at de statslige styringsmekanismer i form af bl.a. statslig refusion til kommu-

nerne i flere informanters optik har stor betydning for, hvordan handicapindsatsen løftes i jobcent-

rene. Analysen viser, at flere informanter er af den opfattelse, at refusionssatserne er meget styrende 

for indsatsen i jobcentrene. Flere informanter er af den opfattelse, at der som følge af refusionssy-

stemet eksisterer en tendens i det offentlig system til at førtidspensionere personer med handicap. 
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På samme måde opfattes statens refusion til kommunen også som værende styrende for jobcentre-

nes prioritering af den virksomhedsrettede aktivering. At der ikke eksisterer måltal for handicapind-

satsen i jobcentrene vurderes af flere informanter at resultere i, at handicapindsatsen ikke er ligeså 

højt prioriteret i jobcentrene som andre indsatsområder med måltal. Flere informanter argumenterer 

for, at der opstilles overordnede måltal på handicapområdet, da de mener, at det vil medføre, at job-

centrene i højere grad vil prioritere området. En informant foreslår, at man opstiller særskilte mål 

for handicapgrupper, hvis erhvervsdeltagelse er særlig lav. Beskæftigelsesministerens mål 2 for 

2011 om at begrænse adgangen til de permanente overførselsordninger vurderes af flere informanter 

at have en positiv effekt på jobcentrenes indsats overfor målgruppen af personer med handicap.  

 

I forhold til organiseringen afdækker analysen, at enkelte informanter vurderer, at begrænset samar-

bejde mellem sektorerne og søjletænkning inden for det offentlige system udgør systembarrierer for 

en øget erhvervsdeltagelse blandt personer med handicap. Analysen peger bl.a. på, at der synes at 

mangle viden om beskæftigelseslovgivningens muligheder på eksempelvis social-, uddannelses- og 

sundhedsområdet. Det gør blandt andet overgange fra uddannelse til beskæftigelse vanskelige og 

dermed sårbare for især unge med handicap. Som løsning på dette problem har systemet udviklet 

ildsjæle, som af eget initiativ forsøger at bygge bro mellem sektorer og dermed overkomme over-

gangene. Ildsjælene forsøger at kompensere for mangler i lovgivningen i forhold til at sikre over-

gange mellem sektorerne. Også i forhold til bevilling af befordring til og fra arbejdspladsen identi-

ficerer analysen på baggrund af en enkelt informants udtalelser, at dette er et område, som udgør en 

barriere for beskæftigelsen blandt personer med handicap, der møder udfordringer i forhold til at 

komme til og fra arbejdspladsen.  

 

Skal den danske regerings intention om at øge tilknytningen til det ordinære arbejdsmarked blandt 

personer med handicap realiseres, viser analysen, at der eksisterer forskellige barrierer i forhold til 

at fremme overgange fra den beskyttede beskæftigelse. På det decentrale niveau i kommunerne vur-

derer flere informanter, at både manglende kommunale politikker og konkrete mål for overgange til 

støttet beskæftigelse udgør barrierer for, at personer i beskyttet beskæftigelse overgår til støttet be-

skæftigelse. Modstand hos medarbejderne på de beskyttede værksteder i forhold til at fremme over-

gange til det ordinære arbejdsmarked, eksempelvis ved at flytte den beskyttede beskæftigelse ud i 

almindelige virksomheder, vurderes også af et par af informanterne at være en anden barriere for at 

øge overgangen fra beskyttet til støttet beskæftigelse.   
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Analysen viser, at flere informanter forholder sig kritisk til implementeringen af handicapindsatsen 

i jobcentrene. På baggrund af udtalelser fra nogle få informanter identificeres ledelsen i jobcentrene 

også som en barriere for en øget erhvervsdeltagelse blandt personer med handicap. En informant 

peger på, at manglende prioritering af handicapområdet blandt jobcentercheferne kan gøre det van-

skeligt for nøglepersonerne på handicapområdet at løfte deres opgave. 

 

Begrænset kendskab til lovgivningen blandt markarbejderne i jobcentrene identificeres af flere af 

informanterne også som en barriere for at opnå en succesfuld implementering af handicapindsatsen.  

En informant fremhæver eksempelvis, at jobcentermedarbejderne ikke kender lovgivningen på om-

rådet tilstrækkeligt, hvorfor informanten mener, at der er et behov for at efteruddanne medarbejder-

ne i jobcentrene. En anden informant vurderer, at udfordringen er, at der eksisterer mange fordom-

me imod personer med handicap blandt jobcentermedarbejderne, hvilket medfører, at gruppen af 

personer med handicap af mange jobcentermedarbejdere slet ikke betragtes som nogen, der kan 

arbejde. Analysen afdækker, at flere informanter især opfatter  jobformidling af personer med usyn-

lige handicap som værende vanskelig, hvilket bl.a. bliver forklaret med, at psykiske handicap ofte er 

mere diffuse og mindre entydige i forhold til de eksisterende støtte- og kompensationsmuligheder 

end, når der er tale om fysiske handicap.  

 
I relation til analysetemaet feedbackprocesser identificeres på baggrund af en enkelt informants 

udtalelser, at det udgør en barriere i beskæftigelsesindsatsen, at jobcentrene decideret mangler red-

skaber til at evaluere deres aktiviteter i forhold til borgerne. Konsekvensen er ifølge informanten, 

der er tidligere jobcenterchef, at der er tale om et system, som har rigtig vanskeligt ved at lære, og at 

viden derf6r ikke akkumulers tilstrækkeligt i systemet. Beskæftigelsessystemet har ifølge informan-

ten generelt vanskeligt ved at lære, hvilket har den konsekvens, at jobcentermedarbejderne ofte må 

begynde forfra igen i beskæftigelsesindsatsen frem for at tage udgangspunkt i de indsatser, der tid-

ligere har været iværksat i forhold til den pågældende.   

 

På trods af at det igennem analysen er tydeligt, at der er en stor tilfredshed blandt informanterne 

med de eksisterende indsatser på området, afdækker analysen områder, hvor det eksisterende poli-

tikdesign af flere informanter vurderes ikke at være tilstrækkeligt i forhold til at kunne løfte de ud-

fordringer, informanterne vurderer, at man står overfor på området:   
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A. Analysen identificerer et ønske fra specialkonsulenten i Specialfunktionen om at gøre det muligt 

i lovgivningen at tilbyde supervision og uddannelse til støttepersoner for personer med psykiske 

handicap.  

 

B. Gennem analysen identificeres et ønske fra formanden i EUSE Danmark om indførelse af en 

jobcoachfunktion, der til forskel fra den eksisterende lovgivning i form af eksempelvis en støtteper-

son til personer med handicap i erhverv er karakteriseret ved at være en faguddannet person (til for-

skel for eksempelvis en frikøbt medarbejder).  

 

C. Analysen identificerer et ønske fra chefkonsulenten i DA om at indføre et jobbevis til personer 

med handicap. Formålet med beviset er at gøre det synligt over for virksomhederne, hvilke kom-

pensations- og støttemuligheder den enkelte med handicap kan forvente at opnå fra det offentliges 

side i forbindelse med en konkret ansættelse.  

 

D. Der identificeres i analysen et ønske fra formanden i Danske Handicaporganisationer om indfø-

relse af en rehabiliteringsindsats og -ydelse, som skal gøre det muligt for personer med handicap at 

gennemføre en helhedsorienteret og længerevarende rehabiliteringsindsats.  

 

E. Analysen afdækker slutteligt et ønske fra den beskæftigelsespolitiske konsulent i LO om at ind-

føre ret til en beskæftigelsesindsats for førtidspensionister, hvilket skal ses i det lys, at mens antallet 

af førtidspensionister er steget, er antallet af skånejobs ikke steget tilsvarende.   

 

Karakteristisk for disse ønsker til justering og udvidelse af politikdesignet er, at de stort set afspejler 

enkeltstående informanters ønsker på baggrund af de organisationer og institutioner, hvis interesser 

informanterne søger at fremme i den politiske beslutningsproces baseret på deres erfaringer samt 

den målgruppe og organisation, de repræsenterer.   

 

Indeværende analyse af barrierer i den danske beskæftigelsesindsats vil danne udgangspunktet for at 

diskutere, hvilke tyske og svenske best practices, der kunne være relevante at overføre til Danmark, 

bl.a. set i forhold til den eksisterende policyvifte og de udfordringer forbundet med den danske be-

skæftigelsesindsats for personer med handicap, den tematiske analyse har afdækket. At analysen er 

baseret baseret på interviews med policy eksperter placeret centralt på den beskæftigelsespolitiske 
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scene resulterer i, at et bottom-up perspektiv på barriererne belyst på baggrund af interviews med 

eksempelvis jobentermedarbejdere og –chefer er fraværende i analysen, hvilket resulterer i en ana-

lyse, hvor problemstillingen udelukkende er belyst i et top-down perspektiv baseret på udsagn med 

informanter, der befinder sig centralt placeret på den beskæftigelsespolitiske scene i Danmark.  

 

Næste kapitel indeholder med afsæt i beskæftigelsestrappen og den evidenshierarkiske klassifikati-

on af best practice en analyse af best practices i Tyskland ligeledes baseret på interviews med policy 

eksperter centralt placeret på den beskæftigelsespolitiske scene. 
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Kapitel 7: Analyse af tyske best practices 

 

1. Indledning 

Anden del af undersøgelsens problemformulering lyder: ”Hvad er best practice i Tyskland og Sve-

rige?” . Formålet med kapitlet er at identificere best practice i den tyske beskæftigelsesindsats for 

personer med handicap.   

 

Kapitlet falder i fem afsnit. I afsnit 1 beskrives overordnede elementer, der er karakteristiske for den 

tyske beskæftigelsesindsats for personer med alvorlige handicap. Afsnit 2 – 4 indeholder en analyse 

af de identificerede best practices baseret på den valgte kategorisering af best practices i hhv. EBPs, 

BPs og EPs. I afsnit 5 opsummeres de væsentligste konklusioner fra best practice-analysen i forhold 

til, hvordan de identificerede best practices lever op til det opstillede mål for best practice, og hvil-

ken form for evidens der eksisterer for indsatsernes effekt på beskæftigelsen. Kapitlet afrundes i 

afsnit 5.1 af med en skematisk opsummering af best practice-analysens resultater i forhold til hhv. 

bevægelser på beskæftigelsestrappen og den evidensbaserede best practice-klassifikation.   

1.1 Analysestrategi 
For at en policy er betragtet som best practice i afhandlingens optik, skal den pågældende indsats 

flytte personer med handicap tydeligt imod eller til det ordinære arbejdsmarked. Dette er undersø-

gelsens valgte mål for best practice. Beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked udgør den politi-

ske målsætning for indsatsen. Beskæftigelsestrappen anvendes som analyseredskab til at illustrere 

beskæftigelseseffekten af de identificerede best practices for personer med handicap, hvilket illu-

streres gennem bevægelser op ad trappen til eller imod det ordinære arbejdsmarked. I de tilfælde, 

hvor der eksisterer viden om omkostningseffektiviteten forbundet med de enkelte best practices, 

inkluderes dette element i analysen, da det idealt set kun er indsatser, som er omkostningseffektive, 

der er betragtet som best practice. I analysen vil de identificerede best practices på baggrund af My-

ers et al.s (2006) evidensinspirerede kategorisering af best practices blive rubriceret som hhv. evi-

dencebased practices (EBP), (forskningsbaserede) best practices (BP) og emerging practices (EP). 

Evidenshierarkiet tages i analysen i anvendelse i forhold til at vurdere, hvilken form for evidens der 

ligger bag informanternes påstande om best practice, og dermed hvilken vægt den pågældende best 
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practice kan tillægges af danske beslutningstagere. Kategoriseringen danner desuden grundlag for 

strukturering af analysen.  

 

Identifikationen af best practices er baseret på udsagn fra 12 tyske eksperter og består af deres bud 

på best practices i den tyske beskæftigelsespolitik. Resultaterne af analysen gør dermed ikke krav 

på at være udtømmende for alle tyske best practices på området. I analysen bliver udsagn fra eks-

pertinformanterne trianguleret med sekundært materiale i det omfang, at dette eksisterer og er rele-

vant. Der er tale om et hullet statistisk grundlag, hvorfor der for nogle af de landsdækkende indsat-

ser eksempelvis kun forekommer tal fra udvalgte år. I de tilfælde, hvor der foreligger gennemførte 

programevalueringer af de identificerede best practices, vil evalueringerne blive inddraget i analy-

sen, da evalueringer udgør den ideale kilde til at støtte op om påstanden om best practice (Mossber-

ger og Wolman 2003). De gennemførte evalueringer af de enkelte best practices vil blive vurderet i 

forhold til evalueringsteorien opstillet i kapitel 4 med henblik på bl.a. at fastslå evalueringernes re-

levans og gyldighed i forhold til det valgte mål for best practice.  

1.2 Beskæftigelsesindsatsen for personer med alvorlige handicap i Tyskland 
Den tyske beskæftigelsesindsats for personer med alvorlige handicap er kendetegnet ved at bestå af 

mange forskellige indsatser, som kun i begrænset omfang omfatter personer med lettere handicap. 

Historisk er udviklingen gået fra, at det kun var personer, hvis handicap var opstået som følge af 

krig, der var omfattet af de specialiserede indsatser, til at omfatte alle personer med alvorlige handi-

cap uanset årsag (Litz et al. 2008:173). Inden for de seneste 10 år er de specialiserede beskæftigel-

sesindsatser blevet reformeret og tydeligt udbygget. Flere af disse nyere indsatser indgår i nedenstå-

ende best practice-analyse.  

 

I Tyskland spiller integration på arbejdsmarkedet en afgørende rolle. Den tyske forståelse af begre-

bet arbejde er, at det er mere end en måde at generere indtægt på, idet der med et arbejdsliv også 

følger en aktiv deltagelse og integration i samfundet. Denne tankegang blev for første gang foran-

kret i lovgivningen i SGB IX (herefter 9. sociallov) fra 1. juli 2001, hvor personer med handicap for 

første gang fik deres egen lovgivning. 9. sociallov er en rammelovgivning, der bl.a. skal sikre, at de 

mange forskellige aktører ikke arbejder ukoordineret i indsatsen gennem indførelse af fælles ser-

vicesteder efter princippet om én indgang. 9. sociallov har medført et paradigmeskift i handicappo-

litikken fra ”welfare for people with disabilities” til ”participation of people with disabilities” 

(Rauch og Dornette 2010:53), og ”her i Tyskland bliver 9. sociallov rost meget” (interview 2010 
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professor Seyd, Universität Hamburg). Ifølge professor Seyd har 9. sociallov ført et nyt sprogbrug 

med sig, men informanten sætter spørgsmålstegn ved, hvor stort kendskabet til lovgivningen gene-

relt er i befolkningen. Loven styrker rettighederne for personer med handicap og markerer et skift i 

den officielle opfattelse af personer med handicap fra at være mål for offentlige politikker til at bli-

ve anset som selvstændige aktører. Det ligger i tråd med EU’s socialmodel, hvor arbejdsmarkedsin-

tegration spiller en fremtrædende rolle (Rauch og Dornette 2010).  

 

Man har skabt et omfattende rehabiliteringssystem i Tyskland, hvis formål er at lette integrationen 

på arbejdsmarkedet for personer med handicap. Der ligger et komplekst lovgrundlag til grund for 

rehabiliteringsindsatsen for personer med alvorlige handicap, som kun kan forklares historisk (in-

terview 2010 professor Schröder, Institut für angewandte Sozialwissenschaft). Målet med indsatser-

ne er at stabilisere og eventuelt forbedre den enkeltes arbejdsevne. Der findes ingen samlet myndig-

hed med ansvar for at øge beskæftigelsen blandt personer med alvorlige handicap på arbejdsmarke-

det, men i stedet er systemet karakteriseret ved mange aktører, som opererer på baggrund af hver 

deres lovgrundlag med ansvar for forskellige målgrupper64. Dette er illustreret i figur 6.  

 

Økonomisk ansvarlige 
aktører

Lovpligtige 
pensionskasser

Lovpligtig ulykkes-
forsikring

Bundesagentur für
Arbeit

Rehabilitering

Arbejdsmarkeds-
aktører

Rådgivnings- og for-
midlingsinstitutioner

Det ordinære 
arbejdsmarked

Erhvervsrettede
rehabiliterings-

institutioner

Medicinske
rehabiliterings-

institutioner

Integrationsfagtjenester Delstaternes integra-
tionsforvaltninger

Det andet 
arbejdsmarked

Personer med 
alvorlige 
handicap

Jobcentre

Virksomheder

Institutioner

 

Figur 6: Overblik over aktørerne i beskæftigelsesindsatsen for personer med alvorlige handicap. 

Kilde: Schröder (2003:19) samt forfatterens opdateringer og oversættelser. 

 

                                                 
64 På linje med Deutsche Akademie für Rehabilitation e.V. (2009:22) afgrænser afhandlingen sig fra at inkludere de 
mindre og mere sekundære økonomisk ansvarlige aktører i figuren, da deres andel i indsatsen er meget lille. Det drejer 
sig om hhv. Träger der Kriegsopferversorgung und Träger der Kriegsopferfürsorge, die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe und die Träger der Sozialhilfe für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt. 
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Hvilken målgruppe den enkelte tilhører, afhænger bl.a. af, hvor længe den pågældende har indbetalt 

til en socialforsikring (Rauch og Dornette 2010:56). Bundesagentur für Arbeit (herefter BA) er den 

største rehabiliteringsansvarlige aktør (Deutsche Akademie für Rehabilitation e.V. 2009, 45). På 

baggrund af SGB III (herefter 3. sociallov) styrer BA arbejdsformidlingen, der både har regionale 

og lokale kontorer i form af jobcentre. Den lovpligtige pensionsopsparing bliver forvaltet af de lov-

pligtige pensionskasser, hvis retsgrundlag er reguleret i 6. sociallov. For personer, som har mindst 

14 års erhvervserfaring, inden de blev syge og erhvervede et handicap, er de lovpligtige pensions-

kasser ansvarlige for både den medicinske og den erhvervsrettede rehabilitering med henblik på at 

forbedre arbejdsevnen. Den lovpligtige ulykkesforsikring har til opgave at forebygge, at handicap 

opstår i virksomhederne. I tilfælde af at der sker en arbejdsulykke, har den lovpligtige ulykkesfor-

sikring pligt til at forsøge at forbedre pågældendes arbejdsevne. Den lovpligtige ulykkesforsikring 

arbejder på baggrund af sit eget retsgrundlag i 7. sociallov.  

 

Det tyske institutionelle landskab er kendetegnet ved, at der er flere forskellige rådgivnings- og 

formidlingsinstitutioner, som står for implementeringen af beskæftigelsesindsatserne for personer 

med alvorlige handicap på det ordinære arbejdsmarked. I jobcentrene eksisterer der særlige rehabi-

literingsteam, der er specialiserede i at få personer med alvorlige handicap i beskæftigelse. Jobcent-

rene er de eneste aktører i beskæftigelsesindsatsen, som har et ansvar for målgruppen under 25 år 

uden tidligere erhvervserfaring, og omkring 75 procent af alle BA’s udgifter går til netop denne 

målgruppe. I 1994 blev BA’s jobformidlingsmonopol brudt, og i 2007 blev 40 procent af beskæfti-

gelsesindsatsen varetaget af andre aktører (Deutsche Akademie für Rehabilitation e.V. 2009:51). 

Integrationsfagtjenesterne, der forvaltes af delstaternes integrationsforvaltninger (se afsnit 4.2), 

har som hovedopgaver at formidle job til personer med alvorlige og meget alvorlige handicap (her-

under personer med psykiske handicap), yde støtte på virksomhederne både i forbindelse med inte-

gration og fastholdelse til hhv. arbejdstager og arbejdsgiver, yde rådgivning til arbejdsgivere og 

kolleger samt yde erhvervsrådgivning til uddannelsesinstitutionerne. Delstaternes integrationsfor-

valtninger har følgende opgaver i forhold til at fremme erhvervsdeltagelsen blandt personer med 

alvorlige handicap (§ 102, 9. sociallov ): opkrævning og anvendelse af indbetalingerne til udlig-

ningsfonden (jf. afsnit 4.1), varetagelse af lovbestemte opgaver omkring den særlige opsigelsesbe-

skyttelse for personer med alvorlige handicap65, faglig rådgivning både i forhold til personer med 

                                                 
65 Den særlige opsigelsesbeskyttelse foreskriver, at en fyring af en person med alvorlige handicap først er gyldig, når 
der eksisterer samtykke fra delstaternes integrationsforvaltninger (se eksempelvis BIH 2009a:4).    
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handicap og arbejdsgivere samt organisering og gennemførelse af uddannelses- og oplysningsarbej-

de.  

 

På det andet arbejdsmarked opererer et bredt felt af aktører med særlige spilleregler (Schröder 

2003), herunder de beskyttede værksteder, hvor den enkelte med alvorlige handicap ansættes, når 

alle andre arbejdsmarkedsindsatser er udtømte. De såkaldte Berufsbildungswerke er erhvervsrette-

de specialskoler for unge med handicap, som ikke kan gennemføre en almindelig erhvervsuddan-

nelse. Desuden eksisterer de såkaldt Berufsförderungswerke. Det er specialskoler, der tilbyder 

erhvervsrettet videreuddannelse til ældre med handicap, som ikke kan gennemføre en almindelig 

erhvervsrettet videreuddannelse.  

2. Evidensbaserede best practices  

EBPs er jf. kapitel 4 karakteriseret ved at være ”supported by a substantial body of outcomes-based 

research [forfatterens kursivering]” (Myers et al. 2006:374). Der har ikke været muligt at identifice-

re nogen aktive indsatser i den tyske beskæftigelsesindsats, som kan leve op til dette krav, hvorfor 

også denne kategori efterlades blank. Dette resultat ligger i tråd med resultaterne af en metaevalue-

ring gennemført af Kluve (2010), som ligeledes fremgår af kapitel 4. Derfor må denne kategori ef-

terlades blank i best practice-analysen.  

 

Nu vendes blikket til forskningsbaserede best practices, hvilke udgør de indsatser, som jf. Myers et 

al.s (2006) klassifikation af best practices kan tillægges næstmest vægt.  

3. Best practices  

BPs er ”practices supported by a substantial body of research findings generally acknowledged as 

superior or state of the art [forfatterens kursivering]” (Myers et al. 2006:374). Der har ikke været 

muligt at identificere nogen aktive indsatser i den tyske beskæftigelsesindsats, som kan leve op til 

dette krav, hvorfor også denne kategori efterlades blank. Dette vidner om, at der også er tale om et 

fremspirende forskningsområde i Tyskland karakteriseret udelukkende ved EPs.  

4. Emerging practices  

EPs er “practices believed by at least some knowledgeable professionals or professional groups to 

represent superior approaches [forfatterens kursivering]” (Myers et al. 2006:374). Alle de best 



 Analyse af tyske best practices 

 

200 
 

practices, det har været muligt at identificere i den tyske beskæftigelsesindsats for personer med 

handicap, og som lever op til det opstillede mål for best practice, kan klassificeres som EPs.  

4.1 Udligningsfonden 

”Udligningsfonden er et vigtigt instrument til at fremme den ligeberet-
tigede deltagelse blandt personer med alvorlige handicap på arbejds-
markedet. Den skal motivere arbejdsgivere til at ansætte personer 
med alvorlige handicap [forfatterens oversættelse]”  (BIH 2010:14)  

Beskæftigelseskvoten har rødder tilbage til tiden efter første verdenskrig. Som følge af mange år 

med krig var der mange skadede krigsveteraner, man ønskede at reintegrere på arbejdsmarkedet 

(Gundersen 2008:42). Gældende lovgivning stiller krav om, at alle arbejdsgivere (både offentlige og 

private) med mere end 20 ansatte skal have mindst fem procent alvorligt handicappede personer 

beskæftiget (pligtarbejdspladser)66. Har de ikke det, skal de betale afgift til en udligningsfond, som 

anvendes til at dække udgifterne til de specialiserede beskæftigelsesindsatser for personer med han-

dicap. ”Systemet med beskæftigelsespligt og udligningsfond indtager en central plads i forhold til at 

fremme arbejdsmarkedsdeltagelsen for mennesker med alvorlige handicap [forfatterens oversættel-

se]” (Deutscher Bundestag 2007:8).  

 

Kvoteordningen tvinger dermed arbejdsgivere med mere end 20 ansatte til at tage stilling til, om de 

vil ansætte personer med alvorlige handicap, eller om de vil betale sig fra forpligtelsen. Vælger ar-

bejdsgiveren at betale sig helt eller delvist fra at beskæftige personer med alvorlige handicap, op-

hæver dette dog ikke beskæftigelsespligten. Ved at lade personer med handicap, der er særlig van-

skelige at integrere og fastholde på arbejdsmarkedet tælle dobbelt i beskæftigelseskvoten, har man 

indbygget det særlige incitament i systemet til at fremme gruppens erhvervsdeltagelse. Mindre virk-

somheder er derimod fritaget fra beskæftigelsespligten. Kvoten har tidligere været et procentpoint 

højere, men blev sænket i 2000, hvor man også indførte den niveaudelte afgift (problematikken be-

handles yderligere i afsnit 4.9 om Kampagnen ”50.000 job for personer med alvorlige handicap”). 

Afgiftens størrelse afhænger af graden af kvoteopfyldelsen, dvs. at arbejdsgiveren skal betale en 

månedlig afgift/bøde for hver ubesat stilling (§77 afsnit 2, 9. sociallov) pålydende hhv.:  

                                                 
66 Der eksisterer dog særregler for virksomheder med op til 60 ansatte (Deutscher Bundestag 2007:9). 
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- 105 Euro, hvis virksomhedens årlige beskæftigelseskvote er mellem tre og fem procent   

- 180 Euro, hvis virksomhedens årlige beskæftigelseskvote er mellem to og tre procent 

- 260 Euro, hvis virksomhedens årlige beskæftigelseskvote er mindre end to procent 

 

På baggrund af kvoteindbetalingerne til delstaternes integrationsforvaltninger eksisterer der lands-

dækkende statistik om, hvor mange personer der er registreret som alvorligt handicappet og ansat i 

virksomheder med mere end 20 ansatte. Af tabel 13 fremgår det, at der i perioden 2002-2006 var 

tale om en kontinuerlig stigning i beskæftigelseskvoten fra 3,8 procent 4,3 procent. Den ansvarlige 

kontorchef fra Bundesministerium für Arbeit und Soziales (herefter BMAS) betragter den stigende 

beskæftigelseskvote som et tegn på, at alle de eksisterende foranstaltninger på området tilsammen er 

succesfulde: ”[D]a beskæftigelseskvoten stiger, slutter vi, at alle vores foranstaltninger tilsammen 

er succesrige”  (interview 2010, kontorchef i Va2 BMAS). I perioden mellem 2006 og 2008 har den 

samlede beskæftigelseskvote været forholdsvis konstant, idet den har svinget mellem 4,3 procent og 

4,2 procent. I 2009 steg kvoten til i alt 4,5 procent. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Private virksomheder 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7, 3,7 3,9 

Offentlige virksomheder 5,2 5,4 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,3 

Gennemsnit 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3 4,2 4,3 4,5 

Tabel 13: Udviklingen i beskæftigelseskvoten i perioden 2002-2008 i procent. 

Kilde: BIH (2010) og BIH (2011). 

 

Betragter man udelukkende de offentlige virksomheder, er der tale om en positiv udvikling i be-

skæftigelseskvoten fra 5,2 procent i 2002 til 6,3 procent i 2009. De private virksomheder har isole-

ret set også oplevet en, omend relativt mindre, stigning i beskæftigelseskvoten fra 3,4 procent til 3,9 

procent i samme periode. Kun de offentlige virksomheder opfylder dermed beskæftigelseskvoten. 

 

Størstedelen af de specialiserede arbejdsmarkedsindsatser for personer med alvorlige handicap fi-

nansieres via midler fra udligningsfonden (Cowi 2007:12), og dermed anvendes afgifter fra ar-

bejdsgivere, som ikke lever op til beskæftigelseskvoten til at finansiere de specialiserede beskæfti-

gelsesindsatser for personer med alvorlige handicap. Dermed er beskæftigelseskvoten krumtappen i 

det tyske system. Midler fra udligningsfonden skal anvendes subsidiært, når alle andre muligheder 

for finansiering af arbejdsmarkedsrettede tiltag fra BA er udtømt.  
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Ifølge udtalelser fra professor Seyd (interview 2010, Universität Hamburg) ”fungerer udlignings-

fonden egentlig ikke dårligt. Altså, der bliver finansieret projekter fra udligningsfonden, som så 

igen kommer alvorligt handicappede mennesker til gode” . Pligtvirksomheder, som ikke lever op til 

beskæftigelseskvoten, kan ikke få udgifter forbundet med at ansætte personer med alvorligt handi-

cap dækket ved hjælp af midler fra udligningsfonden. Indbetalingerne til udligningsfonden går til 

delstaternes integrationsforvaltninger, som kanaliserer 20 procent videre til BMAS til bl.a. lands-

dækkende tiltag til fremme af beskæftigelsen blandt personer med alvorlige handicap (BIH 

2009a:4). 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

I alt  573,2 525,8 489,7 466,3 478,9 519,5 518,2 

Tabel 14: Udbetalinger til udligningsfonden i perioden 2003-2009 i millioner Euro. 

Kilde: Deutscher Bundestag (2007), BIH (2009a) og BIH (2010).  

Note: Bemærk, at de 20 procent af indbetalingerne, som videreføres til BMAS, ikke er fratrukket i tabellen.   

 

Af tabel 14 fremgår det, at indbetalingerne til udligningsfonden i perioden 2003-2009 har ligget på 

et varierende niveau. I 2003 lå antallet af indbetalinger til udligningsfonden på godt 573 millioner 

euro, men antallet af indbetalinger har været faldende indtil 2006, hvor der blev indbetalt godt 110 

millioner euro mindre til udligningsfonden, end det var tilfældet i 2006. I perioden frem til 2008 

steg indbetalingerne kontinuerligt, hvor antallet af indbetalinger lå på 520 millioner euro. I 2009 var 

der tale om et fald på en enkel million euro betragtet i forhold til 2008. Dermed varierer det betyde-

ligt i perioden, hvor mange midler der har været til rådighed for den specialiserede beskæftigelses-

indsats for personer med handicap i perioden, hvilket har betydning for de indsatser, som kan 

iværksættes.  

 

I forhold til at sikre kvotesystemets effektivitet er det afgørende at have et effektivt system til at 

håndhæve indbetaling af afgiften fra de virksomheder, som ikke eller kun delvist lever op til kvote-

forpligtelsen. Professor Schröder, Institut für angewandte Sozialwissenschaft udtaler følgende rela-

teret til systemets effektivitet (interview 2010): ”Nu er udligningsbidraget ikke særlig højt, hvorfor 

virksomhederne forholdsvis let kan overkomme det. Det er ikke et middel, man kan fremtvinge [be-

skæftigelsen af personer med alvorlige handicap]” . Hvis kvotesystemet skal være effektivt, er det 

centralt, at afgiften (pisken) for ikke at leve op til forpligtelsen rammer virksomhederne på penge-
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pungen i en sådan grad, at de kan mærke det og vælger at ansætte personer med handicap frem for 

at indbetale til udligningsfonden.  

 

Handicaporganisationerne og fagforeningerne har erklæret, at afgiften for ikke at leve op til beskæf-

tigelseskvoten er for lav. De mener, at så længe det er billigere for arbejdsgiverne at betale afgift 

end at ansætte personer med alvorlige handicap (som ikke kun har ret til en ekstra ferieuge, men 

som også nyder en særlig opsigelsesbeskyttelse for personer med handicap), vil beskæftigelseskvo-

ten vedblive med at være en de facto-(handicap)skat for arbejdsgivere frem for et incitament til at 

ansætte personer med alvorlige handicap (Heyer 2002:729). Argumentet er, at de omfattede virk-

somheder slipper for at betale til udligningsordningen, hvis de lever op til lovgivningens kvotefor-

pligtelse.  

 

Vurderinger af udligningsfonden fra førende forskere på feltet er blandet. På den ene side er det 

betragtet som positivt, at der eksisterer et system, som finansierer de specialiserede beskæftigelses-

indsatser for personer med alvorlige handicap. Der er dermed tale om et lukket selvfinansieret sy-

stem, som ikke truer de eksisterende velfærdsinstitutioner (ibid.). På den anden side er kvotesyste-

mets effektivitet begrænset, hvilket skyldes, at afgiften for ikke at leve op til sin kvoteforpligtelse 

ikke rammer virksomhederne synderligt hårdt. ”Sandsynligvis skulle man hæve straffen, hvis man 

vil have, at kvoten bliver opfyldt”  udtaler en fuldmægtig fra BMAS (interview 2008).  

 

Opsamlende er det vanskeligt på baggrund af den landsdækkende statistik at konkludere, i hvilket 

omfang udligningsfonden i sig selv bidrager til at fremme deltagelsen blandt personer med handicap 

og dermed flytte personer med handicap til det ordinære arbejdsmarked. Det kræver en nærmere 

analyse af de enkelte policyinstrumenter, der finansieres via udligningsfonden. Dette er formålet 

med det resterende kapitel, hvor de enkelte tyske best practices identificeret gennem det kvalitative 

eliteinterview og deres effektivitet i forhold til at flytte personer med handicap tættere på eller til det 

ordinære arbejdsmarked vil blive analyseret. 

 

Som analysen nedenfor vil vise, er der inden for de seneste 10 år indført adskillige nye instrumenter 

i den tyske lovgivning, til at komplementere den ellers så dominerende tyske kvote- og løntilskuds-

tilgang (Schröder et al. 2005). Der er bl.a. indført Integrationsfachdienste (herefter integrations-
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fagtjenester67), Integrationsprojekte (herefter socialøkonomiske virksomheder) og Unterstützte 

Beschäftigung68 (herefter UB), hvilke er indsatser for personer med handicap, som analyseres ne-

denfor. 

4.2 Integrationsfagtjenester 
Integrationsfagtjenester er særlige rådgivningsinstitutioner for personer med særlige alvorlige han-

dicap og virksomheder, fordi ”denne særlige gruppe af personer har brug for en særlig støtte for at 

kunne blive integreret i arbejdslivet” (interview 2010 afdelingsleder i Landschaftsverband Rhein-

land). Integrationsfagtjenesternes opgave er at øge beskæftigelsen blandt personer med alvorlige 

handicap på det ordinære arbejdsmarked. ”Integrationsfagtjenester kender man i hele Europa og 

også i USA under begrebet supported employment” (interview 2010 afdelingsleder i 

Landschaftsverband Rheiland). Overvejende varetager integrationsfagtjenester følgende tre typer af 

opgaver (Schröder et al. 2009:116):  

 

1. Fastholdelse på eksisterende arbejdsforhold gennem ledsagelse og støtte på arbejdspladsen69 

2. Rådgivning af personer med handicap og personer med alvorlige handicap samt virksomhe-

der. (Jf. tabel betegnes rådgivningsforløb i tabel 17) 

3.  Formidling af personer med alvorlige handicap på egnede arbejdspladser, herunder forbere-

delse af den enkelte, ledsagelse og træning på arbejdspladsen, hjælp til ansøgning om diver-

se ydelser mv. (Jf. tabel 17 betegnes denne del af opgavepaletten intensive forløb) 

 

Integrationsfagtjenester blev indført landsdækkende i 2001 (§109-115, 9. sociallov). Indførelsen 

skete på baggrund af de projekterfaringer, som man i form af diverse modelprojekter havde gjort sig 

med integrationsfagtjenester i de enkelte delstater fra 1974. Siden 1980’erne havde de fleste for-

bundslande etableret integrationsfagtjenester under delstaternes integrationsforvaltninger. Efter den 

lovgivningsmæssige forankring i efteråret 2000 blev der indført integrationsfagtjenester over hele 

Tyskland. I perioden frem til 2005 var de forankret hos BA, hvorefter ansvaret blev lagt over til 

delstaternes integrationsforvaltninger (Schröder et al. 2009). I 2009 eksisterede der i alt 212 integra-

tionsfagtjenester på landsplan (BIH 2010:28). 

                                                 
67 Der findes ikke et dækkende dansk begreb, hvorfor det tyske begreb vil blive anvendt fortløbende. 
68 Unterstützte Beschäftigung er den landsdækkende tyske version af supported employment.  
69 På vegne af delstaternes integrationsforvaltninger varetager integrationsfagtjenesterne opgaver i forhold til den særli-
ge opsigelsesbeskyttelse for personer med alvorlige handicap. 
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Lovgivningen angiver udtrykkeligt personer med enten alvorlige mentale, psykiske eller alvorlige 

kropslige, sjælelige eller multiple handicap som integrationsfagtjenesternes målgruppe. Mere end 

50 procent af integrationsfagtjenesternes klienter har ved formidlingens begyndelse længe været 

uden for arbejdsmarkedet eller har slet ingen arbejdsmarkedserfaring. Af tabel 15 fremgår integra-

tionsfagtjenesternes klienter fordelt på handicapgrupper i perioden 2005-2009.  

 

Typer af handicap 2005 2006 2007 2008 2009 

Sindslidelse  28,1 25,9 26 24,6 24,6 

Neurologisk  8,5 8,3 9,4 9,4 9,5 

Mentale handicap/indlæringsvanskeligheder  10,2 10,1 11,8 12,4 13,8 

Hørelse 12,8 13,9 13,4 13,7 13,2 

Syn 3,6 4 3,9 3,8 3,8 

Legeme (organisk) 16,3 16,4 15,4 15,6 14,8 

Bevægeapparatet 20,5 21,4 20,1 20,5 20,3 

Antal personer i alt 51.082 55.742 58.896 63.944 66.769 

Tabel 15: Integrationsfagtjenesternes klienter fordelt på handicapgrupper (2005-2009). 

Kilde: BIH (2009b) og BIH (2010).  

Note: Der er tale om en procentvis andel af det samlede antal klienter.  

 

Personer med sindslidelse udgør den største andel, der dog i perioden fra 2005 til 2009 er faldet 

kontinuerligt fra 28,1 procent i 2005 til 24,6 procent i 2008, hvorefter andelen er stagneret. Personer 

med problemer i forhold til bevægeapparatet udgør den andenstørste handicapgruppe blandt integra-

tionsfagtjenesternes målgruppe. Deres andel har ligget stabilt på mellem 20 og 21,5 procent i den 

undersøgte periode.   
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 2005 2006 2007 2008 2009 

Antal klienter 77.592 87.139 89.784 96.308 100.087 

Rådgivningsforløb 26.515 28.830 30.402 30.348 30.809 

heraf kvinder (%) 43,7 45,2 45,2 46,3 46,3 

Intensive forløb 51.077 58.309 59.382 65.960 69.278 

heraf kvinder (%) 42,3 41,7 43 43,5 43,5 

Årlige omkostninger pr. intensive forløb (euro) 1.484 1.311 1.281 1.186 - 

Sikring af arbejdspladser 8.833 10.115 11.749 12.008 14.875 

(%) 76 67,7 72,9 73,1 - 

Antal formidlinger til det ordinære arbejdsmar-
ked  
(mere end 15 timer om ugen) 

5.035 5.774 6.635 7.328 7.324 

Formidlingskvote af afsluttede forløb (%) 31,1 28,8 33,7 32,7 31,7 

Antal klienter pr. fuldtidsmedarbejder  47,7 53,9 56,1 60,1 61,3 

Antal formidlinger per fuldtidsmedarbejder 12 12,8 13,3 13,2 12,6 

Tabel 16: Udvalgt landsdækkende statistik for integrationsfagtjenester (2005-2009). 

Kilde: BIH (2009b), BIH (2010) samt forfatterens beregninger. 

 

Som illustreret i tabel 16 er der tale om en stigning i antallet af personer med alvorlige handicap, 

som integrationsfagtjenester formidler til det ordinære arbejdsmarked. For både rådgivnings- og 

intense forløb gælder det (med undtagelse af faldet fra 42,3 i 2005 til 41,7 i 2006 for intensive for-

løb), at kvindernes andel er svagt stigende. For hele den angivne periode udgør kvindernes andel 

mindre end halvdelen for både rådgivnings- og intense forløb. Det samlede antal succesfulde for-

midlinger på det ordinære arbejdsmarked lå på 5.035 personer i 2005, mens dette tal var steget til 

7.324 personer i 2009, hvilket er en stigning på 31 procent i den angivne periode. Fordelingen af 

disse på handicapgrupper fremgår ikke af den landsdækkende statistik, hvoraf der udelukkende 

fremgår et totaltal.  

 

Ifølge oplysninger fra afdelingslederen af Landschaftsverband Rheinland bliver omkring halvdelen 

af klienterne formidlet til tidsubegrænsede stillinger, mens dens anden halvdel bliver formidlet til 

tidsbegrænsede stillinger. Ifølge samme informant eksisterer der ingen samlede data over, hvilke 

brancher integrationsfagtjenester formidler til. Af tabel 17 fremgår, at de gennemsnitlige udgifter 

forbundet med de intensive rådgivningsforløb har været faldende i perioden 2005-2008. I 2005 lå de 
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gennemsnitlige udgifter på 1.484 euro per forløb, mens dette i 2008 var faldet til 1.186. ”Integra-

tionsfagtjenester er et meget effektivt understøttelsessystem [forfatterens oversættelse]” (BIH 

2009b:19).  

 
Caseload hos integrationsfagtjenester er stigende, hvilket er problematisk set i forhold til at kunne 

yde den individualiserede indsats, der netop betragtes som hovedårsagen til deres succes. I 2009 lå 

det samlede årlige caseload på 61,3 personer per medarbejder, hvilket er en stigning på 22 procent 

sammenlignet med 2008, hvor det årlige caseload lå på 47,7 personer per medarbejder (jf. tabel 17). 

Undersøgelser viser ifølge professor Schröder, Institut für angewandte Sozialwissenschaft (inter-

view 2010), at man blot ved at sænke caseloaded kan opnå betydelige forbedringer i jobformidlin-

gen: ”Det havde en betydelig effekt, når der er mere tid til den pågældende, og man kan tage sig tid 

til at foretage en formidling, som tager udgangspunkt i den enkelte. Så får man vedkommende ud på 

markedet, var vores resultat” .  

 

Hvis caseloaded per medarbejder derimod bliver for højt, er det ikke muligt at opretholde denne 

meget individuelle tilgang, som er en central forudsætning for en succesfuld formidling. Omvendt 

må caseloadet ifølge oplysninger fra lederen af Landschaftsverband Rheinland ikke komme ned 

under 30 personer per medarbejder (per måned), da denne policy i så fald ikke længere er omkost-

ningseffektiv. Det har ikke været muligt yderligere at validere dette udsagn.  

 

I forhold til overgange til det ordinære arbejdsmarked lå den årlige formidlingsrate per medarbejder 

på 12 personer i 2005. I 2006 steg formidlingsraten per medarbejder med 0,8 personer per fuldtids-

medarbejder. Antal personer formidlet til det ordinære arbejdsmarked per fuldtidsmedarbejder top-

pede i 2007 med 13,3 personer, hvorefter antal formidlede personer per fuldtidsmedarbejder har 

været faldende. I 2009 lå antallet af personer med alvorlige handicap formildet til det ordinære ar-

bejdsmarked på 12,6 per fuldtidsmedarbejder.    

 

På baggrund af et omfattende litteraturstudie konkluderer Schröder et al. (2009:97), at der på inde-

værende tidspunkt ikke eksisterer nogen valide undersøgelser af beskæftigelseseffekterne af integra-

tionsfagtjenester. ”Forskningssituationen med hensyn til arbejdet og ”virkningen” af integrations-

fagtjenester er målt på baggrund af procesforskningen til modelprojektet yderst tynd [forfatterens 

oversættelse]” (Schröder et al. 2009:45). Evalueringsrapporten udarbejdet af Kastl og Trost (2002), 

som omfatter modelprojekter af integrationsfagtjenester i alle 16 forbundslande i perioden efteråret 



 Analyse af tyske best practices 

 

208 
 

1998 til ultimo 2001, konkluderer, at integrationsfagtjenester trods høje opstartsomkostninger er 

omkostningseffektive, når hver medarbejder formidler mere end 10 personer med alvorlige handi-

cap årligt (til det ordinære arbejdsmarked). I projektperioden var 9.900 personer med alvorlige han-

dicap i kontakt med de 16 integrationsfagtjenester.  

 

Formidlingen til det ordinære arbejdsmarked i modelprojektet fordelte sig på følgende vis:   

 

• 1.807 personer med alvorlige handicap blev formidlet til tidsubegrænsede stillinger 

• 690 personer med alvorlige handicap blev formidlet til tidsbegrænsede stillinger 

• 608 personer med alvorlige handicap blev omfattet af jobskabelsesforanstaltninger  

• 90 personer med alvorlige handicap blev omfattet af forskellige former for uddannelsestiltag 

 

Formidlingskvoten lå for den samlede projektperiode på 49 procent, hvorfor det var muligt at for-

midle godt hver anden person med alvorlige handicap til det ordinære arbejdsmarked. Det er at be-

mærke, at det også var tilfældet i de nye forbundslande, hvor den generelle arbejdsløshedsprocent i 

daværende projektperiode lå mellem 16 og over 20 procent, hvilket antyder, at integrationsfagtje-

nester også kan være effektive i perioder med lavkonjunktur. Kastl og Trost (2002) gennemførte 

desuden også en omkostningseffektivitetsanalyse af modelprojektet, hvor de fandt, at der var tale 

om en stigende økonomisk gevinst. I det 5. og sidste år af forsøget udgjorde den økonomiske ge-

vinst af integrationsfagtjenester i gennemsnit over 22.000 euro per klient formidlet til det ordinære 

arbejdsmarked (ibid.:327).   

 

Doose (2006) undersøger holdbarheden i ansættelsen blandt personer med alvorlige handicap, der er 

blevet formidlet af hhv. en integrationsfagtjeneste og de beskyttede værksteder. Studiets målgruppe 

er udelukkende personer med indlæringsvanskeligheder. Doose foretager en sammenligning af be-

skæftigelsesstatus på baggrund af en stikprøve på 251 personer. Resultatet af undersøgelsen er fem 

år efter, at 65 procent er ansat i et socialforsikret beskæftigelsesforhold (på det ordinære arbejds-

marked), godt 11 procent arbejder i et beskyttet værksted, og godt 9 procent er arbejdsløse 

(ibid.:252). Doose konkluderer på baggrund af en hazard-rate-model, at integrationsfagtjenesternes 

deltagelse i formidlingsarbejdet har en betydelig positiv effekt på holdbarheden i beskæftigelsen 

(ibid.:260). Ifølge Schröder et al. (2009:46) indeholder Dooses undersøgelsesdesign nogle svaghe-

der, som resulterer i, at ”resultaterne må indplaceres som et deskriptivt forløbsstudie, som ikke gi-
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ver nogen forklaring på virkningerne af integrationsfagtjenester [forfatterens oversættelse]”. Det 

skyldes bl.a., at Doose ikke arbejder med kontrolgrupper.  

 

Der hersker bred konsensus blandt de tyske informanter om, at integrationsfagtjenester er en best 

practice i forhold til at fremme erhvervsdeltagelsen blandt personer med alvorlige handicap på det 

tyske arbejdsmarked, på grund af at det lykkes med personer, som er særlig svære at få i ordinær 

beskæftigelse. Denne holdning kan også genfindes i officielle tyske policydokumenter (se eksem-

pelvis BIH 2010; Bundesregierung 2009). Den forretningsførende fra EUSE Tyskland er skuffet 

over den konkrete implementering af lovgivningen. Problemet er, at der i praksis afsættes alt for få 

midler til at sikre en effektiv jobformidling. Også fra arbejdsgiverorganisationernes side er integra-

tionsfagtjenester betragtet som værende en væsentlig indsats i forhold til at øge beskæftigelsen 

blandt personer med alvorlige handicap (Wuttke u.å.:124).  

 

Efter at have fået kontakt til en virksomhed, som vil ansætte en personer med alvorlige handicap, 

undersøger integrationsfagtjenester, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres. Disse bliver så af inte-

grationsfagtjenester sammenholdt med de relevante arbejdsløse personer med alvorlige handicap, 

som derefter bliver præsenteret for arbejdsgiveren. Integrationsfagtjenester udfører dermed arbejdet 

med at selektere et par håndfulde kandidater for arbejdsgiveren, hvis arbejde i forbindelse med an-

sættelsen derigennem bliver lettet. ” Integrationsfagtjenester overtager meget arbejde fra arbejdsgi-

verne. Det er et yderligere argument for, hvorfor de er så succesfulde“ (interview 2010 afdelingsle-

der Rheinland Pfalz). Det handler i høj grad også om at opbygge et tillidsforhold til virksomheder-

ne. 

 

For at opnå en succesfuld jobformidling er det centralt, at medarbejderne i integrationsfagtjenester-

ne besidder meget specialiseret viden om handicap og arbejdsmarkedet. Afdelingslederen i 

Landschaftsverband Rheinland oplyser, at medarbejderne som hovedregel har både en boglig og en 

praktisk uddannelse, hvilket gør, at de har kendskab til det arbejdsmarked, som de formidler til. 

Desuden arbejder medarbejderne handicapspecifikt, hvilket betyder, at de arbejder målrettet med 

specifikke handicapgrupper, der har de samme typer af udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet.  

 

Overgangen fra specialskolerne og de beskyttede værksteder til det ordinære arbejdsmarked er ikke 

godt sikret i den tyske lovgivning. Integrationsfagtjenester er den eneste aktør, som tager sig af net-
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op disse overgange. At man i teorien allerede kan sætte integrationsfagtjenester ind på specialsko-

lerne i forbindelse med eksempelvis virksomhedspraktikforløb, er et vigtigt element for at fremme 

overgangen fra specialskolerne til det ordinære arbejdsmarked. Det er også et hovedargument for, 

hvorfor integrationsfagtjenester betragtes som en best practice, hvilket både professor Schröder og 

den forretningsførende fra EUSE Tyskland fremhæver som hovedårsagen til, at de vurderer, at inte-

grationsfagtjenester er best practice. Man må imidlertid konstatere, at der er meget få personer, som 

i praksis overgår fra de beskyttede værksteder og specialskolerne til det ordinære arbejdsmarked. 

 

 2006 2007 2008 2009 

Overgange fra beskyttede værksteder 
/specialskoler til det ordinære arbejdsmarked 226 280 352 450 

Tabel 17: Antal overgange fra beskyttede værksteder og specialskoler i perioden (2006-2009). 

Kilde: BIH (2010: 29).  

Note: Der er udelukkende tale om klienter omfattet af integrationsfagtjenesternes ydelser.  

 

Af tabel 17 fremgår, at i perioden mellem 2006 og 2009 steg det samlede antal af personer, der på 

landsplan overgik fra enten et beskyttet værksted eller en specialskole til det ordinære arbejdsmar-

ked med rådgivning og støtte fra integrationsfagtjenester, fra 226 til 450 personer. Der er tale om 

knap en fordobling i denne periode. Set i forhold til det samlede antal af personer alene i beskyttede 

værksteder vurderes det antal personer, som integrationsfagtjenester hjælper til at overgå til det or-

dinære arbejdsmarked, derfor at være en dråbe i havet. Ifølge Waldschmidt et al. (2009 i Halvorsen 

og Hvinden 2011:137) var der i 2007 275.492 personer i de beskyttede værksteder i Tyskland. 

 

Sat i relation til best practice-klassifikationen af Myers et al. (2006) eksisterer der på nuværende 

tidspunkt kun en meget begrænset mængde forskningsbaseret viden til at støtte op om udsagn om 

integrationsfagtjenesternes virkning. Forskningsresultaterne er enten af ældre dato eller drager kon-

klusioner på baggrund af en periode, hvor integrationsfagtjenester enten kun eksisterede på projekt-

stadiet eller organisatorisk hørte under BA frem for delstaternes integrationsforvaltninger.  

 

Den overordnede konklusion er derfor, at der med integrationsfagtjenester er tale om en emerging 

practice, da dens evne til at flytte personer med handicap op ad beskæftigelsestrappen ind på det 

ordinære arbejdsmarked på nuværende tidspunkt udelukkende kan understøttes med en kombination 

af statistisk viden om antallet af formidler til det ordinære arbejdsmarked og erfaringsbaseret evi-
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dens. BMAS har igangsat et forskningsarbejde, som sigter på at gøre det muligt over tid at udlede 

decideret evidensbaseret viden om beskæftigelseseffekterne af bl.a. integrationsfagtjenester (se 

Schröder et al. 2009).   

4.3 Socialøkonomiske virksomheder70 
Integrationsprojekte (herefter socialøkonomiske virksomheder) udgør et alternativ til den beskytte-

de beskæftigelse for personer med alvorlige handicap. Til forskel fra de beskyttede værksteder til-

hører de socialøkonomisk rent juridisk det ordinære arbejdsmarked. Der er tale om en policy, som 

har et særligt bindende mandat i forhold til at beskæftige, kvalificere og formidle personer med al-

vorlige handicap til det ordinære arbejdsmarked. Arbejdsgiveren subventioneres ved hjælp af til-

skud til dækning af de alvorligt handicappedes lavere erhvervsevne. Der gives bl.a. også støtte til 

etablering og indretning af virksomhederne, samt til de ekstra løbende omkostninger, som følge af 

denne virksomhedstype.   

 

Målgruppen er personer med alvorlige handicap, som trods støtte fra integrationsfagtjenester har 

svært ved at få fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. Socialøkonomiske virksomheder udgør 

dermed en policy, der skal give personer med alvorlige handicap, som er særlig vanskelige at inte-

grere på det ordinære arbejdsmarked, en mulighed for at blive beskæftiget på det ordinære arbejds-

marked, når alle andre støtte- og kompensationsmuligheder er udtømt. Socialøkonomiske virksom-

heder beskæftiger overvejende personer med alvorlige mentale problemer og sindslidelser samt 

personer med alvorlige fysiske såvel som multiple handicap.  

 

Typiske brancher for socialøkonomiske virksomheder er små supermarkeder beliggende i de større 

tyske indre byer (hvor folk blot handler lidt i modsætning til de store tyske supermarkeder, som ofte 

ligger i udkanten af de store byer), gartnerier, emballageområdet samt hotel- og restaurationsbran-

chen. Det vurderes som særligt vigtigt for socialøkonomiske virksomheder at opdage og ikke 

mindst udnytte nye markedsnicher (BIH 2010:23). Socialøkonomiske virksomheder har den dobbel-

te målsætning både at integrere personer med alvorlige handicap på det ordinære arbejdsmarked og 

samtidig være konkurrencedygtig med sine produkter og ydelser på arbejdsmarkedet. De skal vise, 

at socialt engagement og økonomisk succes ikke er modsætninger. I praksis er dette dog en svær 

kunst, som ikke altid er nem at implementere og som kræver meningsfulde økonomiske koncepter 

for at kunne lykkes (BIH 2009a:21-22). I socialøkonomiske virksomheder skal personer med alvor-
                                                 
70 I den engelske terminologi svarer integrationsprojekter til social firms. 
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lige handicap udgøre mindst 25 procent og højst 50 procent af den samlede medarbejderstab. Med 

dette mål søges at sikre, at socialøkonomiske virksomheder forbliver konkurrencedygtige 

(Deutscher Bundestag 2007:16). 

 

I perioden 1998-2001 blev gennemført en evaluering af 16 modelprojekter (se FAF gGmbh 2002), 

som blev lagt til grund for at ophæve de socialøkonomiske virksomheder til landsdækkende lovgiv-

ning i 2001 (§ 132-135 i 9. sociallov). Som landsdækkende policy er socialøkonomiske virksomhe-

der dermed en forholdsvis nyindført specialiseret beskæftigelsesindsats for personer med alvorlige 

handicap. Ifølge interviewoplysninger fra den ansvarlige kontorchef i BMAS havde socialøkonomi-

ske virksomheder forinden eksisteret i 20 år på projektstadiet.  

 

Socialøkonomiske virksomheder modtager løbende tilskud fra udligningsfonden, hvorfor de i af-

handlingens optik betragtes som en støttet beskæftigelsesforanstaltning (placeret på beskæftigelses-

trappens næstøverste trin). Det er delstaternes integrationsforvaltninger, der administrerer de social-

økonomiske virksomheder. Målet er, at de socialøkonomiske virksomheder selv skal kunne dække 

deres løbende udgifter og kun i begrænset omfang skal være afhængige af løbende offentlige tilskud 

(BIH 2010:23). Tilskuddene må desuden ikke være konkurrenceforvridende. Af tabel 18 fremgår de 

senest tilgængelige tal for de samlede midler, der årligt tilgår socialøkonomiske virksomheder fra 

udligningsfonden.  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Mio. euro 50,3 - - 45,94 47,65 

Tabel 18: Midler fra udligningsfonden til socialøkonomiske virksomheder (2005-2009). 

Kilde: Deutscher Bundestag (2007), BIH (2009a) og BIH (2010). 

 

Mellem 2008 og 2009 var der tale om en stigning på over halvanden million euro fra godt 46 milli-

oner euro til 47,7. Til sammenligning blev der i 2005 kanaliseret over 50 millioner euro fra udlig-

ningsfonden til fremme af socialøkonomiske virksomheder. Den gennemsnitlige udgift forbundet 

med socialøkonomiske virksomheder er kun overgået af de gennemsnitlige udgifter til en plads i et 

beskyttet værksted, og dermed er socialøkonomiske virksomheder den andendyreste beskæftigelses-

form for personer med alvorlige handicap (interview kontorchef i Va2 BMAS).      
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Antallet af socialøkonomiske virksomheder er stigende i Tyskland, hvilket illustrerer, at det er en 

policy, som prioriteres af delstaternes integrationsforvaltninger. Det bekræftes også i interviewet 

med lederen fra integrationsforvaltningen i delstaten Berlin, der udtaler, at ”rent økonomisk er det 

en model, som betaler sig. Der er en helt anden dynamik [end i de beskyttede værksteder], og det 

har vist sig, at det ud fra en omkostningsbetragtning er en ren succesmodel” (interview 2008).  

 

Ifølge officielle policydokumenter (se eksempelvis Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

2009; Deutscher Bundestag 2007) prioriterer delstaternes integrationsforvaltninger i tråd hermed 

selv at anvende ekstra midler til socialøkonomiske virksomheder som supplement til midlerne fra 

udligningsfonden. En konsekvens er, at der faktisk anvendes flere midler på socialøkonomiske virk-

somheder, end hvad der fremgår af tabel 19. Desuden anvendes yderligere midler fra de regionale 

arbejdsmarkedsprogrammer til fremme af socialøkonomiske virksomheder.  

 
Af tabel 19 fremgår, at der i 

2006 fandtes 499 socialøko-

nomiske virksomheder på 

landsplan. I 2009 lå antallet af 

socialøkonomiske virksomhe-

der på 592. I den mellemliggende periode kan der kun registreres en svag negativ udvikling i antal-

let af socialøkonomiske virksomheder mellem 2007 og 2008, hvor antallet af socialøkonomiske 

virksomheder faldt fra 517 til 508.  

 2006 2007 2008 2009 

Antal 499 517 508 592 

Tabel 19: Antal socialøkonomiske virksomheder (2004-2009). 

Kilde: BIH (2009b) og BIH (2010). 
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Af tabel 20 fremgår aggrege-

rede tal på antal personer an-

sat i socialøkonomiske virk-

somheder. Sammenlagt var 

der i 2009 22.416 personer 

med alvorlige handicap ansat i 

socialøkonomiske virksomhe-

der. Heraf var under 1/3 kvin-

der. Til sammenligning lå det 

samlede antal personer ansat i 

socialøkonomiske virksomhe-

der på 15.140 året før, hvilket 

illustrerer, at der er tale om en 

tilgang til socialøkonomiske 

virksomheder på 30 procent på et enkelt år. Mændene har oplevet en procentvis stigning på godt 40 

procent, mens kvindernes andel til sammenligning kun er steget med 20 procent.  

 

”Faktisk bygger socialøkonomiske virksomheder en bro mellem 
værksteder for personer med handicap og det ordinære arbejdsmar-
ked [forfatterens oversættelse]”  (BIH 2010:21).  

Som det fremgår af ovenstående citat, er et af de centrale formål med socialøkonomiske virksomhe-

der, at de for personer med alvorlige handicap skal udgøre en bro eller mellemstation mellem de 

beskyttede værksteder og specialskolerne til det ordinære arbejdsmarked. Ifølge tabel 21 er der dog 

kun en meget lille andel af personer med alvorlige handicap ansat på de socialøkonomiske virksom-

heder, som overgår fra hhv. beskyttede værksteder og specialskoler til socialøkonomiske virksom-

heder. I 2008 var der i alt i 336 personer, som overgik fra de beskyttede værksteder. I 2009 var dette 

tal til sammenligning steget til 381. For mændene var der tale om en procentvis stigning på 20 pro-

cent, mens kvinderne har oplevet et decideret fald fra 116 til 109 mellem 2008 og 2009. I forhold til 

overgange fra specialskolerne til socialøkonomiske virksomheder er der tale om et samlet fald fra 

491 overgange i 2008 til 377 overgange i 2009 svarende til et fald på over 23 procent. Mændene 

                                                 
71 Der er hovedsageligt tale om personer med mentale handicap.  

Tabel 20: Antal personer i socialøkonomiske virksomheder i alt, antal per-
soner fra beskyttede værksteder og personer fra specialskoler (2008-2009). 

Kilde: BIH (2009a) og BIH (2010). 
 
 

 2008 2009 

Antal personer i alt 15.140 22.416 

heraf mænd 9.312 15.144 

heraf kvinder 5.828 7.272 

Personer fra beskyttede værksteder 336 381 

heraf mænd 220 272 

heraf kvinder 116 109 

Personer fra specialskoler71   491 377 

heraf mænd 297 205 

heraf kvinder 194 172 
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oplever her det største fald i antallet af overgange fra 297 personer i 2008 til 205 personer i 2009. 

For kvinderne kan der registres et langt mindre fald fra 194 til 172.  

 

For at afgøre, hvorvidt der er tale om en længerevarende negativ udvikling fra specialskolerne, kræ-

ves, at der tilvejebringes tal fra en længere årrække. Dette understreger, at der er tale om et hullet 

datagrundlag på området. Det svækker de konklusioner, man kan drage om socialøkonomiske virk-

somheder og deres evne til at flytte personer med handicap op ad beskæftigelsestrappen. Man kan 

på baggrund af tallene i tabel 21 konkludere, at integrationsfagtjenester i praksis kun i forholdsvis 

begrænset omfang bygger den ønskede bro mellem de beskyttede værksteder og specialskolerne. 

Der eksisterer ingen samlede data over, hvor mange personer der bevæger sig videre fra socialøko-

nomiske virksomheder til beskæftigelse på ordinære vilkår (beskæftigelsestrappens øverste trin). 

Officielle kilder indikerer imidlertid, at socialøkonomiske virksomheder frem for at udgøre en mel-

lemstation mellem beskyttet beskæftigelse og specialskolerne til det ordinære arbejdsmarked for 

personer med alvorlige handicap er en policy forbundet med lock-in-effekter: ”Erfaringen viser, at 

de fleste [socialøkonomiske virksomheder] arbejder med ganske konstant personale, som har fundet 

permanente arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder [forfatterens oversættelse]” (BIH 

2010:22).    

 

Den officielle holdning fra BMAS er, at socialøkonomiske virksomheder fører til højere beskæfti-

gelse for personer med handicap. Man kender deltagerantallet, og man har også tal på de samlede 

udgifter forbundet med socialøkonomiske virksomheder. Ifølge den ansvarlige kontorchef fra 

BMAS (interview 2010) stiller man fra ministeriets side ikke spørgsmålstegn ved, om udgifterne 

kunne have været brugt bedre, hvis de var blevet prioriteret til andre af de eksisterende støtte- og 

kompensationsordninger til personer med alvorlige handicap: ”I øjeblikket tæller vi i forhold til suc-

cesen kun antallet af beskæftigede [i socialøkonomiske virksomheder]. De udgifter, som dette med-

fører, kender vi også, men det bliver på en eller anden måde ikke sat i forhold til det, som man op-

når. Først og fremmest bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved, om man med den samme mængde 

penge, hvis man foretog sig noget andet, måske kunne opnå mere” (kontorchef VA2 BMAS). En 

anden kontorchef fra BMAS er lidt skeptisk over for socialøkonomiske virksomheder, som infor-

manten betragter som endnu en særordning på området. Samlet set er de centrale embedsmænd til-

bageholdende med at give deres fulde støtte til socialøkonomiske virksomheder, da de i interviewsi-
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tuationen bliver bedt om at give en vurdering af denne policy. Det hænger både sammen med, at 

ordningen er udgiftstung, og at der er tale om endnu en særordning på området.   

 

Opsamlende kan man konkludere, at socialøkonomiske virksomheder flytter et stigende antal per-

soner med handicap op ad beskæftigelsestrappen til beskæftigelsestrappens næstøverste trin, men at 

der mangler aggregerede tal på, hvor mange personer der overgår (dvs. afgang) fra socialøkonomi-

ske virksomheder og opnår ordinær ansættelse (den politiske målsætning). Officielle policydoku-

menter indikerer, at socialøkonomiske virksomheder mod intentionen ved deres indførelse er for-

bundet med lock-in-effekter. Der er tale om en policy, som baseret på viden fra de seneste tilgænge-

lige statistiske data har oplevet en ganske markant stigning i sin anvendelse. Den viden, som eksi-

sterer om effektiviteten af socialøkonomiske virksomheders evne til at flytte personer med handicap 

tættere på eller til det ordinære arbejdsmarked er på nuværende tidspunkt, er erfaringsbaseret.  

4.3.1 Projekt ”Fit for arbejde”  
I perioden 2004 -2006 forløb det landsdækkende beskæftigelsesinitiativ ”job – Jobs ohne Barrieren” 

i regi af BMAS. Initiativet blev i perioden årligt tilført 500.000 euro fra udligningsfonden og 

500.000 euro fra EU’s socialfond. Dertil kom tilsvarende egenbetaling fra kommunerne.  

 

Som en del af initiativet blev 42 projekter udmærket som værende best practice-projekter på 

BMAS’ hjemmeside. Disse projekter fik ikke finansiel støtte gennem initiativet, men fik mulighed 

for at benytte initiativets logo og fik på den måde gennem udmærkelsen en blåstempling af BMAS. 

Ifølge en kontorchef fra BMAS består denne udmærkelse i ”en praktisk immateriel løn, at firmaer 

bliver fremhævet på denne måde” . Hvilke kriterier, som ligger til grund for valg af de projekter, 

man hhv. har valgt at støtte med midler fra udligningsfonden finansielt, og de projekter, man i initi-

ativets regi udelukkende har givet betegnelsen ”best practice”, melder BMAS’ hjemmeside ikke 

noget om. Det er et sagkyndigt råd bestående af repræsentanter fra hhv. arbejdsgiver- og arbejdsta-

gersiden, social- og handicaporganisationer, de ansvarlige rehabiliteringsinstitutioner og medarbej-

dere fra BMAS, som har udvalgt best practice-projekterne. Waldschmidt et. al. (2009:20) kritiserer, 

at der ikke er blevet forelagt nogen officielle evalueringsresultater af initiativet, hvilket ifølge en 

kontorchef fra BMAS skyldes, at initiativet aldrig er blevet videnskabeligt evalueret. 

 

Konsulenten fra handicaporganisationen VDK fremhæver projektet ”Fit für Arbeit” (herefter ”Fit 

for arbejde”), der var et af de præmierede best practice-projekter finansieret af initiativet som væ-
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rende ”en fremragende sag. Dette er et superprojekt. (…) For os som socialpolitisk organisation 

står det altid centralt, at det skal føre til holdningsændring. Altså at hvert gode eksempel, hvor en 

arbejdsgiver har positive erfaringer med personer med alvorlige handicap, nyansatte eller personer 

under uddannelse, fortæller det videre. Altså at man får nedbrudt fordommene. Og i stedet måske 

sågar har gode erfaringer. (…) At der på et eller andet tidspunkt ikke bliver set på, om den pågæl-

dende er alvorligt handicappet, men om den pågældende kan udføre arbejdsopgaverne eller ikke” . 

Også Litz et al. (2008) identificerer projektet ”Fit for arbejde” som en tysk best practice. 

 

”Fit for arbejde” var et projekt under den socialøkonomiske virksomhed Füngelingen Router72 i 

perioden 1. september 2005-31. august 200673. Målet med projektet er at integrere unge med alvor-

lige mentale handicap på det ordinære arbejdsmarked. Projektet gik ud på, at de socialøkonomiske 

virksomheder rådgiver og støtter andre firmaer, som gerne vil ansætte personer med alvorlige han-

dicap, men som ikke selv ved, hvordan den konkrete ansættelse skal se ud. Disse andre firmaer be-

tragtes som partnerfirmaer. Dernæst kvalificeres de pågældende personer med alvorlige handicap 

direkte i partnerfirmaerne af ansatte fra de socialøkonomiske virksomheder, som også rådgiver og 

coacher arbejdsgiverne74.  

 

I projektet deltog 16 mænd og 6 kvinder. Der eksisterer ingen viden om hverken kriterier for ud-

vælgelse af projektdeltagerne eller viden om holdbarheden i ansættelsen. Heraf lykkedes det 12 

personer med alvorlige handicap at blive ansat i et af de fire partnerfirmaer, som deltog i projektet 

(Litzt et al. 2008:221). Heraf blev fem af projektets deltagere ansat på ordinære ansættelsesvilkår. 

Der var tale om, at der i partnerfirmaerne blev identificeret simple og nye arbejdsfunktioner i firma-

erne, som blev forberedt specielt til projektdeltagerne.  

 

Set i forhold til beskæftigelsestrappen har projekt ”Fit for arbejde” flyttet fem personer med alvorli-

ge handicap fra en position uden for arbejdsmarkedet til det ordinære arbejdsmarked, hvorfor der er 

tale om en erfaringsbaseret practice. Siden begyndelsen af 2007 anvendes midler fra udlignings-

                                                 
72 I 2006 modtog firmaets ejer Herbert Füngeling den højest mulige fortjenstmedalje for sit engagement med at uddan-
ne, kvalificere, integrere og fastholde personer med alvorlige handicap på det tyske arbejdsmarked.  
73 Siden begyndelsen 2007 er projektet videreført i en udvidet form under navnet ”Fit für Arbeit II” med midler fra 
udligningsfonden. ”Fit für Arbeit II” har også modtaget en innovationspris.   
74 For flere informationer se www.projekt-router.de 
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fonden til at videreføre projekterfaringer i projekt ”Fit for arbejde II”, hvilket også indikerer, at der 

er tale om et succesfuldt projekt.   

4.4 ”Rådgivning indefra og ud” 
I Tyskland er arbejdsgiverne – ligesom det er tilfældet i Danmark – medlem af diverse arbejdsgi-

verorganisationer. Afdelingslederen for Landschaftsverband Rheinland vurderer, at det er en best 

practice, at man fra integrationsfagtjenesternes side har finansieret lønnen til en medarbejder ansat 

hos arbejdsgiverorganisationerne til at rådgive egne medlemsorganisationer om mulighederne i lov-

givningen i forhold til at beskæftige personer med alvorlige handicap: ”Altså, der er tale om råd-

givning indefra og ud. Det har en anden staldlugt, end når man kommer udefra, og disse personer 

bliver også mere identificeret som interne. Og det var så succesfuldt, at det også er blevet en del af 

lovgivningen”  (interview 2010 afdelingsleder i Landschaftsverband Rheinland). Af citatet fremgår 

det, at en af årsagerne til ordningens succes har været, at det har virket godt, og at det har været en 

af arbejdsgivernes ”egne folk”, som har rådgivet arbejdsgiverorganisationernes medlemmer, frem 

for at det eksempelvis var en medarbejder fra integrationsfagtjenesten, som udførte rådgivningsop-

gaven. Her kan også små og mellemstore virksomheder modtage gratis rådgivning i forhold til be-

skæftigelsesmuligheder for personer med alvorlige handicap (Landschaftsverband Rheinland 

2008b:15). Den omtalte ordning er ophævet til generel lovgivning i § 102, stk. 2, 9. sociallov.  

 

Der eksisterer ingen samlet viden om, hvilken effekt bestemmelsen har i forhold til at flytte perso-

ner med handicap op ad beskæftigelsestrappen og ind på det ordinære arbejdsmarked. Det skyldes, 

at det er vanskeligt at evaluere effekterne af sådanne informationsindsatser (Vedung 1998). Eksem-

plet skal i forhold til klassifikationen af best practice som foreslået af Myers et al. (2006) derfor 

betragtes som en EP.  

 

Den mere generelle lære, man kan drage af dette eksempel, er, at det synes at have en større effekt 

på arbejdsgivernes tilbøjelighed til at ansætte personer med alvorlige handicap, når information og 

rådgivning om de eksisterende støtte- og kompensationsmuligheder med henblik på at integrere og 

fastholde personer med alvorlige handicap på arbejdsmarkedet kommer fra en af arbejdsgiverorga-

nisationernes egne personer, end hvis rådgivningen udføres af en ekstern person fra det offentlige 

system. Det skyldes bl.a., at medarbejderen fra arbejdsgiverorganisationen alt andet lige er bedre til 

at tale et sprog, man forstår i virksomhederne, end det er tilfældet for en person, som har sin organi-

satoriske forankring i en integrationsfagtjeneste. Desuden har arbejdsgiverne måske også mere tillid 
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til informationerne, hvis de kommer fra en person ansat i en organisation, hvis formål det er speci-

fikt at fremme arbejdsgivernes interesser, end fra en person, som repræsenterer det offentlige.  

 

Kontorchefen fra Va2 i BMAS beretter i tråd med denne indsigt, at man fra ministeriets side i for-

bindelse med initiativet ”job – Jobs ohne Barrieren” har benyttet sig af spredning af gode erfaringer 

med at ansætte personer med alvorlige handicap fra én arbejdsgiver til en anden: ”Det er bedre, hvis 

en arbejdsgiver taler til en anden. Det virker mere, end hvis en politiker står og siger det samme”  

(interview 2010). Hvilken indirekte effekt sådanne informationsarrangementer, hvor ledere fra 

kendte firmaer formidler gode erfaringer med beskæftigelse af personer med alvorlige handicap i 

praksis, har på beskæftigelsen, er i sagens natur svær at måle.  

 

Ifølge en anden kontorchef fra ministeriets side har man ”på fornemmelsen, at [eksemplerne] strå-

ler ud”  (interview 2010 kontorchef Va3 BMAS). Hermed er der en underforstået formodning hos 

informanten om, at de gode erfaringer med beskæftigelse af personer med alvorlige handicap breder 

sig til tilhørerne i forbindelse med afholdelse af sådanne informationsarrangementer, hvilket under-

streger, at BMAS’ landsdækkende informationsinitiativer netop kan anvendes til at supplere den 

dominerende tilgang baseret overvejende på kvote (pisk) og økonomiske midler (gulerødder).  

4.5 Unterstützte Beschäftigung 
Antallet af personer i beskyttede værksteder er stadig stigende i Tyskland. I 2003 var der eksempel-

vis 235.756 personer i beskyttede værksteder (Deutscher Bundestag 2007:28), mens antallet var 

steget til 268.046 tre år efter (Litzt et.al. 2008:182). Waldschmidt et al. (2009:9) finder det bekym-

rende, at der fortsat er så mange personer i de tyske beskyttede værksteder. Særligt forekomsten af 

personer med sindslidelse er stigende i de beskyttede værksteder (BIH 2010:31). En mulig forkla-

ring på, at flere personer befinder sig på de beskyttede værksteder, er, at den type simple arbejds-

funktioner, personer med alvorlige handicap tidligere udførte på det ordinære arbejdsmarked, i et 

vist omfang er blevet outsourcet, eksempelvis til Østeuropa og Asien (interview 2010 konsulent i 

Sozialverband VdK). Holdningen er bl.a. blandt fagforeningerne, at man derfor bør finde andre al-

ternativer til de beskyttede værksteder (Deutsche Gewerkschaftenbund 2009).  

 

Der eksisterer ifølge konsulenten fra Sozialverband VdK mange grænsetilfælde, hvor man rent fak-

tisk ikke ved, om personer, som ansættes på beskyttede værksteder, ville kunne blive ansat i ordi-

nær beskæftigelse i stedet. Dette syn deles af afdelingslederen fra Landschaftsverband Rheinland: 
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”De er godt opbevaret i værkstederne, men en del kunne sikkert godt blive formidlet til det ordinære 

arbejdsmarked” (interview 2010). Målet er, at flere personer med handicap skal have mulighed for 

at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked frem for i de beskyttede værksteder. I denne 

bestræbelse vurderer UB som værende et vigtigt instrument: ”Inden vi sender nogen til de beskytte-

de værksteder, bør vi undersøge meget, meget nøje, om der virkelig ikke findes noget alternativ. 

Derfor er Unterstützte Beschäftigung et ganske vigtigt instrument“ (interview 2010 teamleder i 

Bundesagentur für Arbeit). UB betragtes også som et vigtigt bidrag til implementeringen af FN’s 

handicapkonvention og udgør en vigtig del af en moderne handicappolitik (Bundesagentur für Ar-

beit (2009). Informanten fra Bundesanstalt für Arbeit betragter FN’s handicapkonvention som et 

vigtigt instrument til at gøre op med særinstitutionerne på handicapområdet, herunder de beskyttede 

værksteder og den fremherskende tankegang om, at de er den eneste saliggørende mulighed eksem-

pelvis for unge med indlæringsvanskeligheder.  

 

UB er den officielle tyske version af SE, som blev gjort landsdækkende pr. 1. januar 2009 (§ 38a, 9. 

sociallov) på baggrund af flere projekterfaringer (se nedenfor). Der er dermed tale om EP, hvorfor 

viden om dens beskæftigelseseffekter er meget begrænset. Informanternes udsagn skal betragtes i 

dette lys. Målet med ordningen er, at flere personer med alvorlige handicap gennem erhvervsrettet 

uddannelse i almindelige virksomheder opnår beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked til over-

enskomstmæssig løn frem for at ende i et beskyttet værksted. Ordningen er målrettet personer med 

alvorlige handicap, der på grund af deres handicap ikke kan deltage i uddannelses- og efteruddan-

nelsesforløb og derfor ikke har nogen formel uddannelse og af den grund har brug for særlig støtte 

til at blive integreret på det ordinære arbejdsmarked.  

 

UB består af to faser, der afspejler tankegangen i SE-modellen om ”place-train” til fordel for ”train-

place” (jf. kapitel 3):  

1. Kvalificering (direkte i en virksomhed på det ordinære arbejdsmarked eksempelvis i form af 

arbejdsprøvning med støtte fra en jobcoach)75 

2. Fastholdelse 

Herudover deltager den pågældende sideløbende i kurser hos en uddannelsesansvarlig institution. 

Der kan gives støtte til både den pågældende og virksomheden i 24 måneder med mulighed for 

yderligere 12 måneders forlængelse (fase 1). BA er ansvarlig for fase 1, der først kan iværksættes, 

                                                 
75 Massnahme zur individuellen beruflichen Qualifizierung (InbeQ). 
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når alle andre støtte- og kompensationsmuligheder er udtømt (Bundesagentur für Arbeit (2009). BA 

udliciterer opgaven med at kvalificere personer med alvorlige handicap til andre aktører, hvilket har 

medført, at lokale strukturer, som inden UB’s ikrafttræden var succesrige i forhold til at sikre over-

gangen til det ordinære arbejdsmarked, bliver ødelagt som følge af udliciteringen (BIH 2010:7).  

 

Virksomhederne er også meget kritiske over for, at de som følge af, at ydelsen i kvalificeringsfasen 

skal i udbud, ikke længere har nogen fast kontaktperson i det offentlige system at henvende sig til. 

Integrationsfagtjenesterne er som hovedregel ansvarlige for at støtte og ledsage deltagerne med 

henblik på fastholdelse, hvis der skulle eksistere et behov efter de 24 måneder (alternativt 36 måne-

der), efter at en arbejdskontrakt er blevet underskrevet. En kontorchef fra BMAS vurderer, at et af 

de virkelig gode elementer ved UB er, at konsekvensen af ordninger er, at virksomheder og ansatte 

får mindre berøringsangst med personer med alvorlige handicap, fordi de igennem UB får mulighed 

for at erfare, at personer med alvorlige handicap kan bidrage positivt på arbejdsmarkedet. 

 

De første to år finansieres UB af BA, men de arbejdsgivere, som modtager økonomisk støtte, skal 

for at kunne opnå støtte sandsynliggøre, at der er mulighed for etablering af et beskæftigelsesfor-

hold for den enkelte i virksomheden efter den to-årige periode. Dog er virksomhederne ikke juridisk 

bundet til at ansætte den pågældende efter de to år. I 2009 deltog ifølge informantoplysninger 1.600 

personer med alvorlige handicap fordelt over hele landet i ordningen, hvilket teamlederen fra BA 

vurderer, er ganske højt. I perioden fra 1.5.2009 til 31.10.2010 deltog 3.300 personer i ordningens 

første fase under BA76.   

 

Flere modelprojekter har ifølge Doose (2006) vist, at personer med handicap, som på grund af deres 

handicap ikke kan opnå en uddannelse, i stedet med målrettet støtte kan være beskæftiget på det 

ordinære arbejdsmarked. UB bygger på projekterfaringer i hhv. Hamborg, Nürnberg og Köln, inden 

ordningen blev gjort landsdækkende. En kontorchef i BMAS udtaler om projektet i Hamborg: ”Det 

var et projekt, som udviklede sig så godt, at § 38 9. sociallov netop opstod på baggrund af erfarin-

gerne” (interview 2010). Det kritiseres dog fra bl.a. handicaporganisationernes side, at lovgivningen 

adskiller sig fra projekterfaringerne: ”Det, der står i lovgivningen, har ikke meget med modelprojek-

tet at gøre. Der er flydt andre komponenter ind, som fra vores side er meget, meget tvivlsomme. 

                                                 
76 http://www.bag-ub.de/ub/ub_gesetz.htm#nr_5. Der eksisterer ifølge mailudveksling med den forretningsførende i 
EUSE Tyskland ingen pålidelige tal over antallet af personer, der finansieres af andre økonomisk ansvarlige aktører, 
herunder eksempelvis de lovpligtige pensionskasser og den lovpligtige ulykkesforsikring (jf. afsnit 1.2).   
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Konceptet Unterstützte Beschäftigung er meget helstøbt. Og det er også meningen med denne 

„Hamburger Assistenz“. Altså en omfattende støtte og rådgivning og ledsagelse. (…) Hamburger-

assistenz-modellen er noget andet end det, der nu står i lovgivningen”  (interview 2008, konsulent 

Sozialverband VdK).  

 

Ifølge den forretningsførende fra EUSE Tyskland har man kun indført dele af selve modelforsøget. 

Fra EUSE Tysklands side mener man, at UB er en god lovgivning, men man så gerne, at UB ude-

lukkende var forankret hos integrationsfagtjenester frem for delvist at komme i udbud gennem BA. 

Man frygter, at personer med handicap hos de klassiske udbydere af uddannelsesforløb vil blive 

mødt med hurtig formidling og træning i at skrive ansøgninger frem for decideret jobcoaching. Job-

coaching er et centralt element i supported employment-modellen (jf. kapitel 3), hvilket alt andet 

lige kræver opkvalificering af de ansatte hos de eksterne udbydere for, at de kan løfte opgaven som 

jobcoaches på kvalificeret vis over for deltagere.  

 

UB vurderes at være en god tilgang for personer med psykiske handicap, da de ofte har svært ved at 

overføre det, som de har lært fra en situation til en anden. Afdelingslederen fra Landschaftsverband 

Rheinland mener, at ”netop Unterstützte Beschäftigung er en meget stor chance for personer med 

handicap, når det er lavet godt”  (interview 2010). Dette citat understøtter vigtigheden af en succes-

fuld implementering. Kvalificeringen (fase 1) afhænger i høj grad af den specifikke virksomheds 

behov og de konkrete arbejdsopgaver (overvejende i form af forefaldende og lettere arbejdsopga-

ver), der skal løses. Det resulterer i, at det især kan være vanskeligt for personer med psykiske han-

dicap at skifte til en anden virksomhed, hvis der af den ene eller anden grund er tale om en mislyk-

ket match. Dette vurderes at være en af svaghederne ved UB. Konsulenten fra Sozialverband VdK 

mener, at UB kun giver mening, hvis der forbliver en vej tilbage til det beskyttede værksted, hvis 

det af en eller anden grund ikke skulle fungere på det ordinære arbejdsmarked. Informanten vurde-

rer dog, at dette er svært i praksis, når først forbindelsen til det beskyttede værksted én gang er af-

brudt.   

4.6 Projekt ”opdagende hænder” 
I lighed med situationen i Danmark har blinde og stærkt svagtseende vanskeligt ved at få fodfæste 

på det ordinære tyske arbejdsmarked, hvilket især gør sig gældende for blinde og stærkt svagtseen-

de kvinder (Landschaftsverband Rheinland 2008a:3). Den særligt udviklede evne til at føle, der ofte 

bliver udviklet blandt gruppen af blinde og svagtseende (og bl.a. muliggør og forfines gennem læs-
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ning af blindskrift), danner udgangspunkt for projekt ”opdagende hænder”, som har blinde kvinder 

som specifik målgruppe. ”Det er et ganske fascinerende projekt. (...) De første resultater viser, at 

de kvinder, som er blevet uddannet, har en meget højere scoringsrate i forbindelse med diagnosti-

cering af kræft end de normale medicinske apparater. (...) Det er et forrygende projekt. Det er et af 

vores yndlingsprojekter” (interview 2010, afdelingsleder i Landschaftsverband Rheinland).  

 

Landschaftsverband Rheinland var af en læge blevet gjort opmærksom på, at den særligt udviklede 

føleevne blandt blinde kvinder med den rette støtte kunne danne udgangspunkt for nye beskæftigel-

sesmuligheder på arbejdsmarkedet. Projekt ”opdagende hænder” sigter på uddannelse af blinde og 

kvinder til at kunne udføre manuelle undersøgelser af det kvindelige bryst med henblik på at identi-

ficere kræftknuder til erstatning af brugen af mamografer77. Formålet med projektet var at etablere 

en ny uddannelse til ”medizinische Tastensucherin” (herefter medicinsk undersøger) for blinde 

kvinder med henblik på at udnytte målgruppens særligt veludviklede føleevne positivt i en beskæf-

tigelsessammenhæng.  

 

For projektet var opstillet følgende dobbelte målsætning, som blev indfriet med projektet (ibid.):  

1. En forbedret beskæftigelsessituation for blinde kvinder 

2. Fremme og udvikling af de særlige evner og færdigheder, som personer med handicap be-

sidder 

 
Erfaringerne fra projektet viser, at den specielt udviklede evne til at kunne føle hos de blinde kvin-

der på baggrund af 500 undersøgelser fører til samme eller bedre resultater i forbindelse med identi-

fikation af kræftknuder end den gængse undersøgelsespraksis ved hjælp af mamografiscreeninger. 

Af projektets afslutningsrapport fremgår, at projektets ”resultater overgår i alle henseender forvent-

ningerne hos alle deltagerne [forfatterens oversættelse]” (Landschaftsverband Rheinland 2008a:20).  

 

Med projektet er det lykkedes at uddanne seks blinde/svagtseende kvinder til medicinske undersø-

gere. Heraf har fem opnået ansættelse på det ordinære arbejdsmarked som medicinske undersøgere, 

hvoraf to er ansat i tidsubegrænsede stillinger. Afslutningsrapporten indeholder ingen oplysninger 

om beskæftigelseseffekterne på langt eller mellemlangt sigt, da der udelukkende er tale om et sta-

tusbillede. Med projektet er det lykkedes at flytte en lille gruppe personer med alvorlige handicap 

                                                 
77 Mamografer er den officielle betegnelse for de maskiner, der normalt anvendes i forbindelse med brystkræftscreenin-
ger.  
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fra en udsat placering uden for arbejdsmarkedet (på et af beskæftigelsestrappens nederste trin) hele 

vejen op ad beskæftigelsestrappen og ind på det ordinære arbejdsmarked (det politiske mål). Dette 

har kunnet lade sig gøre ved at tænke innovativt og udnytte kvindernes særlig veludviklede evner til 

at føle som følge af deres synshandicap.  

 

På baggrund af projektets specifikke erfaringer vurderes dette at være en spændende niche at forsø-

ge at udbygge i Danmark med henblik på at øge erhvervsfrekvensen blandt blinde kvinder med mu-

lighed for samtidig at opnå en mere effektiv og tidlig identifikation af kræftknuder ved hjælp af 

blinde kvinders særlig veludviklede føleevne78. Evalueringsrapporten fastslår, at en stor del af æren 

for projektets succes skal tilregnes det personlige engagement blandt især projektets undervisere 

(Landschaftsverband Rheinland 2008a: 20), hvorfor der er tale om en ildsjæle-effekt, der vurderes 

vanskelig umiddelbart at overføre  

 

Den 1. maj 2009 er der som følge af projekt ”opdagende hænder” påbegyndt et ny projekt finansie-

ret af en privat sygekasse, som sigter på at udbrede uddannelsen til medicinsk søger til resten af 

Tyskland. Projekt ”opdagende hænder” er et konkret best practice-eksempel, der illustrerer, at det 

ved at tænke innovativt og tage udgangspunkt i en specifik handicapgruppes særlige kompetencer i 

en ny funktion på arbejdsmarkedet er muligt at øge denne specifikke målgruppes erhvervsdeltagelse 

på det ordinære arbejdsmarked. Der er tale om en EP.   

 

4.7 Aktion 1000  
Aktion 1000 er navnet på et regionalt arbejdsmarkedsprogram, som blev iværksat i tidsrummet 1. 

januar 2005-31. december 2009 i den sydtyske delstat Baden-Württemberg. Formålet med pro-

grammet var i den femårige periode at integrere 1.000 personer fra hhv. de beskyttede værksteder, 

dimittender fra specialskoler og andre personer med alvorlige mentale handicap eller alvorlige ind-

læringsvanskeligheder på det ordinære arbejdsmarked. Dette vurderes at være et ambitiøst mål for 

denne målgruppe. Ifølge professor Seyd (interview 2010 Universität Hamburg) er det et stort pro-

blem i forhold til at sikre overgangen fra specialskolerne til arbejdslivet, at de ansatte på specialsko-

lerne ikke har nogen viden om arbejdsverdenen, fordi de selv kun har befundet sig i skolesystemet 

og alt andet lige aldrig selv har været på arbejdsmarkedet. Ved hjælp af Aktion 1000 er det bl.a. 

                                                 
78 For flere oplysninger om projektet se www.discovering-hands.de 
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blevet gjort muligt for specialskolerne at samarbejde med integrationsfagtjenester om at få de stude-

rende i praktik og herigennem få skabt et springbræt til det ordinære arbejdsmarked. Integrations-

fagtjenester udgør her bindeleddet mellem skole, elev og arbejdsgiver.  

 

Den gennemførte evaluering af Aktion 1000 (se Deusch og Gerster 2010), der er gennemført på 

baggrund af administrative data, viser ifølge tabel 21, at 1.061 personer med alvorlige handicap var 

kommet i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked i løbet af projektets femårige periode. Pr. 

31.12.2009 lykkedes det at komme i kontakt med 1.016 af projektdeltagerne. Heraf var 836 perso-

ner med alvorlige handicap fortsat i beskæftigelse, hvilket svarer til, at 82,3 procent i gennemsnit 

var blevet fastholdt på det ordinære arbejdsmarked over de fem år, hovedsageligt i mellemstore 

virksomheder. 17,7 procent var ikke længere i beskæftigelse, hvilket svarer til 180 personer.  

 
 2005 2006 2007 2008 2009 I alt 

Antal beskæftigede 126 202 251 268 214 1061 

Antal beskæftigede 
pr. 31.12.2009 87 137 190 219 203 836 

Antal beskæftigede 
pr. 31.12.2009 i 
procent 

76,3 72,4 79,4 84,2 94,8 82,3 

Tabel 21: Antal beskæftigede i Aktion 1000 (2005-2009) og holdbarhed i ansættelserne pr. 31.12.2009. 

Kilde: Deusch og Gerster (2010). 

 

Med Aktion 1000 er det lykkes at flytte personer fra en position uden for arbejdsmarkedet til det 

ordinære arbejdsmarked (den politiske målsætning). Det kan konkluderes, at Aktion 1000 lever op 

til afhandlingens mål for best practice. En svaghed ved evalueringen er, at der ikke er gennemført 

statiske test til at validere resultatet, hvilket formodentlig skyldes, at der er tale om en evaluering 

gennemført til administrativt brug. Det resulterer i, at der er tale om en emerging practice, hvis re-

sultater ikke kan underbygges med egentlig forskningsbaseret evidens. I forhold til holdbarheden 

udviser projektet relativt gode resultater. Bl.a. kan der for personer, som blev ansat i 2005 registre-

res en relativ høj fastholdelseskvote på 76,3 procent. På baggrund af Aktion 1000’s succes har man 
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valg at videreføre og udvide programmet under navnet Aktion 1000plus med midler fra udlignings-

fonden79. 

4.8 Aktion5 
Aktion5 er et regionalt arbejdsmarkedsprogram, som blev iværksat 1. januar 2008. Der er fra inte-

grationsforvaltningens side stillet 15 millioner euro fra udligningsfonden til rådighed til program-

met over en femårig periode, så arbejdsgivere og personer med alvorlige handicap i delstaten Nord-

rhein-Westfalen kan få økonomisk støtte til at integrere og fastholde personer med alvorlige handi-

cap på det ordinære arbejdsmarked (LWL – Integrationsamt Westfalen 2011). Målgruppen er bl.a. 

personer med alvorlige multiple handicap, personer med mentale eller psykiske handicap med sær-

ligt vægt på at fremme overgang fra de beskyttede værksteder og specialskolerne til det ordinære 

arbejdsmarked (den politiske målsætning).  

 

Programmet indeholder bl.a. økonomiske gulerødder til arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse 

og etablering af uddannelsespladser på virksomhederne. Arbejdsgivere modtager 4.000 euro i an-

sættelsespræmie per tidsubegrænsede ansættelse, 2.000 euro for tidsbegrænsede ansættelser af mi-

nimum 12 måneders varighed og 3.000 euro for hver uddannelsesplads, der bliver oprettet. For 

virksomheder, der ansætter en person med alvorlige handicap efter endt uddannelse, udbetales yder-

ligere 3.000 euro. Der er også individuel støtte indlagt i programmet, eksempelvis i form af et bud-

get til at forberede elever fra specialskoler på overgangen til det ordinære arbejdsmarked. Afde-

lingslederen i Landschaftsverband Rheinland (interview 2010) udtaler, at ”programmet trives rigtig 

godt. (…) Hvad vi også kan med programmet, er at støtte projekter, innovative projekter, som vi 

tror vil bibringe noget nyt. Måske føre til nye indsigter?” . Ifølge den eksisterende statistik om antal-

let af bevillinger i rammen af programmet (se LWL - Integrationsamt Westfalen 2011) kan der i 

perioden 2008-2010 registreres en stigende udvikling i anvendelsen.  

 
Ifølge tabel 22 lå det samlede antal be-

villinger i 2008 på 332, hvilket næsten 

blev fordoblet det efterfølgende år. I 

2010 blev der foretaget 811 bevillinger, 

                                                 
79 For flere informationer om Aktion 1000 og Aktion 1000plus se http://www.kvjs.de/schwerbehinderung/aktion-
1000plus/fachliche-materialien.html 
  

 2008 2009 2010 

Antal bevillinger 332 627 811 

Tabel 22: Antal bevillinger i rammen af Aktion 5 (2008-2010). 

Kilde: LWL - Integrationsamt Westfalen (2011). 
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og dermed er antallet af bevillinger steget yderligere. Det er værd at bemærke, at Aktion5 dækker 

over mange forskellige typer af indsatser. Af de 811 bevilliger i 2010 er der bl.a. foretaget udbeta-

linger af 282 ansættelsespræmier til arbejdsgivere i forbindelse med indgåelse af tidsubegrænsede 

ansættelseskontrakter. Der blev ligeledes indgået 242 tidsbegrænsede ansættelseskontrakter i 2010. 

Disse tal understreger, at Aktion5 alene i 2010 har flyttet over 500 personer med alvorlige handicap 

fra en position uden for arbejdsmarkedet til det ordinære arbejdsmarked (beskæftigelsestrappens 

øverste trin), hvorfor Aktion5 kan betragtes som best practice i afhandlingens optik. Integrations-

fagtjenester stod for omkring 80 procent af bevillingerne.  

 

Der er planlagt gennemførelse af en evaluering af Aktion5, når programmet udløber i slutningen af 

2012. Derfor er der på indeværende tidspunkt udelukkende tale om en rent erfaringsbaseret best 

practice baseret på udsagn fra ovenstående informant underbygget med statistisk viden, bl.a. om 

hvordan bevillingerne fordeler sig på de forskellige typer af indsatser. Dette udgør den eksisterende 

viden om programmets effektivitet i forhold til at øge beskæftigelsen på det ordinære arbejdsmar-

ked blandt personer i de ovenfor nævnte målgrupper, hvorfor der ikke er yderligere data tilgængeli-

ge bl.a. om holdbarheden (langtidseffekter) af ansættelserne eller forskningsbaseret viden, eksem-

pelvis om hvilken betydning de økonomiske ”gulerødder” spiller for arbejdsgiverne i forhold til at 

ansætte personer med alvorlige handicap samt etableringen af uddannelsespladser på virksomheder-

ne. Betragtet i forhold til evidenshierarkiet befinder udsagn fra enkeltpersoner sig langt nede i hie-

rarkiet, hvorfor den eksisterende evidens for programmets effektivitet på nuværende tidspunkt som 

følge heraf er relativt svag. Da der er tale om et endnu uafsluttet program, har dette også været for-

venteligt. På den baggrund kan Aktion5 ikke overraskende klassificeres som en EP80.   

4.9 Kampagnen „50.000 job for personer med alvorlige handicap“ 
Som svar på den rekordhøje arbejdsløshed blandt personer med handicap iværksatte man fra den 

tyske regerings side i perioden 1. januar 2001–1. oktober 2002 kampagnen ”50.000 job for personer 

med alvorlige handicap”. Kampagnens mål var at skabe 50.000 job til personer med alvorlige han-

dicap i dette tidsrum. Kampagnen var led i loven ”Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

Schwerbehinderter“ (herefter ”Lov om bekæmpelse af arbejdsløshed blandt personer med alvorlige 

handicap”81). Med loven blev beskæftigelseskvoten sænket fra seks til fem procent, og virksom-

                                                 
80 For flere informationer om Aktion 5 se www.aktion5.de og LWL - Integrationsamt Westfalen (2011:75-79). 
81 Lov til bekæmpelse af arbejdsløshed blandt personer med alvorlige handicap blev pr. 1.7.2001 integreret i anden del 
af 9. sociallov.   
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hedsstørrelsen blev hævet fra at omfatte virksomheder med 16 ansatte til at omfatte virksomheder 

med 20 ansatte. Samtidig blev indbetalingerne til udligningsfonden drastisk forhøjet (Braakmann 

2008:10) og niveauinddelte (jf. afsnit 4.2). Desuden etablerede man som en del af loven bl.a. soci-

aløkonomiske virksomheder samt foretog ændringer i løntilskudsordningen. Planen var, at hvis 

kampagnens mål om at reducere arbejdsløsheden for personer med alvorlige handicap med 25 pro-

cent inden for den toårige periode ikke ville lykkes, ville det gamle kvotesystem blive indført igen 

(Frick 2002:3.1).  

 

Gennem målrettet samarbejde mellem alle aktører på arbejdsmarkedet lykkedes det at sænke ar-

bejdsløsheden for personer med alvorlige handicap med knap 25 procent. Det var oven i købet mu-

ligt i en periode, hvor det generelle arbejdsløshedsniveau i Tyskland steg (Schröder og Rauch 

2006). Forhåbningen blandt aktørerne var, at kampagnens effekter ville være langvarige, da målet 

var et langvarigt fald i arbejdsløsheden blandt personer med alvorlige handicap. Kampagnen er iføl-

ge en af de førende tyske forskere på området det eneste best practice-eksempel, hun kan nævne, 

som har haft en direkte positiv effekt på beskæftigelsen blandt personer med alvorlige handicap: 

”Der har man et tydeligt eksempel, som har haft en effekt” (interview 2010 arbejdsmarkedsforsker 

Rauch, Institut für Arbeit und Berufsforschung).  

 

I perioden fra oktober 1999 til oktober 2002 faldt arbejdsløsheden blandt personer med alvorlige 

handicap kontinuerligt fra 189.766 arbejdsløse til 144.292 (Deutsche Bundesregierung 2003 i 

Braakmann 2008:10). Der kunne altså registreres et fald i arbejdsløsheden på godt 46.000 personer 

med alvorlige handicap. Dermed blev målet om etablering af 50.000 nye arbejdspladser til personer 

med alvorlige handicap ikke helt indfriet. Men fra politikernes side turde man ifølge professor Seyd, 

Universität Hamburg (interview 2010) ikke hæve kvoten igen. Da kampagnen sluttede, steg arbejds-

løsheden igen. I december 2005 lå antallet af arbejdsløse personer med alvorlige handicap på 

188.781, og arbejdsløsheden var derfor lige så høj som i oktober 1999 (Schröder og Rauch 2006).  

 

Målet om det langvarige fald i beskæftigelsen blev dermed ikke indfriet, da der kun var tale om, at 

kampagnen førte til et kortvarigt fald i arbejdsløsheden blandt personer med alvorlige handicap: 

 

”Der er et hak nedad [i arbejdsløshedskurven], og det var det tidspunkt, hvor loven eksisterede, men 

den havde kun kortvarig virkning” (interview 2010 arbejdsmarkedsforsker Rauch, Institut für Arbeit 
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und Berufsforschung). ”Kampagnen ”50.000 job for personer med alvorlige handicap” viser, at fæl-

les målrettede anstrengelser blandt alle aktører kan flytte noget [forfatterens oversættelse]” (Schrö-

der og Rauch 2006:6). Da kampagnen sluttede, og opmærksomheden ikke længere var rettet mod 

målgruppen, steg arbejdsløsheden hurtigt igen blandt personer med alvorlige handicap. Man bør 

derfor i højere grad overveje, hvordan man permanent kan forankre eventuelt opnåede effekter i 

beskæftigelsessystemet.  

 

Braakmann (2008) derimod finder, at den ovenfor nævnte sænkning af beskæftigelseskvoten har 

haft en neutral effekt på beskæftigelseschancerne for personer med alvorlige handicap. Og der eksi-

sterer derfor ikke forskningsbaseret belæg for kampagnens effekter i forhold til at flytte personer 

med handicap op ad beskæftigelsestrappen til det øverste trin (den politiske målsætning). Særligt 

blandt de 55-60 årige finder Braakmann et stort fald i arbejdsløsheden som følge af sænkningen af 

beskæftigelseskvoten, hvorfor faldet i antallet af arbejdsløse med alvorlige handicap formentlig i 

højere grad skyldes en øget tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet end forbedrede beskæftigel-

sesmuligheder. Der eksisterer dermed ikke forskningsmæssigt belæg for at klassificere kampagnen 

som best practice i afhandlingens optik, da det registrerede fald i arbejdsløsheden formentlig skyl-

des tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, frem for at personer med alvorlige handicap har bevæget 

sig op ad beskæftigelsestrappen fra arbejdsløshed til beskæftigelse af den ene eller anden art. Kam-

pagnen illustrerer dermed, at der blandt førende forskere er usikkerheder forbundet med kampag-

nens effekter på beskæftigelsen, hvilket skyldes vanskeligheden ved at fastslå effekten af informati-

onsaktiviteter (Vedung 1998).  

4.10 Projekt VAmB  
Traditionelt er tyske specialskoler (Berufsbildungswerke) relativt lukkede enheder, hvor de unge 

med handicap bliver uddannet igennem tre år. Normalt indgår et tre uger langt praktikophold på en 

virksomhed i specialskoleuddannelsen. Et af kritikpunkterne vedrørende specialskolerne er, at det 

tre år lange forløb langtfra gør de unge egnede til arbejdsmarkedet, bl.a. fordi de mangler viden om 

praksis i virksomhederne.   

 

Projekt Verzahnte Ausbildung mit Berufsbildungswerken (VAmB) (forløb i perioden 1.4.2007-

31.3.2009) er et opfølgningsprojekt på modelforsøget Zerzahnte Ausbildung METRO Group mit 

Berufsbildungswerken (VAMB) (forløb i perioden 1.1.2005-31.3.2007). Begge projekter blev fi-
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nansieret med midler fra udligningsfonden. Formålet med projekterne var at få flere unge med han-

dicap i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. 

 

For deltagerne i VAmB blev mellem 6 og 12 måneder (med mulighed for forlængelse) af den tre-

årige uddannelse på specialskolerne flyttet ud i virksomheder på det ordinære arbejdsmarked. I en 

samlet forskningsbaseret evaluering af begge ovenfornævnte projekter (se Seyd et al. 2009) har man 

arbejdet med kontrolgrupper, som til forskel fra interventionsgruppen ikke har fået det relativt læn-

gere praktikophold i virksomhederne. I evalueringen er anvendt Donabedians kvalitetsmodel, som 

er et procesevalueringsværktøj, der i høj grad fokuserer på individuelle forandringer hos projektdel-

tagerne (Seyd et al. 2009).  

 

Modellen indeholder også en summativ evaluering af holdbarheden af ansættelsen. Den summative 

evaluering viser, at både to og tre år efter afsluttet uddannelsesforløb er en større andel af de unge, 

som har haft et langt praktikophold igennem deres uddannelsesforløb, ansat i tidsubegrænsede an-

sættelser på det ordinære arbejdsmarked sammenlignet med kontrolgruppen. Kontrolgruppen består 

af personer i samme uddannelsesårgang og samme erhverv. I studiet er der alt andet lige tale om 

selektionseffekter, hvilket skyldes, at man ikke har villet sende de personer med de mest alvorlige 

handicap ud i et længerevarende praktikophold på virksomhederne. Der er desuden opstillet 10 kri-

terier for udvælgelse af personer i interventionsgruppen, der er udarbejdet i samarbejde med virk-

somhederne i modelprojektet (ibid.).  

 

Evalueringen inddeler deltagerne i fem hold og indeholder informationer om holdbarheden i ansæt-

telsen på det ordinære arbejdsmarked, hhv. to og tre år efter endt uddannelse for hhv. hold 2 og hold 

3 (ud af 5). For hold 2 gælder det, at 82 procent af interventionsgruppen (N=19) to år efter endt ud-

dannelse var i tidsubegrænset beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked versus 35 procent i kon-

trolgruppen (N=41). For hold 3 var 38 procent ansat i tidsubegrænset beskæftigelse på det ordinære 

arbejdsmarked mod 11 procent i kontrolgruppen to år efter endt uddannelsesforløb.  

 

Desuden er det lange virksomhedsforløb afgørende for, hvorvidt ansættelsen stemmer overens med 

den pågældende unges kvalifikationer eller ej. For hold 2 stemte 72 procent af interventionsgrup-

pens (N=19) kvalifikationer overens med ansættelsen, mens dette kun var tilfældet for 45 procent af 

kontrolgruppen (N=39) tre år efter endt uddannelse. For hold 3 gjorde dette sig gældende for 75 
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procent af indsatsgruppen to år efter endt uddannelse, mens det gjorde sig gældende for hele 80 

procent af kontrolgruppen.  

 

Evalueringen finder, at etablering af et tillidsforhold mellem virksomhederne og den unge med al-

vorlige handicap er afgørende for, at den unge med alvorlige handicap bliver ansat i virksomheden 

efter endt uddannelsesforløb. Evalueringen konkluderer også, at det er en central faktor, at der er en 

medarbejder fra specialskolen til stede på virksomheden, hvis der skulle opstå vanskeligheder i for-

bindelse med praktikopholdet. Hvis det ikke går på virksomheden, er det desuden centralt, at det er 

muligt igen at komme tilbage til specialskolen. For at få succes er det vigtigt, at de unge sendes i 

virksomhedspraktik på virksomheder, hvor der er en social positiv indstilling, og hvor man har tiltro 

til de unges evner i forhold til arbejdsmarkedet. Evalueringen finder, at når virksomhederne først 

har gjort sig gode erfaringer med at have unge med alvorlige handicap i praktik, bliver de efterføl-

gende mere åbne over for at få flere unge med handicap i praktik. Det understreger, at konkret erfa-

ring kan bidrage til at mindske barrierer og fordomme imod personer med handicap i forhold til 

arbejdsmarkedet.  

 

Resultaterne i evalueringsrapporten understreger, at der med projekt VAmB er tale om en emerging 

best practice, idet projektet medfører, at unge med handicap i større grad ansættes på det ordinære 

arbejdsmarked efter endt uddannelse på specialskolerne, end det er tilfældet for kontrolgruppen. 

Både to og tre år efter endt uddannelse har interventionsgruppen en relativ større tilknytning til det 

ordinære arbejdsmarked end kontrolgruppen. Beskæftigelseseffekterne kan undtagelsesvis belægges 

forskningsmæssigt, da der er gennemført en omfattende forskningsbaseret evaluering af projekt 

VAmB. Dog kan VAmB ikke leve op til det krav, der jf. kapitel 3 gælder for BPs om at være under-

støttet af en ”substantial body of research findings”, hvilket bl.a. antages at skyldes, at der er tale 

om en relativt ny indsats. Til gengæld støttes den positive vurdering af projektet op af udsagn fra en 

enkelt anden informant: ”Det er jo ganske imponerende, hvad der er opnået gennem, at man i de 

seneste par år har lavet dette sving ind i virksomhederne”  (interview 2010, afdelingsleder 

Landschaftsverband Rheinland). Projekt VAmB har ledt til, at den relativt lange virksomhedsprak-

tik nu udbydes som et standardtilbud på alle Tysklands Berufsbildungswerke. Projekt-VAmB er i 

øvrigt blevet præmieret flere gange82.  

                                                 
82 For flere informationer om projekt VAmB se www.vamb-projekt.de 
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5. Opsummering  

Analysen centrerer omkring identifikation af tyske best practices, der er defineret som aktive be-

skæftigelsesindsatser, som tydeligt flytter personer med handicap tættere på eller til det ordinære 

arbejdsmarked.  

 

I et forstudie til evaluering af beskæftigelsesindsatserne til fremme af beskæftigelsen blandt perso-

ner med alvorlige handicap kan man i forordet læse følgende, som i korthed opsummerer, status for 

forskning på området i Tyskland:   

”Der eksisterer kun begrænset og særligt metodisk tilfredsstillende 
forskningsarbejde om virkningen og effektiviteten af indsatserne til 
fremme af beskæftigelsen af personer med handicap og alvorlige han-
dicap [forfatterens oversættelse]”  (Schröder et al. 2009:8).    

Som citatet illustrerer, findes der kun meget begrænset viden om, hvor effektive de tyske poli-

cyinstrumenter til integration og fastholdelse af personer med alvorlige handicap på arbejdsmarke-

det er. Det skyldes, at indsatserne kun i meget begrænset omfang evalueres. ”Der bliver iværksat 

mange beskæftigelsesindsatser for personer med handicap, men om og hvorvidt det virker, har man 

indtil nu stort set ikke beskæftiget sig med”  (interview 2010 arbejdsmarkedsforsker Rauch, Institut 

für Arbeit und Berufsforschung). Den begrænsede forskningsbaserede viden om beskæftigelsesef-

fekterne af de enkelte policyindsatser er illustreret i et citat af kontorchefen i BMAS ansvarlig for 

ydelseslovgivningen på området83: ”Best practice-eksempler (…) Der kan jeg kun fortælle, hvad vi 

gør. Man kan ikke for hver enkel støtte- og kompensationsforanstaltning bevise, hvorvidt de rent 

faktisk fører til en forbedring af erhvervsdeltagelsen [blandt personer med alvorlige handicap]. Det 

kan man kun for helheden, fordi systemet er, som det er”  (interview 2010 kontorchef Va2, BMAS). 

Informanten henviser til den stigende beskæftigelseskvote (jf. afsnit 4.1).   

 

Resultatet af indeværende best practice-analyse ligger i tråd med ovenstående citat af Schröder et al. 

(2009), idet det på baggrund af analysen ikke er muligt hverken at identificeres nogen EBPs eller 

BPs. Dette understøtter også den konklusion, som Kluve (2010) når frem til i sin metaevaluering af 

aktive arbejdsmarkedspolitikker (jf. kapitel 4, afsnit 5.2.2).  

 

                                                                                                                                                                  
 
83 Dvs. anden del af 9. sociallov.  
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Alle de identificerede best practices i analysen kan klassificeres som emerging practices, hvilket 

fører til den overordnede konklusion, at der er tale om et helt fremspirende politikområde uden gen-

nemførelse af egentlig evaluering af indsatserne. Med afsæt i evidenshierarkiet støtterdette op om 

valget af det kvalitative ekspertinterview som primær metode til identifikation af best practices.  

 

Hovedparten af de identificerede EPs er forholdsvis nyindførte landsdækkende policies eller har 

form af tidsbegrænsede projekter. Konsekvensen er, at der ikke eksisterer viden om langtidseffekter 

af indsatserne, hvilket skyldes, at de få eksisterende evalueringer ofte udgør statusbilleder baseret 

på administrative data om ordningernes anvendelse på et givent tidspunkt. Der er dermed ikke tale 

om evalueringer i ordets egentlige forstand (jf. gennemgangen af evalueringsteorien i kapitel 4). 

Ordningen ”Rådgivning indefra og ud” består af informationsaktiviteter, som det generelt er van-

skeligt at fastslå effekten af (Vedung 1998).  

 

I projektevalueringen anvender Seyd et al. (2009) undtagelsesvis kontrolgrupper og foretager må-

linger af holdbarheden i ansættelserne på det ordinære arbejdsmarked på langt sigt. Resultatet af 

den gennemførte evaluering er, at deltagerne i projekt VAmB både to og tre år efter det relativt 

længere praktikophold udviser en højere tilknytning til det ordinære arbejdsmarked end kontrol-

gruppen. Den konkrete kontakt mellem virksomheden og den unge med handicap er derfor af afgø-

rende betydning for den unges beskæftigelseschancer. Der er dog tale om selektionseffekter, idet de 

unge med de mest alvorlige handicap ikke er fundet egnede til at deltage i det relativt længere prak-

tikforløb på virksomhederne på det ordinære arbejdsmarked.   

 

I forhold til Bardachs (2003) krav om, at en best practice skal være omkostningseffektiv, identifice-

rer analysen kun én enkelt evaluering af de 16 modelforsøg, som ledte til beslutningen om at gøre 

integrationsfagtjenester landsdækkende, der beskæftiger sig med indsatsernes omkostningseffektivi-

tet. Kastl og Trost (2002) finder på baggrund af modelforsøget, at integrationsfagtjenester er om-

kostningseffektive. Dette er særlige rådgivningsinstitutioner for personer med alvorlige handicap og 

deres arbejdsgivere, som baserer sig på tankegangen i SE. De har i perioden 2005-2009 formidlet 

mellem 5.000 og 7.000 personer med alvorlige handicap årligt til det ordinære arbejdsmarked. Ved 

hjælp af de forskellige ydelser, der tilbydes, er det lykkedes at flytte disse personer med alvorlige 

handicap fra en ekskluderet placering uden for arbejdsmarkedet (nederst på beskæftigelsestrappen) 

til det ordinære arbejdsmarked gennem en målrettet og individualiseret ydelse over for både perso-
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ner med alvorlige handicap og deres arbejdsgivere. Ifølge udtalelser fra førende eksperter på områ-

det er der til og med tale om en omkostningseffektiv policy, så længe hver medarbejder årligt for-

midler 10 personer med alvorlige handicap til det ordinære arbejdsmarked. I perioden 2005-2009 

har antallet af årlige formidlinger per medarbejder ligget på mellem 12 og 13. Integrationsfagtje-

nester udgør et vigtigt element i flere af de identificerede best practices, herunder Aktion 1000 og 

Aktion5. 

 

Integrationsfagtjenester er desuden en interessant policy, i og med at de i deres opgavepalette som 

den eneste aktør er ansvarlige for at sikre overgange fra de beskyttede værksteder og specialskoler-

ne til det ordinære arbejdsmarked. Antallet af personer, der overgår fra de beskyttede værksteder og 

specialskolerne til det ordinære arbejdsmarked med støtte fra integrationsfagtjenester, er fordoblet i 

perioden 2006-2009. I 2009 kunne registreres 450 overgange, hvilket er et meget begrænset antal 

set i forhold til eksempelvis de over 260.000 personer, som befinder sig i de beskyttede værksteder. 

Dette indikerer, at der er tale om store lock-in-effekter. Når først den enkelte med alvorlige handi-

cap befinder sig i én foranstaltning, eksempelvis et beskyttet værksted, er overgangsraten til det 

ordinære arbejdsmarked meget lille, trods det at der i 9. sociallov eksisterer forskrifter om, at over-

gange til det ordinære arbejdsmarked skal fremmes, bl.a. gennem udplacering af beskyttede værk-

steder i virksomheder på det ordinære arbejdsmarked.  

 

Med socialøkonomiske virksomheder eller social firms har man etableret kunstige arbejdspladser på 

det ordinære arbejdsmarked med henblik på at skabe en overgangsstation mellem de beskyttede 

værksteder og specialskoler samt det ordinære arbejdsmarked. Socialøkonomiske virksomheder 

udgør ifølge udtalelser fra førende tyske eksperter et billigere alternativ til den beskyttede beskæfti-

gelse for de stærkeste af den svageste gruppe af personer med handicap, og der er desuden tale om 

beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Der kan registreres en voldsom vækst i antallet af 

personer med alvorlige handicap ansat i de socialøkonomiske virksomheder inden for de seneste år. 

I 2008 var der godt 15.000 personer med alvorlige handicap ansat i socialøkonomiske virksomhe-

der. Året efter var tallet steget til over 22.000 personer, hvilket er en stigning på godt en tredjedel. 

Der eksisterer ingen samlet viden om, hvor mange personer der bevæger sig videre op ad beskæfti-

gelsestrappen fra socialøkonomiske virksomheder til det ordinære arbejdsmarked. Socialøkonomi-

ske virksomheder bygger kun i begrænset omfang bro til det ordinære arbejdsmarked fra de beskyt-
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tede værksteder, og vurderingen er, at de ikke udgør den mellemstation, som de var tilsigtet i lov-

givningen. Data tillader imidlertid ikke, at der drages konklusioner om dette. 

 

UB er en så nyindført lovgivning i 9. sociallov, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at un-

derbygge udsagn fra centrale eksperter om, at det er et vigtigt instrument til at få personer med al-

vorlige handicap uden uddannelse kvalificeret direkte i virksomhederne. Tilgangen er inspireret af 

SE-metoden. Det har ikke været muligt at identificere nogen officielle evalueringer af UB, hvilket 

understøttes af Waldschmidt et al. (2009). Men ifølge tal fra EUSE Tyskland deltog 3.300 personer 

under BA i den første kvalificeringsfase i perioden 1. januar 2009-31. oktober 2010.  

    

Projekt ”opdagende hænder” viser, at der eksisterer et beskæftigelsespotentiale i at bringe de særli-

ge kompetencer i spil blandt personer med handicap med henblik på at udnytte disse for at opnå et 

øget match mellem udbud og efterspørgsel. Med projektet er det lykkes at bringe en lille gruppe af 

blinde kvinder fra en udsat position uden for arbejdsmarkedet til det ordinære arbejdsmarked (den 

politiske målsætning) gennem en specialiseret uddannelse af de blinde og svagtseende kvinder, hvor 

man har udnyttet den særlige evne til at føle som følge af funktionsnedsættelsen. Qua at man som 

led i projektet har etableret en certificeret uddannelse af kvinderne, har man med projektet opnået 

den systemforankring, som er så afgørende for, at man kan bygge videre på projektets erfaringer, 

frem for at de løber ud i sandet efter projektets afslutning. Ildsjæle identificeres i evalueringen som 

en afgørende faktor for projektets succes med at flytte blinde og svagtseende kvinder fra en position 

uden for arbejdsmarkedet til det ordinære arbejdsmarked i hhv. tidsubegrænsede og tidsbegrænsede 

ansættelser, hvilket er en faktor, som kan begrænse projektets overførbarhed. Den gennemførte eva-

luering indeholder ingen viden om holdbarheden i beskæftigelsen på længere sigt, idet den kun gi-

ver et statusbillede af deltagernes placering på arbejdsmarkedet på evalueringens skæringsdato.  

 

Opsamlende viser analysen af tyske best practices i relation til arbejdsmarkedsintegration og – fast-

holdelse af personer med alvorlige handicap på baggrund af de gennemførte ekspertinterviews, eva-

lueringer og statistiske data, at det i policyindsatsen er nødvendigt at kunne gøre brug af mange 

forskellige instrumenter, da der ikke eksisterer ét instrument, som alene kan give et ”quick fix” og 

dermed sikre en høj og varig arbejdsmarkedsdeltagelse for personer med alvorlige handicap. Ofte er 

det, hvilket teamlederen fra BA påpeger, flere forskellige foranstaltninger, som fører til en succes-

fuld formidling, hvorfor det er vanskeligt at isolere effekterne af de enkelte ydelser, bl.a. fordi man, 
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hvilket analysen illustrerer, kun meget sjældent anvender kontrolgrupper i forbindelse med evalue-

ringer af de specialiserede tyske beskæftigelsesindsatser for personer med handicap. Af tabel 23 

nedenfor fremgår en kortfattet opsummering af best practice-analysens resultater.  

 

I kapitel 9 vil de identificerede tyske best practices blive holdt op imod den eksisterende danske 

beskæftigelsesindsats for personer med handicap. Formålet er at vurdere relevansen af de tyske 

emerging practices og muligheden for at videreudvikle den eksisterende danske policyindsats på 

området på baggrund af de identificerede tyske og svenske best practices. Nu vendes blikket imod 

Sverige, idet næste kapitel indeholder en analyse af de svenske best practices og deres evne til tyde-

ligt at flytte personer med handicap tættere på eller til det ordinære arbejdsmarked.  
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5.1 Overblik over den tyske best practice-analyses resultater 

Policyindsatsen Viden om bevægelser på  
beskæftigelsestrappen 

Klassifikation af 
best practice: 

EBP: evidence-based practice 
BP: best practices 

EP: emerging practices 
Udligningsfonden  
(§78, 9. sociallov) 

En stigende kvoteopfyldelse i perioden 2002-
2004; herefter er den gennemsnitlige årlige 
beskæftigelseskvote stagneret på 4,2 – 4,3 
procent. I 2009 steg beskæftigelseskvoten til 
4,5 procent.  
 

EP 

Integrations-
fagtjenester 
(§109-115, 9. sociallov) 
 

Mellem 5.035 og 7.324 personer med alvor-
lige og meget alvorlige handicap formidlet 
årligt til det ordinære arbejdsmarked i perio-
den 2005-2009. 
 

 
EP 
 

Socialøkonomiske 
virksomheder 
(§ 132-133, 9. sociallov) 

15.000-22.000 personer formidlet til social-
økonomiske virksomheder i perioden 2008-
2009.  
 

EP 

”Fit for arbejde”  
Projekt (1.9.2005- 
31.8.2006) 
 
 

12 ud af 22 projektdeltagere fik ansættelse i 
et partnerfirma, heraf 5 på ordinære vilkår.  
Ingen viden om langtidseffekter.  
Erfaringer videreføres i projektet ”Fit for 
Arbejde II”. 
 

EP 

”Rådgivning indefra 
og ud” 
(§ 102, stk. 2, 9. social-
lov) 

Integrationsfagtjenesterne finansierer lønnen 
til, at en ansat i arbejdsgiverorganisationerne 
kan stå for at rådgive virksomhederne om 
støtte- og kompensationsmuligheder ift. per-
soner med alvorlige handicap.  
Det er vanskeligt at måle effekterne af så-
danne informationsaktiviteter. 
 

 
EP 
 

Unterstützte  
Beschäftigung  
(§ 38a, 9. sociallov, 
ikrafttrådt 1.maj 2009) 

I perioden mellem 1. maj 2009 og 31. okto-
ber 2010 deltog 3.300 personer med alvorlige 
handicap i den første kvalificeringsfase i regi 
af BA.  
Der foreligger ingen pålidelige tal på antallet 
af deltagere finansieret af andre økonomiske 
ansvarlige aktører, herunder de lovpligtige 
pensionskasser og ulykkesforsikringer84.  
 

EP 

„Opdagende hænder“ 
Modelprojekt (februar 
2007-november 2008). 
 

5 blinde og svagtseende kvinder er flyttet fra 
arbejdsløshed til ordinær beskæftigelse.   
Ingen viden om langtidseffekter.  
Erfaringer videreføres i nyt projekt finansie-
ret af en privat sygekasse med henblik på at 
udbrede projekterfaringerne til hele landet. 

EP 

                                                 
84 Ifølge mailudveksling 19.3.2012 med den forretningsførende for EUSE Tyskland.   
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Policyindsatsen Viden om bevægelser på  
beskæftigelsestrappen 

Klassifikation af 
best practice: 

EBP: evidence-based practice 
BP: best practices 

EP: emerging practices 
Aktion 1000 
Arbejdsmarkeds-
program (1.1.2005-
31.12.2009) 
 
 

1.016 personer med alvorlige handicap flyttet 
til ordinær beskæftigelse i perioden 1.1.2005-
31.12.2009. 
Gennemsnitlig holdbarhed i ansættelsen i den 
femårige projektperiode: 82,3 procent. 
Erfaringer videreføres i Aktion 1000plus 
(1.10.2009-31.12.2013). 
 

EP 

Aktion5  
Arbejdsmarkeds-
program (1.1.2008-
31.12.2012) 

Antal bevillinger i programmet i alt: 
2008: 332 
2009: 627 
2010: 811 
 

EP 

VAmB   
Modelprojekt 
(1.4.2007-31.3.2009) 
 
 

Hold 2: To år efter ansættelsen i virksomhe-
den var 82 procent af indsatsgruppen ansat i 
tidsubegrænsede stillinger mod 35 procent i 
kontrolgruppen.  
Hold 3: Tre år efter ansættelsen i virksomhe-
den var 38 procent af indsatsgruppen ansat i 
tidsubegrænsede stillinger mod 11 procent i 
kontrolgruppen.   
VAmB indgår nu som et som standardtilbud 
på alle tyske erhvervsrettede specialskoler for 
unge med handicap. 
 

EP 

Tabel 23: Opsummering på analysen af de tyske best practices. 

Kilde: Forfatterens opsummering. 
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Kapitel 8: Analyse af svenske best practices 

 

1. Indledning 

Anden del af undersøgelsens problemformulering lyder: ”Hvad er best practice i Tyskland og Sve-

rige?” . Formålet med kapitlet er at identificere best practice i den svenske beskæftigelsesindsats for 

personer med handicap.  

 

Kapitlet falder i fem dele. Indledningsvis beskrives overordnede elementer karakteristisk for den 

svenske beskæftigelsesindsats for personer med handicap og nedsat arbejdsevne. Afsnit to til fire 

indeholder en analyse af de identificerede best practices baseret på den valgte kategorisering af best 

practices i hhv. evidence-based practices (EBP), (forskningsbaserede) best practices (BP) og emer-

ging practices (EP). I det femte afsnit opsummeres de væsentligste konklusioner fra best practice-

analysen, i forhold til hvorledes de identificerede best practices lever op til det opstillede mål for 

best practice, og i hvilken grad de er i stand til at flytte personer med handicap tydeligt op ad be-

skæftigelsestrappen imod eller til det ordinære arbejdsmarked. Dette er det valgte mål for best prac-

tice. Kapitlet rundes i afsnit 5.1 af med en skematisk opsummering af analysens resultater i forhold 

til det anvendte analyseapparat.      

1.1 Analysestrategi 
Analysen følger samme principper som analysen i forrige kapitel af de tyske best practices.  

 

Identifikationen af best practices er baseret på udsagn fra 12 eksperter, hvorfor analysen ikke skal 

betragtes som værende udtømmende for alle best practices i den svenske beskæftigelsesindsats for 

personer med handicap. I analysen vil udsagn fra informanterne blive trianguleret med sekundært 

materiale, i det omfang at dette eksisterer og er relevant i forhold til at besvare problemformulerin-

gen. I de tilfælde, hvor der foreligger gennemførte evalueringer af de identificerede best practices, 

vil evalueringerne blive inddraget til at understøtte analysen, idet evalueringer udgør den ideale 

kilde til at støtte op om påstanden om best practice (Mossberger og Wolman 2003). De gennemførte 

evalueringer af de enkelte best practices vil blive vurderet i forhold til evalueringsteorien opstillet i 

kapitel 4 med henblik på bl.a. at fastslå evalueringernes relevans og gyldighed i forhold til det valg-

te mål for best practice i afhandlingen. 
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1.2 Beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap i Sverige 
Den svenske arbejdsmarkedspolitik gennemføres hovedsageligt af AF, der har et særligt sektoran-

svar for handicapspørgsmål inden for arbejdsmarkedspolitikken (Socialstyrelsen 2010:7). Det med-

fører, at AF har et særligt ansvar for, at personer, som har et handicap og nedsat arbejdsevne, skal 

gives mulighed for at deltage i arbejdslivet på lige fod med alle andre. Målet for beskæftigelsesind-

satsen er, at erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap og nedsat arbejdsevne på sigt 

skal stige (Regeringskansliet 2011:13). AF’s formidlingsmonopol blev brudt i 1991, og der gøres 

bl.a. i den erhvervsrettede rehabilitering brug af andre aktører, sådan som det også er tilfældet i 

Danmark.  

 

Specialistfunktionen rehabilitering till arbete  (herefter AF rehab) blev etableret i år 2000 (Ber-

geskog 2001:235) og fokuserer på personer, som har brug for mere støtte, end AF generelt kan til-

byde. AF rehab tilvejebringer særlig rådgivning og erhvervsrettede rehabiliteringsservices, herunder 

jobtræning, vurderinger af arbejdsevnen og tilpasninger af arbejdspladsen. AF rehab har hovedsage-

ligt en rådgivende funktion over for AF. Siden midten af 1990’erne har AF haft en særlig opgave i 

forhold til unge med handicap (16-29-årige) med henblik på at fremme overgang mellem skole og 

arbejdsliv (förordning 2000: 628). I Stockholm har man oprettet en særlig centraliseret enhed Unga 

med funktionshinder, som gennem vejledning og information skal arbejde på at gøre overgangen 

fra skolen til arbejdslivet for unge med handicap og nedsat arbejdsevne så smidig som mulig. Der er 

opstillet lokale mål for, hvor stor en andel af målgruppen som skal overgå til videreuddannelse og 

arbejde. I stockholmområdet var målet for antal overgange til uddannelse og beskæftigelse i 2010 

eksempelvis 8 procent af de arbejdssøgende85. Det overvejes, om den særlige enhed skal overføres 

til andre dele af landet. En ulempe ved den centraliserede løsning er, at unge med handicap og ned-

sat arbejdsevne, der bor langt fra det centraliserede tilbud, ikke gør brug af tilbuddet. 

 

Den svenske arbejdsmarkedspolitik er kendetegnet ved at være styret af politiske beslutninger. Støt-

ten bevilges gennem en årlig budgetallokering til AF’s indsatser på den svenske finanslov. I ”reg-

leringsbrevet” fremgår både det årlige budget samt krav til AF’s handlinger over for bl.a. personer 

med nedsat arbejdsevne. Dermed bestemmer den årlige budgetallokering omfanget af de specialise-

rede beskæftigelsesindsatser. I 2011 var der eksempelvis afsat et budget på 11.684.456 svenske 

                                                 
85 Jf. mail- og telefonkontakt med en ansat i enheden ”Unga med funktionshinder” i Stockholm oplyses, at 6-7 procent 
af de arbejdssøgende med handicap overgik til enten beskæftigelse eller uddannelse i 2010. Indsatsen er dog ikke evalu-
eret. Målet fastsættes af ledelsen på baggrund af hhv. erfaring og analyser.   
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kroner til de specialiserede indsatser for personer med nedsat funktionsevne, som medfører nedsat 

arbejdsevne (Regeringsbeslut 2010). AF har til opgave at prioritere de personer, som befinder sig 

langt fra arbejdsmarkedet (Arbetsförmedlingen 2010a).  

 

I alt eksisterer der 8 specialiserede nationale indsatser for personer med handicap og nedsat arbejds-

evne (Danermark 2009), der alle er reguleret i förordning (2000: 630). Den seneste ændring i poli-

cyviften stammer tilbage fra 2006, hvor hhv. utviklingsanställning (en midlertidig ansættelse for 

personer med alvorlige handicap, som sigter på at øge arbejdsevnen) og tryghetsanställning (en 

permanent støtte i forbindelse med en ansættelse af personer med omfattende handicap) kom på 

finansloven. Der eksisterer tre forskellige kategorier af specialiserede arbejdsmarkedsprogrammer 

for personer med handicap: subventioneret beskæftigelse, supported employment og beskyttet be-

skæftigelse. Det tredje eller alternative arbejdsmarked, den statslige virksomhedskoncern Samhall 

AB (herefter Samhall), udgør en vigtig del af den svenske beskæftigelsesindsats for personer med 

handicap. Samhall blev etableret i 1980 med henblik på først og fremmest at tilbyde meningsfuldt 

og udviklende beskæftigelse for personer med nedsat arbejdsevne. Ansættelse i Samhall kan kom-

me på tale for personer, hvis arbejdsevne er så nedsat, at de ikke kan opnå anden beskæftigelse, og 

hvis behov ikke kan tilgodeses gennem andre indsatser (förordning 2000: 630). Konsekvensen er, at 

man modsat hvad der er tilfældet i Danmark, har valgt at skabe et tredje særskilt arbejdsmarked for 

denne målgruppe.     

 

Efter denne indledende beskrivelse af den specialiserede beskæftigelsesindsats og de involverede 

aktører vendes blikket nu til identifikation af hhv. evidens-, forsknings- og erfaringsbaserede best 

practices i den svenske beskæftigelsesindsats for personer med handicap og nedsat arbejdsevne.  

2. Evidensbaserede practices  

Den evidensbaserede best practice (EBP) er jf. kapitel 4 karakteriseret ved at være ”supported by a 

substantial body of outcomes-based research [forfatterens kursivering]” (Myers et al. 2006:374). 

Der har ikke været muligt at identificere nogen aktive indsatser i den svenske beskæftigelsesindsats, 

som kan leve op til dette krav, hvorfor også denne kategori efterlades blank. Undersøgelsens resul-

tater er i tråd med metaevalueringen gennemført af Kluve (2010) af effekter af den aktive arbejds-

markedspolitik for personer med handicap. Dette støttes op af citat fra professor Danermark, Örebro 

Universitet, som heller ikke i forbindelse med forskningsprojektet Hållbart Arbete (se afsnit 4.1.3) 
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stødte på nogen evalueringer af de specialiserede indsatser for personer med handicap: ”Så vidt jeg 

ved, er de ikke evaluerede i ordets egentlige betydning. Vi fandt ikke noget, da vi lavede denne 

forskningsoversigt” .   

3. Best practices  

BPs er ”practices supported by a substantial body of research findings generally acknowledged as 

superior or state of the art [forfatterens kurvisering]” (Myers et al. 2006:374). Der har ikke været 

muligt at identificere nogen aktive indsatser i den svenske beskæftigelsesindsats, som kan leve op 

til dette krav, hvorfor også denne kategori efterlades blank. 

4. Emerging practices  

EPs er “practices believed by at least some knowledgeable professionals or professional groups to 

represent superior approaches [forfatterens kursivering]” (Myers et al. 2006:374). Blikket vendes 

nu til emerging practices, som er den af Myers et al.s kategorier, som samtlige identificerede sven-

ske best practices kan rubriceres under. Indsatser rubriceret under denne kategori kan ifølge den 

evidenshierarkiske tankegang relativt set tillægges mindst vægt af de danske beslutningstagere, idet 

de hviler på erfaring frem for evalueringsdesign placeret højere oppe i evidenshierarkiet.    

4.1 Svenske supported employment-indsatser 

”Der findes et vældig godt instrument. Det er supported employment. 
Jeg er ret overbevist om, at det er det, som fungerer bedst”      
(interview professor Danermark, Örebro Universitet).  

I den svenske beskæftigelsesindsats eksisterer flere indsatser baseret på supported employment-

metoden, som gennem ekspertinterviewene er identificeret som emerging practices. Disse består 

både af den landsdækkende beskæftigelsesindsats særskilt introduktions- og opfølgningsstøtte 

(SIUS), som AF tilbyder, og Activamodellen®. Activamodellen® er en supported-employment i-

spireret metode udviklet af stiftelsen Activa (anden aktør), der tilbydes til personer med handicap i 

amtet Örebros tolv kommuner til personer med handicap, som står uden for arbejdsmarkedet. Disse 

indsatser samt forskningsprojektet Hållbart arbete (Gustafsson 2010) er genstand for analyse ne-

denfor.  
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4.1.1 Særskilt introduktions- og opfølgningsstøtte  
Den særskilte introduktions- og opfølgningsstøtte (SIUS) er en individuel støtte til personer med 

nedsat arbejdsevne, der er arbejdssøgende, og som vurderes at have et særligt behov for støtte før og 

i forbindelse med en konkret ansættelse. SIUS’ målgruppe er personer med handicap og nedsat ar-

bejdsevne, som har mere omfattende støttebehov, end hvad kan tilgodeses med AF’s andre støtte-

ordninger (Arbetmarknadsstyrelsen 1998:3). Indsatsen starter med, at der udarbejdes en analyse af 

den jobsøgende, og SIUS-konsulenten finder en egnet arbejdsplads, hvor man er villig til at modta-

ge den pågældende i praktik med henblik på efterfølgende ansættelse. SIUS-forløbet starter med en 

introduktion af maksimalt seks måneders varighed med individuel støtte fra en SIUS-konsulent. I 

denne periode er SIUS-konsulenten ofte med på arbejdspladsen og giver introduktion, hvorefter 

støtten glider gradvist ud, når den arbejdssøgende selv kan udføre de aftalte arbejdsopgaver (Arbets-

förmedlingen 2010b; Gustafsson 2010:25). Den individuelle støtte ydes af en SIUS-konsulent, der 

har særlige kompetencer inden for introduktionsmetodik til både den jobsøgende og arbejdsgiveren. 

Der er ingen udgifter forbundet med ordningen i introduktionsperioden for arbejdsgiveren. Den 

pågældende person skal være omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, hvorfor introduktionen skal ske 

et sikkert sted. Efter at der er indgået en ansættelseskontrakt, kan der bevilges opfølgningsstøtte, 

som forestås af SIUS-konsulenten i mindst et år efter påbegyndt ansættelse.  

 

SIUS har sit udspring i et arbejde, man fra AF’s side gjorde i forhold til unge med handicap, som 

endte på førtidspension. I dette arbejde blev det klart, at man behøvede en individuel støtte på virk-

somhederne for at forhindre, at de unge blev arbejdsløse igen. 1. december 1993 startede SIUS-

projektet. I Arbejdsmarkedsstyrelsens opsamlende redegørelse over projekterfaringerne udarbejdet 

til den svenske regering fremgår:  

”Metode og arbejdsmetode bygger på den amerikanske supported em-
ployment-metoden. Teori og metode er blevet tilpasset til det svenske 
arbejdsmarkeds vilkår [forfatterens oversættelse]”                         
(Arbejdsmarknadsstyrelsen 1998:1). 

Den nationale SIUS-koordinator fortæller, at man, inden forsøget gik i gang, var særlig inspireret af 

Norges supported employment-ordning, og at den svenske Arbejdsformidling var meget i Norge og 

så på, hvordan de arbejdede med ”arbeid med bistand”. Norge havde startet denne forsøgsvirksom-

hed et år tidligere, dvs. i 1992. I perioden frem til september 1997 deltog 934 personer i SIUS-

projektet. Heraf havde 268 personer eller 28,7 procent på daværende tidspunkt opnået beskæftigelse 

på det ordinære arbejdsmarked; størstedelen heraf overgik til løntilskud, hvilket vurderes at være en 
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vigtig forudsætning for, at SIUS-ordningen kan føre til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmar-

ked (Arbetsmarknadsstyrelsen 1998:3). En periode under forsøget med mangel på løntilskudsmidler 

førte bl.a. til denne indsigt. Begrænsningen af løntilskud vurderes at have påvirket projektets resul-

tater negativt, da fraværet af muligheden for ansættelse med løntilskud gjorde det sværere at etable-

re ansættelser på det ordinære arbejdsmarked efter endt seks-måneders-praktik. En forholdsvis stor 

andel af forsøgspersonerne på 383 personer forlod af forskellige årsager SIUS-programmet 

(ibid.:2). Af de 551, som ikke afbrød programmet, fik 268 personer eller 49 procent efterfølgende 

ansættelse på det ordinære arbejdsmarked (ibid.:3).   

 

På baggrund af projekterfaringerne blev det besluttet at permanentliggøre SIUS med virkning fra 1. 

juli 1998 i de 11 amter, hvor forsøget havde kørt. Efteråret 1998 blev benyttet til at udbrede SIUS-

ordningen til resten af landet. Den gennemsnitlige omkostning for det første hele virksomhedsår 

(dvs. 1999) blev af Arbejdsmarkedsstyrelsen estimeret til 50.000 svenske kroner, hvilket dermed 

modsvarede de gældende regler for arbejdshjælpemidler. De samlede udgifter til 1.000 SIUS-forløb 

blev ifølge den opsamlende projektredegørelse estimeret til 50 millioner svenske kroner for 1999, 

hvilket inkluderede 150 SIUS-konsulenter.  

 

Af Arbejdsmarkedsstyrelsens samlede rapportering til Regeringen, hvor en permanentliggørelse af 

ordningen på baggrund af projekterfaringerne anbefales, fremgår, at:  

”Den samlede bedømmelse af forsøgsvirksomheden har vist, at en 
særlig støtteperson med fokus på individuel støtte i forbindelse med 
introduktion og opfølgning på arbejdspladsen er den støtteindsats, 
som savnes for visse grupper med nedsat arbejdsevne. Det er først og 
fremmest personer med psykiske og intellektuelle funktionsnedsættel-
ser, som ikke har kunnet kompenseres med teknisk støtte, men derimod 
har behovet været en personlig støtte kombineret med en metodisk og 
struktureret arbejdsmetode. Behovet for støtte kan dog sammenlignes 
med det, som gives til personer med fysiske funktionsnedsættelser i 
form af hjælpemidler [forfatterens oversættelse]”                         
(Arbetsmarknadsstyrelsen 1998:3). 

Af citatet ovenfor fremgår det, at det hovedsageligt er personer med psykiske og intellektuelle han-

dicap, som har deltaget i forsøget, idet erfaringen var, at de eksisterende svenske støtteordninger 

ikke var tilstrækkelige til at kompensere for denne type handicap, samt at målgruppens støttebehov i 

omfang kan sammenlignes med det støttebehov, som gives til personer med fysiske handicap i kraft 

af den svenske lovgivning om hjælpemidler. Deraf kan sluttes, at SIUS-deltagerne alt andet lige 
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ikke har et kompensationsbehov, som er større end det kompensationsbehov, personer med fysiske 

handicap har, men at der er behov for en anden type støtte.  

 

Det, man imidlertid ved om SIUS-deltagerne, er, at de har en lavere uddannelsesgrad end andre 

arbejdsløse. Projekterfaringerne viste, at SIUS var en personintensiv støtteforanstaltning, og det 

blev anbefalet at knytte den til den beskæftigelsesrettede rehabiliteringsindsats, fordi dette medfører 

den tydeligste arbejdsmarkedsprofil. Der er ingen krav om, at den pågældende person skal være 

”færdigrehabiliteret”, når SIUS bevilges, hvilket ligger i tråd med Gustafssons (2010:64) beskrivel-

se af supported employment som mødet mellem omsorg og arbejdsmarkedet. 

 

Ifølge oplysninger fra den nationale SIUS-koordinator har AF omkring 500 SIUS-konsulenter ansat 

på landsplan, hvilket resulterer i, at den svenske AF er en af Europas største arbejdsgivere inden for 

supported employment. Ud over at gennemføre samme uddannelse som alle andre sagsbehandlere i 

AF modtager SIUS-konsulenterne et supplerende kursus i introduktionsmetodik. Hver SIUS-

konsulent havde i 2010 et individuelt årligt caseload på 15 personer, og der var knyttet et individu-

elt resultatkrav til ansættelsen, sådan at 9 personer heraf (dvs. 60 procent) skulle overgå til beskæf-

tigelse på det ordinære arbejdsmarked. I 1999 blev hver SIUS-konsulent tildelt et caseniveau på 6-8 

personer med henblik på at udnytte ressourcerne optimalt (Arbetsmarknadsstyrelsen 1998:5). Heraf 

kan ikke sluttes, hvorvidt ordningen dermed var omkostningseffektiv ved dette caseload.  

 

Ulempen ved resultatkravet er, at det resulterer i, at SIUS-konsulenterne ikke ønsker at blive tildelt 

de mere indviklede personsager, da disse er relativt mere tidskrævende, hvorved det bliver sværere 

for konsulenten at nå sin 9-persons-målsætning. Dermed er der en indbygget mekanisme i systemet, 

som resulterer i ’skumning af fløden’ til fordel for de stærkere arbejdssøgende i ordningens mål-

gruppe. Et sådant resultatkrav er derfor forbundet med risiko for, at de mest svage ledige skubbes 

væk. Der synes dermed at være indbygget en modsætning mellem resultatkravet og ordningens 

målsætning om at være rettet imod de personer med nedsat arbejdsevne, som har et særligt støttebe-

hov og dermed står længst fra arbejdsmarkedet.    

 

AF følger op, syv måneder efter at det er blevet besluttet at bevilge SIUS. Ifølge en intern statistik 

(se tabel 24) fra AF fordelte deltagerne på landsplan sig således, syv måneder efter at personerne 

kom i beskæftigelse i perioden maj 2009-april 2010:  
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 Deltagerne i SIUS-programmet syv måneder efter pro-
grammets start 

 % af deltagere Deltagere total 

Arbejde, både subventioneret og ikke-
subventioneret 52 procent 1.930 

Arbejdsløse 11 procent 405 

Øvrige programmer (registreret hos AF 
i andre programmer end SIUS, men 
ikke ansat) 

29 procent 1.085 

Med forhindringer (sygemeldt, medi-
cinsk behandling o.a.) 4 procent 148 

En anden myndighed tager over (eks. 
socialtjenesten, forsikringskassen eller 
kriminaltjenesten) 

3 procent 111 

Total 100 procent 3.679 

Tabel 24: Status syv måneder efter påbegyndt SIUS (maj 2009-april 2010). 

Kilde: Tallene i tabellen er modtaget på mail fra den nationale SIUS-koordinator (23.01.2011).  

 
Ifølge statistikken var lidt over halvdelen af de i alt 3.679 personer i arbejde (både støttet og ordinær 

beskæftigelse), syv måneder efter at SIUS blev bevilget86. Heraf er størstedelen ifølge oplysninger 

fra den nationale SIUS-koordinator ansat med løntilskud. Dermed har over halvdelen af deltagerne 

bevæget sig fra en udsat placering nederst på beskæftigelsestrappen til en placering på beskæftigel-

sestrappens øverste og næstøverste trin. Den stigende svenske arbejdsløshed som følge af finanskri-

sen har resulteret i, at ordningens målgruppe har sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet, 

bl.a. som følge af at SIUS-konsulenterne skal anvende relativt mere tid på at finde de egnede ar-

bejdspladser. Ifølge oplysninger fra den nationale SIUS-koordinator har under bedre konjunkturer 

til sammenligning haft en formidlingsandel på omkring 60 procent.  

 

I AF-systemet eksisterer der et problem med at redegøre for flowet af deltagere i SIUS-ordningen, 

da man generelt først registrerer folk, når der tages en beslutning om at bevilge en given indsats. I 

forhold til SIUS sker dette først, når den arbejdssøgende starter på en virksomhed eller forlader pro-

grammet uden beskæftigelse. Dermed arbejder SIUS-konsulenten rent faktisk med omkring dobbelt 

                                                 
86 I 2010 blev der til sammenligning bevilget 4.700 SIUS-forløb, hvilket viser, at der er tale om en indsats i vækst (Arbets-

förmedlingen 2011a:114).  

 



Kapitel 8   

 

 247 
 

så mange personer, end hvad der fremgår af statistikken. Da den nationale SIUS-koordinator bliver 

spurgt, hvorvidt de følger mere op end den ene gang, syv måneder efter at SIUS er blevet bevilget, 

giver han følgende svar: ”Nu er det et stykke tid siden, at man også gik ind måske et år eller to og 

kiggede på, hvordan det står til. Men det er ikke noget, som gøres kontinuerligt”  (interview AF’s 

nationale SIUS-koordinator). Citatet understreger, at man fra AF’s side kun som en undtagelse føl-

ger op på SIUS-deltagerne oftere end den ene gang, hvorfor der som hovedregel ikke eksisterer an-

den samlet statistisk viden om de mere langvarige beskæftigelseseffekter af SIUS-støtten. Derfor 

ved man ikke, hvor holdbare SIUS-ansættelserne er på længere sigt, hvilket bl.a. kritiseres af lede-

ren for stiftelsen Activa: ”Man følger ikke personerne over tid, hvorfor de bliver en ny sag, en ny 

case. Og i statistikken bliver man også en ny sag. Så der er vældig dårlig opfølgning”  (interview 

med lederen for Stiftelsen Activa).   

4.1.2 Activamodellen® 
Supported employment-metoden har inspireret mange virksomheder i Sverige, der arbejder med at 

give personer med handicap støtte med henblik på at flytte sig tættere på arbejdsmarkedet og opnå 

ansættelse på det ordinære arbejdsmarked (Socialstyrelsen 2010:7). En af disse virksomheder er 

stiftelsen Activa i Örebro, der har udviklet Activamodellen®, som er genstand for analyse her. Iføl-

ge professor Danermark fra Örebro Universitet er ”Activa (…) jo vældig fremgangsrig og stor”. 

 
Activa87 blev grundlagt i 1989 af Örebro kommune og landsting og begyndte som et projekt rettet 

imod at få unge med handicap ind på arbejdsmarkedet i en tid præget af høj ungdomsarbejdsløshed. 

Senere fik man med inspiration fra supported employment aftale i stand med AF i Örebro kommune 

om, at Activa skulle være arbejdsgiver for 100 løntilskudsansatte, hvilket stadig er idéen bag Acti-

va. I starten var målgruppen personer med psykiske handicap og udviklingshæmning, mens de, der i 

dag henvises til Activa fra hhv. AF, amtet, kommuner eller forsikringskassen, har alle former for 

handicap, omend personer med psykiske handicap udgør den største andel af gruppen. Størstedelen 

heraf befinder sig i alderen 18-35 år.   

 
Der er omkring 30 ansatte i Activa, hvoraf fire personer udelukkende arbejder med at skabe kontakt 

til virksomhederne (virksomhedsgruppen). Størstedelen af de resterende medarbejdere (arbejdskon-

sulenter) arbejder med at give støtte til, at personer med handicap, der er ufrivilligt arbejdsløse, kan 

blive integreret i langvarige beskæftigelsesforhold på det ordinære arbejdsmarked. Den personlige 

                                                 
87 For flere informationer om stiftelsen Activa se www.s-activa.se 
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motivation til at ville ind på arbejdsmarkedet hos den enkelte nævnes af Activas leder som en eks-

plicit forudsætning, der skal være til stede for, at man kan få hjælp af Activa til at komme i beskæf-

tigelse eller starte på en uddannelse.  

 

Activa arbejder på baggrund af Activamodellen®, der er inspireret af supported employment. Acti-

vamodellen® har tre udviklingsfaser: at nå, at få og beholde et arbejde på det ordinære arbejdsmar-

ked. Processen starter med et møde mellem personen med handicap, Activas arbejdskonsulent og 

den ansvarlige AF-medarbejder. På baggrund heraf udarbejdes en kortlægning af den pågældendes 

ønsker og tanker i forhold til den fremtidige beskæftigelse samt en analyse af den pågældendes evne 

i forhold til arbejdsmarkedets krav. Hvis den pågældende har kontakt til flere myndigheder, kan 

arbejdskonsulenten overtage rollen som koordinator. For som Activas leder udtaler: ”En vigtig rolle 

er at koordinere mellem myndighederne”. Det vurderer informanten er ”en vigtig funktion, som vi 

har, og som ingen anden udfylder omkring personen, der ikke har evnen selv”.  

 

Under kortlægningen og som et første skridt ud i arbejdslivet eksisterer den forberedende beskæfti-

gelse, som delvis foregår i Activas egne virksomheder og delvis i virksomheder, som Activa har 

indgået aftaler med om praktikophold. En stigende andel placeres også i socialøkonomiske virk-

somheder (behandles i afsnit 4.3). Denne kortlægnings- og jobmatchingperiode varer mellem to og 

seks måneder. Når den pågældende har fundet sine rutiner og kan løse sine arbejdsopgaver, starter 

processen for virksomhedsgruppen med at finde en mulig fremtidig arbejdsplads på baggrund af en 

fælles indstilling fra den arbejdssøgende og arbejdskonsulenten.  

 

Virksomhedsgruppen tager på den baggrund kontakt til virksomheder inden for det arbejdsområde, 

som den arbejdssøgende ønsker beskæftigelse inden for og besidder evnerne til. Når en passende 

arbejdsplads er fundet, optræder arbejdskonsulenten som støtte for både medarbejder og arbejdsgi-

ver. Arbejdstræningsfasen er individuelt planlagt, og arbejdskonsulenten følger nøje op på arbejds-

pladsen. Virksomhederne får fra start af at vide, at en egentlig ansættelse er målet, men at virksom-

heden ikke behøver påtage sig noget økonomisk ansvar i lang tid. Det er afgørende, at den pågæl-

dende kommer ud på virksomheden hurtigt med henblik på at opnå en følelse af, at der er tale om et 

rigtigt arbejde: ”For dem, som søger job via os, altså arbejdssøgende, er det kolossalt vigtigt, at 

man får en ansættelse ganske hurtigt som alle andre. Altså at det er en rigtig ansættelse. At man får 

løn. At man får ansættelsesvilkår, som opfattes som et arbejde. For mange har haft mange forskel-
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lige typer af praktik. Vældig meget, som ikke fører til noget. Andet end praktik efter praktik efter 

praktik”  (interview lederen af Stiftelsen Activa).  

 

Når både arbejdsgiveren og den pågældende person med handicap er tilfredse med arbejdssituatio-

nen, eksisterer der den mulighed, at vedkommende ansættes af Activa. Der er tale om en såkaldt 

”Activa-ansættelse”, hvor Activa er arbejdsgiver med fuld omkostningsdækning fra AF. Activa-

ansættelsen kan bevilges i op til et år med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Activa ansæt-

ter årligt 70-80 personer i Activa-ansættelser (Socialstyrelsen 2010:20). For virksomheden medfører 

det mulighed for at kunne koncentrere sig om at introducere den nye medarbejder til arbejdsopga-

verne og kulturen i virksomheden. Arbejdskonsulenten tager sig i denne periode af alt det formelle 

papirarbejde omkring ansættelsen og afholder alle udgifter forbundet hermed (løn, forsikringer etc.).  

 

Man har ifølge oplysninger fra lederen af Activa tidligere udsendt et spørgeskema til arbejdsgiver-

ne, hvoraf det er blevet synligt, at netop modellens ”Activa-ansættelse” for mange virksomheder har 

været afgørende for deres vilje til at ansætte personer med nedsat arbejdsevne: ”Vi følger arbejdsgi-

veren og arbejdstageren nøje, da det er det vigtigste. Og det er det, som gør, at man bliver ansat 

efterfølgende direkte af arbejdsgiveren. At de får lov til at prøve personen i virkeligheden i hverda-

gen igennem lang tid” . Lederen af Activa betragter samarbejdet med arbejdsgiverne som meget 

vigtigt, idet det er arbejdsgiveren, som tager den endelige beslutning om at ansættelse den pågæl-

dende.    

 

Efter Activa-ansættelsen ansættes den pågældende i den virksomhed, hvor personen har været i 

praktik. I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren er parat til at overtage det endelige arbejdsgiveransvar, 

forhandler Activas arbejdskonsulent med AF om eventuelt løntilskud og ansættelsesform. Ansættel-

se med løntilskud er det vigtigste policyinstrument for Activa. I de tilfælde, hvor der er tale om en 

usubventioneret ansættelse på det ordinære arbejdsmarked, ophører al støtte fra Activa ved ansæt-

telsen (Spjelkavik 2011). Arbejdsgiveren kan ansøge AF om personlig biträde, hvilket i Danmark 

modsvarer en personlig assistent, og efterfølgende engagere Activa til at yde denne støtte.   

 

Hovedparten af de job, som folk bliver ansat i, er inden for servicesektoren, hvor de udfører enkle 

arbejdsopgaver. Ofte er der tale om små eller mellemstore virksomheder. Overgangene sker hoved-

sageligt til private virksomheder, mens det er sværere at få ansættelser i stand på det offentlige ar-
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bejdsmarked. Lederen af Activa mener, at dette skyldes, at chefen ofte er til stede i små virksomhe-

der til at kunne tage en beslutning om en eventuel ansættelse, mens man i de store virksomheder har 

deciderede strategier for ansættelsen af personer med handicap. Desuden oplever man fra Activas 

side, at favorisering af egne medarbejdere (insidere) resulterer i, at det er relativt svært for Activa at 

få de arbejdssøgende med handicap (outsidere) ind på de større virksomheder.  

 

Lederen af Activa nævner, at de personer, som henvises til Activa, ofte er langtidsarbejdsløse eller 

personer, som aldrig har haft et job. De befinder sig derfor ved formidlingens begyndelse på et af 

beskæftigelsestrappens nederste trin. Fra Activas side ville man ind og gøre en indsats tidligere, 

men det kan man ikke for systemet: ”Vi ville gerne komme ind tidligere, men der er systemet et 

problem en gang imellem. (...) Der skal gå et stykke tid. Så kommer man ikke til Arbejdsformidlin-

gen til møderne, og senere forsvinder man i systemet, og så havner man på kontanthjælp hos de 

sociale myndigheder. Og senere kan det være, at man kommer til os efter tre år”. Ofte er det sådan, 

at for de personer, som havner hos Activa, er dette ”sidste udvej”. Og hvis de mister deres job igen, 

så er det undtagelsen, hvis de kommer tilbage til Activa, da ”man ikke har noget godt system til [at 

få folk tilbage]”. Derfor mener lederen af Activa, at ”det ville være meget bedre, hvis vi løbende 

fandtes i baggrunden”. Dette ville kunne spare samfundet for en masse udgifter til igen at skulle 

sætte diverse foranstaltninger såsom arbejdsprøvning og praktikforløb i stand og den pågældende 

for en masse alt andet lige opslidende erfaringer, hvis det var muligt at beholde Activa i baggrunden 

og trække på de konkrete erfaringer, Activas arbejdskonsulent allerede har gjort sig i forhold til den 

pågældende person med handicap. 

 

Activas leder mener, at hvis det handler om at anvende ressourcerne ”smart”, så er det vigtigt, at der 

findes en kontinuitet i systemet uanset forsørgelsesydelse: ”Jeg tror, at det ville være godt at have 

en langsigtet fungerende støtte omkring mange af de her personer, som vi arbejder med. (…) Altså 

der findes ikke en fungerende kæde [i systemet], som er så lang”. Informanten beretter også om, 

hvordan man i stiftelsen nogle gange kan være nødt til at forsøge at snyde AF-systemet med henblik 

på at kunne give den langvarige støtte, som kan være nødvendig for at sikre et eksisterende ansæt-

telsesforhold.  

 
Activa arbejder årligt med omkring 350 personer med handicap fordelt over hele amtet. Det årlige 

antal overgange fra Activa til det ordinære arbejdsmarked fordeler sig på mellem 50 og 70 personer. 

Siden Activas grundlæggelse er over 600 personer med handicap og nedsat arbejdsevne blevet ansat 
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på det ordinære arbejdsmarked (Socialstyrelsen 2010:20). Dette er personer, som qua Activa-

indsatsen har flyttet sig fra en ekskluderet placering uden for arbejdsmarkedet på et af beskæftigel-

sestrappens nederste trin til et af de øverste trin på beskæftigelsestrappen, hvorfor Activamodellen® 

lever op til det opstillede kriterium for best practice. På baggrund af data kan der ikke drages nogen 

konklusioner om, hvorvidt Activamodellen er en omkostningseffektiv indsats eller ej.   

4.1.3 Projekt Hållbart Arbete 
Hållbart Arbete er navnet på et forskningsprojekt af udvalgte svenske supported employment-

inspirerede indsatser. Forskningsprojektet fandt sted i perioden 2007-2010, og der var tale om et 

samarbejde mellem Örebro Universitet, Activa, SIUS og Misa AB88. Metoderne i supported em-

ployment er udgangspunkt for studiet, hvor fokus er på metodens 3. fase, dvs. arbejdsfastholdelse 

(Gustafsson 2010:5).  

 

I forbindelse med projekt Hållbart Arbete har praktikere sammen med forskere forsøgt at sætte sig 

ind i de faktorer, som påvirker mulighederne for at kunne beholde et arbejde på det ordinære arbej-

de for personer med handicap og nedsat arbejdsevne. Forskningsprojektet kan derfor indplaceres på 

niveau 5 i evidenshierarkiet (jf. kapitel 3), da der er tale om en procesevaluering. I projektet udvalg-

te man statistisk 317 personer med handicap og nedsat arbejdsevne, som har modtaget støtte fra 

hhv. Activa, SIUS og Misa AB i perioden 1998-2007 (ibid. 29). I studiet deltog 100 personer, som 

modtog støtte fra Activa og SIUS, mens de resterende 117 personer modtog støtte fra MISA AB. 

De fleste personer, der indgik i studiet, havde neuropsykiatriske, intellektuelle eller psykiatriske 

handicap. Personer, som modtog støtte fra Activa og Misa AB, befandt sig inden indsatsen langt fra 

arbejdsmarkedet og modtog økonomisk understøttelse fra forsikringskassen, mens hovedparten, der 

modtog støtte fra SIUS, befandt sig relativt tættere på arbejdsmarkedet og modtog finansiel støtte 

fra AF. Det medfører, at SIUS-deltagerne ved projektets begyndelse stod tættere på arbejdsmarke-

det end personer, som blev omfattet af ydelser fra hhv. Activa og MISA AB, der befandt sig relativt 

længere fra arbejdsmarkedet.   

 

                                                 
88 Misa AB er en privat virksomhed, som tilbyder arbejdslivsindrettet rehabilitering. 80 procent af deres klienter kommer fra 
daglig virksomhed, reguleret i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Socialstyrelsen 2010:5), og kan bedst 
sammenlignes med den beskyttede beskæftigelse i Danmark. De resterende 20 procent af borgerne henvises fra AF eller andre 
dele af systemet. Dermed er der tale om en persongruppe, som gennemsnitligt står endnu længere fra arbejdsmarkedet end 
målgruppen for Activas og SIUS’ virksomhed, hvorfor man ikke kan foretage en direkte sammenligning med Misas virksom-
hed.  Ifølge en pressemeddelelse lykkedes det MISA AB i 2010 at få 32 personer fra daglig virksomhed til det ordinære ar-
bejdsmarked, og dermed er MISA AB ifølge en pressemeddelelse ”en af de virksomheder som lykkes bedst i landet [forfatte-
rens oversættelse]” (Misa 2011). For flere informationer om Misa AB se www.misa.se  
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Betragtet i forhold til beskæftigelsestrappen er halvdelen af dem, som fik ansættelse på det ordinære 

arbejdsmarked uden løntilskud i beskæftigelse på den oprindelige arbejdsplads. For dem, som blev 

ansat med løntilskud, befinder 84 procent fra Activa sig fortsat på arbejdsmarkedet, 55 procent fra 

SIUS, mens alle fra Misa AB fortsat er i beskæftigelse på den oprindelige virksomhed, hvor de fik 

SE-støtte (ibid.:40). På baggrund af forskningsprojektet Hållbart arbete konkluderer Gustafsson 

(2010:40): 

”Resultatmæssigt viser dette, at de svenske supported employment-
modeller, som anvendes af disse organisationer, fungerer godt i for-
hold til at bidrage til et holdbart arbejdsliv for personer med nedsat 
arbejdsevne. De fleste fastholdes på arbejdsmarkedet flere år efter 
endt støtteindsats [forfatterens oversættelse]” .     

Gustafsson (ibid.) finder på baggrund af projektet, at subventionerede ansættelser i form af løntil-

skud ikke har nogen virkning over for personer med alvorlige handicap. Hvis målet med beskæfti-

gelsesindsatsen er at integrere personer med alvorlige handicap på det ordinære arbejdsmarked, 

kræver det, at der både ydes en bedre indsats til arbejdsgiverne i forbindelse med ansættelsen, og at 

der ydes løbende støtte på arbejdspladsen i tråd med supported employment-metoden.  

4.2 Nystartsjobb 
Nystartsjobb er en relativt ny landsdækkende beskæftigelsesindsats, som blev indført 1. januar 

2007. Der er tale om en generel indsats, som både omfatter personer med og uden handicap. Formå-

let med nystartsjob er at motivere arbejdsgivere til at ansætte personer, som har svært ved at få et 

regulært arbejde (Arbetsförmedlingen 2011a:109). Med nystartsjobb får arbejdsgiverne skattefra-

drag svarende til arbejdsgiverafgiften, når de ansætter en person, som har stået uden for arbejds-

markedet, svarende til perioden den pågældende har været arbejdsløs, dog maksimalt fem år for 

personer, som forinden har været heltidssygemeldte. Fradraget er dermed i Vedungs (1998) typolo-

gisering en gulerod til arbejdsgiverne. 

 

Arbejdsgiverorganisationen Svenskt Näringsliv har en positiv holdning til nystartsjobb, hvilket bl.a. 

skyldes, at der er tale om en individuel rettighed efter et vist fravær fra arbejdsmarkedet i stedet for 

en indsats, som er behovsbedømt af AF og/eller en faglig organisation. Argumentet er, at det gør 

indsatsen nemmere at anvende både for virksomheder og den enkelte (Jansson 2010). Desuden er 

nystartsjobb omfattet af lov om ansættelsesbeskyttelse (LAS), hvilket mange af de specialiserede 

arbejdsmarkedspolitikker for personer med handicap ikke er (ibid.). I modsætning til lönebidrag, 
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hvor der er en øvre grænse på løntilskuddet, findes der i forhold til nystartsjobb ingen øvre grænse 

for, hvilken lønsum der ligger til grund for subventionen. Der er dermed en bedre mulighed for løn-

udvikling for den enkelte i et nystartsjobb, end det er tilfældet for personer ansat med løntilskud89.  

Informanten fra LO kritiserer nystartsjobb for ikke at give den samme tryghed i ansættelsen for per-

soner med handicap som eksempelvis løntilskud, da nystartsjobb hverken kræver overenskomst, 

eller at den faglige organisation godkender ansættelsen.  

 

 2007 2008 2009 2010 

Antal i alt 24.614 27.285 33.881 55.125 
Antal med handi-
cap 4.988 4.928 7.369 9.430 

Andel med handi-
cap i % 20 18 21 17 

Tabel 25: Nystartsjob i alt og for personer med handicap (2007-2010). 

Kilde: Arbetsförmedlingen (2010a), Arbetsförmedlingen (2011a) samt forfatterens beregninger.  

 
Tabel 25 viser udviklingen i anvendelsen af nystartsjobb, både totalt og opgjort særskilt for perso-

ner med handicap i perioden 2007-2010. Tabellen understreger, at der er tale om en indsats, hvis 

anvendelse er mere end fordoblet i perioden fra 24.614 personer til 55.125. I 2007 lå antallet af 

nystartsjobbs, som blev anvendt af personer med handicap, på 4.928. I 2008 kan der registreres et 

lille fald på 60 nystartsjobb for målgruppen af personer med handicap i forhold til året før. Herefter 

er anvendelsen steget støt, og i 2010 blev hele 9.430 antal nystartsjobb bevilget til personer med 

handicap. Betragtet over tid er der sket en stigning på mere end 4.500 nystartsjobb til personer med 

handicap i perioden 2007-2010.  

 

Der er dermed tale om en nyindført beskæftigelsesindsats, som i stigende grad flytter personer med 

handicap fra en placering uden for arbejdsmarkedet til det ordinære arbejdsmarked ved hjælp af 

skattefradrag til arbejdsgiverne. ”For personer med handicap, som ikke har så store problemer, at 

de ellers ikke ville kunne få et job, synes jeg, at nystartsjobb er et vældig positivt indslag i typen af 

indsatser, man iværksætter for personer med handicap”  (interview nationaløkonom Svenskt Nä-

ringsliv). Citatet indikerer, at nystartsjobb er en indsats, som formentlig er mere anvendelig over for 

personer med handicap, der står relativt tæt på arbejdsmarkedet, end personer med handicap, der 

befinder sig længere fra arbejdsmarkedet.  
                                                 
89 Loftet for at beregne lönebidrag er på 16.700 svenske kroner i forbindelse med en fuldtidsansættelse (Arbetsförmed-
lingen 2008).  
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Faktaboks90: 
 
� For arbejdsgivere, der ansætter personer, som har stået uden for arbejdsmarkedet i en længere periode, er det 

muligt med nystartjobb-ordningen at modtage et skattefradrag. Normalt gives skattefradraget i en periode sva-
rende til den, som den pågældende har været uden for arbejdsmarkedet. 

� For arbejdsgivere, som ansætter personer, der er 26 år eller ældre, som har stået uden for arbejdsmarkedet i me-
re end 12 måneder, gives et skattefradrag svarende til den dobbelte arbejdsgiverafgift.  For personer, der er 
fyldt 55 år ved årets start, gælder det, at personen skal have været uden arbejde i mindst seks måneder. For 
dem, som er fyldt 26 år ved årets begyndelse, var skattefradraget på 31,42 procent af arbejdsgiverafgifterne i 
2011.  

� For personer, som er fyldt 20 år ved årets start, men ikke 26 år, er det sådan, at de skal have været uden arbejde 
i seks måneder for at opfylde kravene til nystartsjobb. For dem, som ikke er fyldt 26 år ved årets begyndelse, 
var skattefradraget i 2011 reduceret til 15,49 procent.  

� Skattefradraget gives eksempelvis i forbindelse med prøveansættelser, tidsbegrænsede ansættelser og deltidsan-
sættelse.  

� Arbejdsgiveren skal ansøge om nystartsjobb hos AF for den person, som skal ansættes, men jobbet skal ikke 
nødvendigvis være formidlet af AF. Det er AF, som tager beslutning om at bevilge skattefradraget til arbejds-
giveren. 
 

 

4.3 Socialøkonomiske virksomheder 
 

”De socialøkonomiske virksomheder spiller en vigtig rolle ved at til-
byde beskæftigelse og arbejdsforhold for blandt andet personer med 
funktionsnedsættelse, som medfører nedsat arbejdsevne [forfatterens 
oversættelse]”  (Regeringskansliet 2010:8). 

En social virksomhed arbejder for at skabe muligheder for beskæftigelse gennem forskellige former 

for forretningskoncepter. De fleste socialøkonomiske virksomheder er organiseret som et arbejds-

korporativ, hvilket medfører, at elementer som demokrati og deltagelse er en naturlig del af arbej-

det. Eventuelle overskud af virksomheden geninvesteres i egen eller lignende virksomhed. Organi-

satorisk er de socialøkonomiske virksomheder uafhængige af det offentlige. Når personer med ek-

sempelvis psykiske sygdomme først kommer ind i de socialøkonomiske virksomheder, modtager de 

ofte sygedagpenge fra det offentlige, og der udbetales kun en symbolsk løn fra de socialøkonomiske 

virksomheder. Over tid muliggør de socialøkonomiske virksomheder, at man kan sænke sygedag-

pengenes andel af forsørgelsen, sådan at en stigende andel af ens løn udbetales af de socialøkono-

                                                 
90 Faktaboksen om nystartsjobb er ikke udtømmende. For flere informationer om nystartsjobb se Arbetsförmedlingen 
(2011b).  
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miske virksomheder. ”De har en succesfuld udvikling, i og med at de over tid i højere grad kan kla-

re sig selv”  (interview interessepolitisk chef Handikappförbunden). Informanten vurderer, at der er 

en politisk vilje til at ville støtte socialøkonomiske virksomheder, og man har fra den svenske rege-

rings side formuleret en national strategi for at udvikle de socialøkonomiske virksomheder, ”og det 

er et lille gennembrud, for så har man kunnet støtte mange socialøkonomiske virksomheder”.  

 

Socialøkonomiske virksomheder er i vækst i Sverige og repræsenterer i stigende grad en indsats, 

som anvendes til at integrere personer, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet enten 

som lønmodtagere eller selvstændige, herunder personer med handicap. I 2007 fandtes godt 150 

socialøkonomiske virksomheder med godt 4.000 ansatte. Ved årsskiftet 2009/2010 var antallet ste-

get til 200 socialøkonomiske virksomheder og med 7.000 personer med handicap ansat (Rege-

ringskansliet 2010:8). Der eksisterer ingen samlet statistik om antallet af socialøkonomiske virk-

somheder i Sverige, men Tillväxtverket har fået til opgave at kortlægge behovet for at udvikle det 

statistiske grundlag for socialøkonomiske virksomheder ud fra hhv. et individ-, arbejdsmarkeds- og 

virksomhedsperspektiv91. Socialøkonomiske virksomheder er et forholdsvis nyt begreb, hvilket gør, 

at der ikke findes nogen officiel definition på begrebet i svensk lovgivning (Socialstyrelsen 2010). 

Der eksisterer ingen særlig lovgivning for socialøkonomiske virksomheder i Sverige (Tillväxtverket 

2009).   

4.4 Kvindeprojekt i Örebro 
Der mangler ifølge professor Danermark, Örebro Universitet en forebyggende indsats for at mod-

virke, at personer, som får psykiske lidelser, bliver sygemeldt og eventuelt på sigt falder ned af be-

skæftigelsestrappen med risiko for permanent eksklusion fra arbejdsmarkedet: ”Der findes ikke no-

gen støtte på den her nedadgående vej”  (interview professor Danermark Örebro Universitet). Sam-

me informant nævner et kvindeprojekt, som han vurderer, er et godt projekt: ”Man havde et projekt 

på AF her i Örebro. Vældig lokalt. Et vældig lille projekt, som jeg tror handlede om 20 kvinder. 

Men man kunne se rigtig gode resultater”  (interview professor Danermark Örebro Universitet). 

Ifølge informanten var projektet for kvinder med psykiske lidelser, som man gav mulighed for at få 

et redskab i form af samtaleterapi kombineret med nedsat arbejdstid og individuelt tilpassede ar-

bejdsforhold. Med andre ord omdefinerede man i projektet, hvad der i forhold til gældende svensk 

lovgivning er defineret som et arbejdshjælpemiddel ved bl.a. at gøre støtten mere fleksibel.  

                                                 
91 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/socialtforetagande.4.3c4088c81204cca906180001274.html 
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I projektet nåede man ifølge informanten at fange kvinderne, inden de gled ud af arbejdsmarkedet 

til et af beskæftigelsestrappens nederste trin, hvilket ”er en vældig spændende tanke” . Resultatet af 

projektet var, at de kvinder med psykiske lidelser, som fik støtten, blev fastholdt på virksomheden 

(på et af beskæftigelsestrappens øverste trin), mens dem, som ikke fik tilsvarende støtte, mistede 

deres job og dermed gled ned ad beskæftigelsestrappen til et af de nederste trin. Det har ikke været 

muligt at identificere en officiel evaluering af projektet, der efter informantens udsagn fandt sted et 

par år inden interviewtidspunktet. Der er tale om en EP.     

4.5 Konsulentfirmaet Left is right  
Left is right er et konsulentfirma, der ansætter personer med Aspergers syndrom og andre former 

for handicap. Left is right har til formål at ”frigøre Sveriges skjulte ressource [forfatterens oversæt-

telse]”92. Det er en central del af virksomhedens forretningskoncept at ansætte personer med handi-

cap og gøre brug af de særlige kvalifikationer, som den enkelte besidder qua sit handicap. Den inte-

ressepolitiske chef i Handicapförbunden identificerer på den baggrund konsulentfirmaet Left is 

right som en best practice. Left is right har syv konsulenter ansat og har et netværk bestående af 300 

personer, som er parat til at arbejde for dem. Opgaverne består hovedsageligt af it- og oversættel-

sesopgaver, men hvilke opgaver firmaet reelt kan løse, afhænger af den enkeltes medarbejders kva-

lifikationer. Firmaet betragter sig selv som en bro til arbejdsmarkedet for personer med handicap.  

4.6 Projekt mellem Stockholms politi og Samhall 
Stockholm politi har indgået en aftale med Samhall om at rekruttere personer med intellektuelle 

handicap til civile funktioner inden for politiet. Projektet har kørt over en årrække. Målet for 2010 

var, at 20 personer skulle overgå fra Samhall til ansættelse inden for Stockholms politi, som nu har 

medarbejdere ansat med eksempelvis Aspergers syndrom, ADHD, dysleksi, hørehandicap, 

synshandicap og udviklingshæmning. Det er ifølge oplysninger fra den interessepolitiske chef i 

Handikappförbunden den første offentlige myndighed, som har en så udtalt politik om at rekruttere 

personer med handicap: ”Og det er også sådan et spændende initiativ” . Samarbejdet med Samhall 

indebærer, at der først iværksættes et praktikophold af en måneds varighed. Hvis praktikken går 

godt, udvides denne til en tidsbegrænset ansættelse på et år, hvorefter den pågældende med handi-

cap fastansættes. Der er både tale om enkle arbejdsopgaver (eksempelvis udskrivning af forhør) og 

mere kvalificerede stillinger (som eksempelvis webredaktør).  

 
                                                 
92 For flere informationer se www.leftisright.se 
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På chefniveau har aftalen medført, at dele af chefernes løn afhænger af, hvor succesrig deres rekrut-

tering af personer med handicap er. I forbindelse med disse ansættelser er der kommet fokus på 

tilgængeligheden inden for organisationen. Der eksisterer konkrete planer om at udvide projektet til 

andre dele af det svenske politi. Der er tale om et projekt, hvor personer med handicap har bevæget 

sig tydeligt op ad beskæftigelsestrappen fra en position i beskyttet beskæftigelse hos Samhall til 

beskæftigelse hos en statslig myndighed på det ordinære arbejdsmarked. Hvorvidt der er tale om 

støttede eller ordinære ansættelser, tillader data imidlertid ikke, at der drages konklusioner om.  

4.7 Max Hamburgerrestaurang  
Den svenske fastfoodkæde Max Hamburgerrestaurang er et eksempel på en virksomhed, som re-

krutterer personer med handicap, og som identificeres som en best practice af flere af informanterne 

Personaleomsætningen i fastfoodbranchen er meget høj, hvilket udgør en stor udfordring for virk-

somhederne. Personer med handicap betragter ikke jobbet som midlertidigt, hvorfor de bliver læn-

gere i virksomheden end personer uden handicap, hvilket gør det rentabelt for virksomheden at an-

sætte personer med handicap93. I alt er omkring 100 personer med handicap blevet ansat i de 79 

Max Hamburgerrestauranter med hjælp fra forskellige former for specialiserede beskæftigelsesind-

satser.  

 

Den interessepolitiske chef fra Handicapförbunden mener, at Max Hamburgerrestaurang rekrutterer 

personer med handicap som et led i sin CSR-strategi, bl.a. med henblik på at pleje sit image, og at 

rekrutteringen ikke er en del af forretningsidéen, hvilket adskiller dette eksempel fra virksomheden 

Left is right nævnt ovenfor. Der er tale om et eksempel på best practice, som har resulteret i, at et 

begrænset antal personer med forskellige former for handicap er blevet ansat hos Max Hamburger-

restaurang i forskellige former for støttet beskæftigelse og dermed er blevet flyttet op ad beskæfti-

gelsestrappen til trappens næstøverste trin.       

4.8 Projekt ”Vi kan mer” 
Den svenske supermarkedskæde ICA’s projekt ”Vi kan mer” identificeres af den interessepolitiske 

chef fra Handicapforbünden som en best practice. 13. september 2009 påbegyndtes et treårigt pro-

jekt, hvis formål er at rekruttere mellem 500-1.000 personer med handicap fra Samhall til ICA’s 

butikker og derigennem bidrage til, at personer med udviklingshæmning opnår en meningsfuld be-

skæftigelse. ”På den her måde vil vi bidrage til et samfund, hvor alle deltager og udvikler sit fulde 

                                                 
93 www.idg.se/2.1085/1.363850/manadens-cfo-han-lyfte-max-med-csr-och-koll-pa-it  
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potentiale, selv om forudsætningerne kan se forskellige ud [forfatterens oversættelse]”, udtaler 

ICA’s koncernchef på ICA’s hjemmeside94.  

 

For at skabe opmærksomhed om projektet lavede man en landsdækkende reklame til tv, hvor man 

skabte karakteren praktikanten Jerry, der har Downs syndrom, hvilket er et synligt handicap. For-

målet med reklamefremstødet var at nedbryde fordomme hos den svenske befolkning om personer 

med handicap. Reklamerne fik ifølge den interessepolitiske chef i Samhall langt mere gennem-

slagskraft i medierne, end man nogensinde fra ICA’s side havde kunnet forestille sig ved kampag-

nens start. Samhalls ansvarlige for internationale relationer gør opmærksom på, at sådanne reklame-

fremstød, hvor man portrætterer personer med synlige handicap i medierne, resulterer i et fravær af 

fokus på personer med mere usynlige handicap i samme grad, hvilket kan være et problem for den-

ne målgruppe, som i stigende omfang står uden for arbejdsmarkedet i Sverige.  

 

Ifølge ICA’s hjemmeside har godt 200 ICA-butikker indgået aftaler med en eller flere personer med 

udviklingshæmning. Det handler om forskellige former for aftaler – og ikke kun praktikophold – 

hvilket giver ICA adgang til forskellige typer af medarbejdere med nye erfaringer, samtidig med at 

Samhalls medarbejdere får mulighed for at prøve kræfter på det ordinære arbejdsmarked. På længe-

re sigt er et af projektets centrale formål at give Samhalls medarbejdere mulighed for at blive ansat 

hos ICA. Med projekt ”Vi kan mer” får personer med handicap arbejdserfaringer i en virksomhed 

på det ordinære arbejdsmarked, hvilket rummer en mulighed for, at personer med handicap på sigt 

kan bevæge sig op ad beskæftigelsestrappen imod eller til det ordinære arbejdsmarked.  

5. Opsummering  

Resultatet af den svenske best practice-analyse ligger overordnet i tråd med den tyske best practice-

analyse i forrige kapitel, da det også i den svenske indsats udelukkende har været muligt at identifi-

cere emerging practices på området. Til støtte for denne konklusion udtaler specialkonsulenten fra 

Rehabilitering til abete: ”Jeg synes meget, at det er ideologi, som styrer, og ikke så meget det, du 

kalder best practice eller evidens”. Der er tale om en blanding af både landsdækkende policies, be-

skæftigelsesprojekter, nye beskæftigelsesformer for personer med handicap, samt initiativer og pro-

                                                 
94 http://www.ica.se/Om-ICA/Jobba-pa-ICA/Case/Jerry-startskottet-for-Vi-kan-mer/  
Projektet er et samarbejde mellem ICA, Glada Hudik Teater, FUB (Föreningen för barn, unga og voksne med 
utviklingsstörning), Samhall og Sveriges kommuner og Landsting.  
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jekter i virksomheder, der som en eksplicit del af deres CSR-strategi har opstillet konkrete mål om 

at ansætte et vist antal personer med handicap.  

 

I analysen er hhv. evidens- og forskningsbaseret viden om indsatsernes evne til at flytte personer 

med handicap tættere på arbejdsmarkedet så godt som fraværende. At der er tale om emerging prac-

tices, begrænser den vægt, de identificerede best practices kan tillægges. Denne konklusion peger 

indirekte på, at det er et indsatsområde, som man anvender relativt få midler til at evaluere effekter-

ne af, hvorfor viden om, hvilke indsatser der fører til integration og fastholdelse af personer med 

handicap på det svenske arbejdsmarked, er karakteriseret ved at bestå af erfaringsbaseret evidens. 

Det overordnede resultat af analysen understøtter dermed den konklusion, som Kluve (2010) når 

frem til i sin metaevaluering af aktive arbejdsmarkedspolitikker (jf. kapitel 4, afsnit 5.2.2).  

 

I analysen af emerging practices har det udelukkende været muligt at identificere et enkelt forsk-

ningsprojekt, Hållbart arbete (Gustafsson 2010), som fokuserer på fastholdelsen i ansættelsen af 

personer med nedsat arbejdsevne, der er omfattet af supported employment-indsatser. Der er tale 

om følgende tre supported-employment-inspirerede indsatser: SIUS, der er AF’s landsdækkende 

svenske supported-employment model, Activamodellen®, hvilket er en supported-employment-

model, der tilbydes i kommunerne i Örebro amt, og MISA-organisationen. Resultatet af projekt 

Hållbart arbete viser, at 55 procent af deltagerne, som modtager SIUS, fastholdes i beskæftigelse på 

den virksomhed, hvor de oprindeligt modtog støtte. Interne data fra AF om holdbarheden i SIUS 

syv måneder efter ansættelsen i virksomheden viser sammenlignelige resultater. Under bedre kon-

junkturer har SIUS haft en fastholdelsesprocent på 60. Det viser, at instrumentet er konjunkturaf-

hængigt. For personer, som er omfattet af Activamodellen®, fastholdes 84 procent på den oprinde-

lige virksomhed, hvor de modtog støtte. MISA udviser de relativt bedste resultater af disse organi-

sationer, i og med at alle deltagerne, dvs. 100 procent, er fastholdt på den virksomhed, hvor de op-

rindeligt modtog støtte.  

 

Gustafsson (2010) konkluderer, at det i forhold til at integrere og fastholde personer med alvorlige 

handicap ikke er tilstrækkeligt at anvende lønsubvention i form af løntilskud, men at der behov for 

bedre støtte til arbejdspladserne og løbende støtte på virksomheden, hvis man vil øge erhvervsdelta-

gelsen blandt personer med alvorlige handicap, som står relativt langt fra arbejdsmarkedet. Om 

supported employment udtaler specialkonsulenten fra Rehabilitering til arbete: ”Jeg fornemmer, at 
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det er den model, som er på mode nu”. Informanten vurderer, at supported employment kommer til 

at blive anvendt i langt større udstrækning i fremtiden i Sverige i bl.a. kommuner og sundhedsvæ-

senet.   

 

”De indsatser, vi har i Sverige i dag, løntilskud, Samhall og de andre indsatser, er ikke omkost-

ningseffektive”  (interview interessepolitisk chef Handicapförbünden). Ud over langtidsholdbarheden 

i ansættelsen har formålet med analysen været at undersøge indsatsernes omkostningseffektivitet, 

hvilket vil blive inddraget, i det omfang data tillader det. Det er pga. manglende data ikke muligt at 

drage konklusioner om, hvorvidt de svenske EPs er omkostningseffektive eller ej.  

 

Nystartsjobb blev indført 1.januar 2007, hvorfor der er tale om en forholdsvis ny indsats. 

Nystartsjobb medfører, at der bliver givet skattefradrag til arbejdsgiverne, svarende til den periode 

den enkelte har stået uden for arbejdsmarkedet. Virksomhederne kan maksimalt få skattefradrag i 

fem år. Udviklingen i anvendelsen af nystartsjobb viser, at der er tale om en ordning, som anvendes 

i stigende grad af personer med handicap. I 2007 blev der bevilget knap 5.000 nystartsjobb til per-

soner med handicap. I 2010 var antallet af nystartjobb steget med over 4.500 i forhold til 2007. Der 

er dermed tale om en best practice, som flytter et stigende antal personer med handicap fra en posi-

tion uden for arbejdsmarkedet til beskæftigelsestrappens øverste trin gennem midlertidige skattefra-

drag til arbejdsgiverne.    

 

En anden af de identificerede emerging practices, som i stigende omfang ansætter personer med 

handicap, er socialøkonomiske virksomheder. Kendetegnende for personer med handicap ansat i de 

socialøkonomiske virksomheder er, at andelen af deres egen forsørgelse gennem lønarbejde stiger 

over tid, samtidig med at de passive overførsler fra det offentlige falder. Ifølge officielle tal eksiste-

rede der i 2007 omkring 150 socialøkonomiske virksomheder med 4.000 personer med handicap 

ansat. Antallet af socialøkonomiske virksomheder var steget til 200 ved årsskiftet 2009/2010. Her 

udgjorde antallet af personer med handicap 7.000 (Regeringskansliet 2010).  

 

Left is right er et eksempel på en virksomhed, der som en del af sit forretningskoncept ansætter per-

soner med handicap og gør strategisk brug af de særlige evner og kvalifikationer, disse personer har 

som følge af deres handicap. Dette er et koncept, som eksempelvis også den succesfulde danske 
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virksomhed Specialisterne95, der overvejende ansætter personer inden for autismespektret, arbejder 

ud fra og har haft stor succes med. Fælles for disse virksomheder er, at den enkeltes handicap ud-

nyttes strategisk i et erhvervsøjemed, hvilket resulterer i en øget erhvervsdeltagelse blandt personer 

med forskellige former for handicap. Der fokuseres på den enkeltes ressourcer som følge af handi-

cap frem for de begrænsninger, handicappet medfører.  

 

I analysen identificeres også flere både offentlige organisationer og private virksomheder, der som 

en del af deres CSR-strategi opstiller konkrete mål for antallet af personer med nedsat funktionsev-

ne, som skal tilknyttes organisationen for på sigt at blive ansat. Stockholm politi har som en del af 

sin CSR-strategi for 2010 opstillet et mål om, at 20 personer med handicap skal overgå fra Samhall 

til civile stillinger inden for politiet. I den første periode i organisationen har man gjort brug af prak-

tikophold. Hvis praktikopholdet er forløbet tilfredsstillende, har man gjort brug af et-årige prøvean-

sættelser, inden en eventuel fastansættelse er kommet på tale. Dette er ifølge informanten fra Han-

dicappförbunden den første offentlige virksomhed, som har opstillet et så konkret mål om at ansætte 

personer med handicap.  

 

Max Hamburgerrestaurang og ICA er to store svenske virksomheder, der også som en del af deres 

CSR-strategi har valgt at opstille konkrete mål for ansættelsen af personer med handicap. Max 

Hamburgerrestaurang har gjort brug af et forholdsvis enkelt koncept og har opstillet det mål at an-

sætte 100 personer med forskellige handicap i en af restaurationskædens 79 butikker ved hjælp af 

de eksisterende svenske støtte- og kompensationsordninger. Dermed er de pågældende personer 

med handicap blevet flyttet op ad beskæftigelsestrappen til trappens næstøverste trin, idet de har 

opnået forskellige former for støttet beskæftigelse i virksomheden. Med det treårige projekt ”Vi kan 

mer” startende i efteråret 2009 har ICA opstillet det relativt mere ambitiøse mål, at 500-1.000 per-

soner med udviklingshæmning skal overgå fra Samhall til ICA. Ifølge ICA’s hjemmeside havde 

godt 200 butikker indgået aftaler med en eller flere personer med udviklingshæmning i oktober 

2011. Det drejer sig om forskellige former for aftaler, hvilket giver Samhalls medarbejdere mulig-

hed for at opnå erfaringer med at arbejde på det ordinære arbejdsmarked, hvilket alt andet lige øger 

sandsynligheden for på sigt at blive ansat i ICA og dermed bevæge sig op ad beskæftigelsestrappen 

til enten trappens øverste eller næstøverste trin.   

                                                 
95 For flere oplysninger se www.specialisterne.dk 
 



 Analyse af svenske best practices 

 

262 
 

Den svenske regering har udpeget den tidligere socialminister Cristina Husmark Pehrsson (Modera-

ta samlingspartiet) til at stå i spidsen for en særlig udredning af de beskæftigelsespolitiske indsatser 

for personer med handicap og nedsat arbejdsevne96. Arbejdsgivernes rolle skal især tages i betragt-

ning i forbindelse med udredningen. ”Undersøgeren skal indlevere et samlet forslag til, hvordan 

disse indsatser bør udformes for på en effektiv måde at bidrage til, at personer med nedsat funkti-

onsevne, som medfører nedsat arbejdsevne, i stigende grad kan få og beholde et arbejde [forfatte-

rens oversættelse]” (Regeringskansliet 2011:15). Iværksættelsen af udredningen indikerer, at man 

fra den svenske regerings side i højere grad har et eksplicit ønske om at kende effekterne af beskæf-

tigelsesindsatserne for personer med handicap og nedsat arbejdsevne og dermed bevæge sig væk 

fra, at det hovedsageligt er erfaring, til at mere sikker viden om indsatsernes effekt vil spille en cen-

tral rolle i beskæftigelsesindsatsen i fremtiden for personer med handicap og nedsat arbejdsevne.   

 

På linie med forrige kapitel rundes også denne best practice-analyse af med en opsummering på 

baggrund af de anvendte analysebegreber: beskæftigelsestrappen og den tredelte best practice-

kategorisering. Opsummeringen fremgår af tabel 26.  

                                                 
96 Udredningen har fået navnet Funka-udredningen og skal indleveres til den svenske regering senest 16. april 2012. 
Den ansvarlige for udredningen, Christina Husmark Pehrsson, er blevet tildelt et sekretariat samt en ekspertgruppe 
bestående af medlemmer fra statsforvaltningen, relevante myndigheder, handicaporganisationer og arbejdsmarkedets 
parter.  
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5.1 Overblik over best practice-analysens resultater 

Policyindsatsen Viden om bevægelser  
på beskæftigelsestrappen 

Klassifikation af 
best practice: 

EBP: evidence-based practice 
BP: best practices 

EP: emerging practices 
SIUS 
Policy,  
Förordning (2000:630)  
 
 

Status syv måneder efter at 3.679 personer kom 
i beskæftigelse ved hjælp af SIUS (i perioden 
maj 2009-april 2010): 
 
52 % i ordinær/subventioneret beskæftigelse 
11 % arbejdsløse 
29 % del af andre arbejdsmarkedsindsatser 
 4 % sygemeldt o.a. 
 3 % overdraget til anden myndighed 
 

EP 

Activamodellen® 
Stiftelsen Activa ved 
Örebro amt 
 

Årligt overgår 50-70 personer med handicap til 
det ordinære arbejdsmarked (ud af 350 perso-
ner).  
 
Mellem 1989 og 2011 er over 6.200 personer 
flyttet til det ordinære arbejdsmarked. 
 

 
EP 

Hållbart arbete  
Projekt (2007-2010) 

Andel personer med handicap, der fastholdes på 
den virksomhed, hvor de oprindeligt fik SE-
støtte:  

 
Activa: 84 % (n = 100) 
SIUS: 55 % (n = 100) 
Misa: 100 % (n = 117) 
 

 
EP 

Nystartsjobb 
Policy,  
Förordning (2006:1481) 
 
 

I perioden 2007-2010 er følgende antal personer 
med handicap blevet ansat i et nystartsjobb qua 
midlertidige skattefradrag til arbejdsgiverne 
svarende til arbejdsgiverafgiften:   

 
2007: 4.988 
2008: 4.928 
2009: 7.369 
2010: 9.430 
 

 
EP 

Socialøkonomiske virk-
somheder 

I 2007 eksisterede der 150 socialøkonomiske 
virksomheder, der havde 4.000 personer med 
handicap ansat. Ved årsskiftet 2009/2010 var 
omfanget steget til 200 socialøkonomiske virk-
somheder, der havde 7.000 personer med han-
dicap ansat.  
 

 
EP 

“Left is right”  
Virksomhed 

Syv personer med handicap er ansat direkte i 
virksomheden. Desuden har virksomheden et 
netværk bestående af 300 personer med handi-

EP 
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Policyindsatsen Viden om bevægelser  
på beskæftigelsestrappen 

Klassifikation af 
best practice: 

EBP: evidence-based practice 
BP: best practices 

EP: emerging practices 
cap, som de kan trække på til at løse konkrete 
arbejdsopgaver afhængigt af de personlige kva-
lifikationer.  
 

Kvindeprojekt i Örebro 

Projekt 

Det anvendte hjælpemiddel i projektet bestod af 
samtaleterapi kombineret med nedsat arbejdstid 
og individuelt tilpassede arbejdsforhold til 
kvinder med psykiske handicap. Projektet førte 
til fastholdelse på den oprindelige arbejdsplads.  
   

EP 

Rekrutteringsprojekt 

mellem Stockholm politi 

og Samhall 
 

Mål for 2010 er, at 20 personer skal overgå fra 
Samhall til Stockholms politi med henblik på 
ansættelse i civile stillinger inden for politiet.  EP 

Max Hamburger-

restaurang 

Virksomhedsmålsætning 

100 personer med handicap ansat i en af de 79 
Max Hamburgerrestauranter ved hjælp af de 
eksisterende specialiserede beskæftigelsesind-
satser for personer med handicap og nedsat 
arbejdsevne. 
 

EP 

“Vi kan mer”  

Projekt (efterår 2009-
efterår 2012) 

200 af supermarkedskæden ICA’s forretninger 
havde i efteråret 2009 indgået aftale med en 
eller flere personer med udviklingshæmning, 
der er overgået fra Samhall.   
 

EP 

Tabel 26: Opsummering på analysen af svenske best practices. 

Kilde: Forfatterens opsummering. 
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Kapitel 9: Vurdering af de tyske og svenske emerging practices’ rele-

vans for videreudviklingen af den danske beskæftigelsesindsats  

 

1. Indledning 

Tredje led i problemformuleringen lyder: ”Hvilke best practices er relevante i forhold til at bidrage 

til videreudviklingen af den danske beskæftigelsesindsats for personer med handicap – og hvorfor”? 

Formålet er at identificere de udenlandske best practices, der vurderes at ville kunne overføres til 

Danmark og bidrage positivt til videreudviklingen af den danske beskæftigelsesindsats for personer 

med handicap. Dette er afhandlingens komparative element med et ”twist” (jf. kapitel 1, afsnit 5), 

hvor de udenlandske EPs holdes op imod den danske beskæftigelsesindsats for personer med handi-

cap og de udfordringer, der er identificeret i kapitel 6 i analysen af barriererne i den danske beskæf-

tigelsesindsats for personer med handicap. Med diskussionen søges at overvinde den kritik af best 

practice-forskningen, der går på, at det ofte er op til den enkelte selv at vurdere anvendeligheden af 

de identificerede best practices i forhold til den specifikke problemstilling og kontekst (Prinz 2008).  

 

Det er nødvendigt at tage et par indledende forbehold for diskussionen. For det første er konsekven-

sen af, at man ikke gennemfører effektevalueringer af beskæftigelsesindsatserne i Tyskland og Sve-

rige (jf. kapitel 7 og 8), at det er usikkert, hvorvidt det er kontekstuelle forhold, selve indsatsen eller 

en kombination af kontekst og indsats, som bidrager til de positive beskæftigelseseffekter. Vurde-

ringerne af de udenlandske indsatser er dermed baseret på den bedst tilgængelige evidens (jf. kapitel 

4, afsnit 4.2). For det andet er det på grund af den udbredte danske projektkultur på området, der 

vanskeliggør etablering af et samlet overblik over både tidligere og eksisterende projekter, ikke mu-

ligt fuldstændigt at udelukke, at tilsvarende projekter ikke allerede eksisterer i Danmark. I så fald 

vil de pågældende EPs ikke repræsentere kvalitativt nyt input i den danske beskæftigelsesindsats.  

 
Kapitlet falder i fire afsnit: I afsnit 2 og 3 vurderes hhv. de tyske og svenske EPs op imod den dan-

ske beskæftigelsesindsats for personer med handicap med det formål at identificere de indsatser, 

som kan overføres til Danmark og bidrage positivt til videreudvikling af indsatsen. Der er anvendt 

citater fra de danske interviews (fra 2008) og ekspertseminaret gennemført i 2011 til at understøtte 

vurderingerne af de udenlandske EPs. Ud fra den betragtning, at hver af de udenlandske emerging 
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practices udgør en unik praksis, indeholder kapitlet som udgangspunkt en konkret vurdering af hver 

af indsatserne. Enkelte tyske og svenske emerging practices, der udgør samme type af indsats, dis-

kuteres samlet med henblik på at undgå unødige gentagelser i diskussionen. Dette gælder for de 

socialøkonomiske virksomheder samt de to landsdækkende SE-indsatser SIUS og UB. Kapitlet run-

des i afsnit 4 af med en opsummering.  

2. Vurdering af de tyske emerging practices  

Ifølge Halvorsen og Hvinden (2011) eksisterer der et potentiale for at lære af eksempelvis Tysk-

land, hvor arbejdsgiverne er blevet pålagt større forpligtelser i forhold til at fremme beskæftigelsen 

af personer med handicap, end det er tilfældet i de nordiske lande. Også Maschke (2008) peger på, 

at der eksisterer et behov for at supplere den gavmilde danske subventionspolitik på området med 

nogle pålæg over for virksomhederne i forhold til at øge beskæftigelsen blandt personer med handi-

cap.  

 

De tyske beskæftigelsesindsatser for personer med alvorlige handicap finansieres gennem indbeta-

linger til udligningsfonden fra pligtvirksomheder (med mere end 20 ansatte), der ikke eller kun del-

vist lever op til den eksisterende beskæftigelseskvote på fem procent. De midler, virksomhederne 

indbetaler til udligningsfonden som en konsekvens af kvotesystemet, går eksklusivt til at iværksætte 

diverse beskæftigelsesindsatser til at øge erhvervsdeltagelsen blandt personer med alvorlige handi-

cap. Dermed er der skabt et lukket selvfinansieret ’særsystem’ for de specialiserede beskæftigelses-

indsatser, som ikke truer det ordinære beskæftigelsessystem (Heyer 2002). I 2009 blev der indbetalt 

518 millioner Euro til den tyske udligningsfond fra pligtvirksomhederne (BIH 2010).  

 

Politikinstrumenterne i den danske beskæftigelsesindsats for personer med handicap er i Vedungs 

(1998) terminologi karakteriseret ved udelukkende at bestå af en kombination af gulerødder og in-

formation, mens tvang ikke tages i anvendelse i indsatsen97. Den politiske kultur er med til at defi-

nere, hvilke udenlandske emerging practices der vurderes mulige at overføre til den danske kontekst 

i en form tilpasset den danske kontekst, og hvilke der ikke er (jf. kapitel 4, afsnit 7.3). 

  

                                                 
97 Gennemførelse af mindre arbejdspladstilpasninger for at kompensere for en arbejdstagers nedsatte arbejdsevne er 
imidlertid ikke frivilligt. Denne problemstilling ligger dog uden for afhandlingens fokus (jf. kapitel 2, afsnit 3.3). 
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At der er en uvilje imod tvang over for virksomhederne i form af kvoter, kan illustreres ved følgen-

de citat fra en kommission, som var nedsat i 1980’erne til at vurdere muligheden for at intensivere 

indsatsen for at fremme beskæftigelsesmulighederne for personer med handicap: ”[T]vangsmæssige 

ordninger passer særdeles dårligt til den danske mentalitet om, hvorledes opgaven bør løses. På 

denne baggrund har udvalget skønnet, at der ikke er behov for en mere principiel vurdering af, om 

kvotaordninger i almindelighed bør indgå som redskab til styrkelse af de handicappedes beskæfti-

gelsesmuligheder” (Betænkning nr. 1070 1986:13). Det skyldes, at der ikke er tradition for  særbe-

handling af svage grupper i den danske arbejdsmarkedspolitik, eksempelvis i form af kvoter98. Iføl-

ge Halvorsen og Hvinden (2011) er det (fortsat) slående, hvordan den seneste beskæftigelsesstrategi 

for personer med handicap udelukkende består af økonomiske incitamenter til virksomhederne og 

information (se Appendiks 1, afsnit 3.2).  

 
En gennemgående holdning blandt de danske informanter er, at de betragte det som ’udansk’ at 

tvinge virksomhederne til at ansætte personer med handicap, fordi personer med handicap, ligesom 

det er tilfældet for alle andre, skal ansættes på deres kvalifikationer og ikke for at opfylde en be-

stemt kvote. Som følge af den danske arbejdsmarkedsmodel har arbejdsmarkedets parter har en stor 

tiltro til, at virksomhedernes sociale ansvar bedst opnås gennem frivillighed (Bredgaard et al. 2011). 

Især informanten fra DA er generelt imod indførelse af tvang af virksomhederne, da det er ”en sær-

deles uhensigtsmæssig løsning, fordi hvis man indfører bestemte kvoter for virksomheder, så bliver 

det ligegyldigt for virksomhederne at gøre noget af egen lyst og evne” (interview chefkonsulent i 

DA). Citatet understreger både, at frivillighedsidealet er vægtet højt, og at tvang af danske virksom-

heder ligeledes er betragtet som værende uhensigtsmæssigt. Dette vurderes at hænge tæt sammen 

med den aftalebaserede danske arbejdsmarkedsmodel. Informanten fra LO lægger stor vægt på op-

nåelse af enighed mellem parterne på området, da det sikrer legitimiteten, hvilket informanten vur-

derer, er en vigtig forudsætning for, at beskæftigelsesindsatserne fungerer godt.  

 

Også Danske Handicaporganisationer er skeptiske over for kvoter for personer med handicap, idet 

indførelse af et kvotesystem i Danmark medfører en øget risiko for, at personer med handicap an-

sættes for at opfylde en kvote frem for på grund af deres kvalifikationer: ”Princippet i Danmark er, 

at folk skal ansættes på deres kvalifikationer, og at de skal have løn herefter. Det her vil sætte nogle 

andre incitamenter i gang, som at man vil ansætte personer med handicap, fordi man er tvunget til 

                                                 
98 Jf. oplæg ved Professor Per Kongshøj Madsen, Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet: ”Flexicuri-
ty på dansk. Inklusion eller eksklusion af svage grupper?”. Den 7. december 2011, Institut for Menneskerettigheder.   
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det. De vil typisk blive ansat i lavindkomstjob” (ekspertseminar 2011 beskæftigelsespolitisk konsu-

lent Danske Handicaporganisationer).  

 
Fondstankegangen som et muligt redskab til at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap er 

imidlertid ikke ukendt i Danmark i form af politiske input til videreudviklingen af beskæftigelses-

indsatsen for personer med handicap. Danske Handicaporganisationer har foreslået indførelse af en 

såkaldt ’inklusionsfond’, der kan betragtes som en dansk ’light model’ af den tyske kvoteordning: 

”En model kunne være, at der indbetales kollektivt til en ”inklusionsfond” med henblik på at beløn-

ne de arbejdsgivere, der tager et konkret ansvar for ansættelse af personer med varigt nedsat ar-

bejdsevne og ift. at gennemføre øvrige ”fastholdelsesforløb” af ansatte, hvis arbejdsevne er truet, 

men hvor der er et udviklingspotentiale” (Danske Handicaporganisationer 2010b).  

 

Om det relative styrkeforhold mellem arbejdsmarkedets parter og handicaporganisationerne i dansk 

arbejdsmarkedspolitik konkluderer Liisberg (2011:390): ”In Denmark, it would seem that where the 

interest of the social partners and disabled persons’ organisations have differed, the opinions and 

interests of the social partners have prevailed”. På den baggrund vurderes det meget vanskeligt at 

indføre en udligningsfond i Danmark, hvilket skyldes, at arbejdsmarkedsområdet er præget af stiaf-

hængighed (Hvinden 2003) og sidst, men ikke mindst arbejdsmarkedets parters relativt store indfly-

delse på området, om end Bredgard et all. (2011) vurderer, at den har været faldende igennem de 

seneste 10 år.   

 

Den samlede vurdering er, at overførelse af en udligningsfond til Danmark vil være forbundet med 

store vanskeligheder, idet det er en indsatstype, som ville medføre, at de danske virksomheder i så 

fald ville blive pålagt yderligere økonomiske omkostninger, hvilket antages at ville medføre forrin-

gelser af konkurrenceevnen. Arbejdsgivernes argument er, at dette ville have katastrofale konse-

kvenser for en lille åben økonomi som den danske, hvilket især vurderes at spille en afgørende rolle 

i en tid præget af økonomisk krise. På den baggrund er det vurderingen, at det ville være vanskeligt 

at overføre en model, som bygger på tvang af de danske arbejdsgivere. Dette er der stor uvilje imod 

fra arbejdsmarkedets parters side, ligesom der er en vis uvilje fra handicaporganisationernes side. Et 

yderligere argument, der understreger vanskeligheden ved at overføre udligningsfonden til Dan-

mark, er, at dette ville disharmonere med den høje grad af numerisk fleksibilitet, der udgør et cen-

tralt element i den danske flexicurity-model. Den endelige konklusion er derfor, at det ikke kan an-

befales at overføre den tyske udligningsfond til Danmark i videreudviklingen af den danske beskæf-
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tigelsesindsats for personer med handicap, da dette ville være forbundet med meget store vanskelig-

heder i såvel politikformulerings- som implementeringsfasen.    

 

De tyske integrationsfagtjenester er inspireret af metoden i supported employment. Her har man 

med midler fra udligningsfonden oprettet særlige formidlings- og rådgivningsinstitutioner målrettet 

personer med alvorlige handicap og virksomheder. Personer med psykiske handicap udgør den stør-

ste målgruppe. I 2009 overgik 7.324 personer med alvorlige handicap til det ordinære arbejdsmar-

ked med rådgivning og støtte fra integrationsfagtjenester. Evalueringen af modelforsøget viste, at 

indsatsen var omkostningseffektiv ved formidling af mere end 10 personer årligt til det ordinære 

arbejdsmarked per fuldtidsmedarbejder (Kastl og Trost 2002). I perioden 2005-2009 lå den gen-

nemsnitlige formidlingskvote til det ordinære arbejdsmarked per fuldtidsmedarbejder på mellem 12 

og 13 personer med alvorlige handicap trods den økonomiske krise. At der er tale om en indsats, 

som (formentlig) er omkostningseffektiv, burde alt andet lige gøre den relativt attraktiv at overføre 

til Danmark.  

 

Med etableringen af integrationsfagtjenester har man i Tyskland etableret landsdækkende ’særinsti-

tutioner’, der er specialiserede i at formidle og fastholde personer med alvorlige handicap på det 

ordinære arbejdsmarked. Til forskel varetages den danske beskæftigelsesindsats i forhold til perso-

ner med handicap i det ordinære beskæftigelsessystem, dvs. i de kommunale jobcentre. Dette for-

hold bunder bl.a. i princippet om mainstreaming, der medfører, at indsatsen for personer med han-

dicap skal finde sted i ’normalsystemet’ frem for handicapspecifikke særinstitutioner. En special-

konsulent i Specialfunktionen udtaler: ”Vi har lavet særtjenester. Dem afskaffede vi for mange år 

siden. Hvis vi laver alt for mange særtjenester, så ender [personer med handicap] med at være sæ-

re” (ekspertseminar 2011 specialkonsulent i Specialfunktionen). Ifølge juristen fra sekretariatet for 

Det Centrale Handicapråd eksisterer der dog ”små øer” i den danske indsats bestående af sådanne 

handicapspecifikke institutioner, herunder eksempelvis Handicapidrættens Videnscenter99, hvilket i 

den danske indsats er den berømte undtagelse, der bekræfter reglen.  

 

Integrationsfagtjenester er en type særlovgivning for personer med alvorlige handicap, som ikke 

synes at harmonere med det danske princip om sektoransvar og tankerne om den størst mulige in-

klusion i ’normalsystemet’. Dette er forhold, som vurderes at udgøre afgørende barrierer imod at 
                                                 
99 For flere informationer om Handicapidrættens Videnscenter se www.handivid.dk 
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overføre sådanne handicapspecifikke særinstitutioner til Danmark. At komplementere den eksiste-

rende jobcenterstruktur med handicapspecifikke integrationsfagtjenester (layering) vurderes også at 

ville støde på megen modstand, idet det ville gå imod den udvikling, der for indeværende finder 

sted eksempelvis på uddannelsesområdet, hvor specialundervisningen fra overvejende at finde sted i 

særlige enheder (specialskoler) søges flyttet over i grundskoleregi med henblik på at fremme inklu-

sion (og mindske udgifterne på området). Målet er, at specialskoleundervisning i særlige institutio-

ner udelukkende skal være for børn og unge med de allerstørste behov for individuel støtte i forbin-

delse med undervisningen. Decideret at erstatte jobcentrenes indsats over for personer med handi-

cap (displacement) med handicapspecifikke integrationsfagtjenester vurderes at ville være forbun-

det med betydelige vanskeligheder.  

 

Princippet om ’én indgang’ kendetegnende for strukturen på beskæftigelsesområdet gennemsyrer 

derimod aktørernes forestillinger om ’den gode beskæftigelsesindsats’, hvilket følgende citat er et 

eksempel på: ”Der skal være én dør for alle borgere. Det kan godt være, at man skal have forskelli-

ge former for hjælp, men man skal gå ind ad den samme dør”  (ekspertseminar 2011 formand Dan-

mark EUSE). Holdningen hos bl.a. en specialkonsulent i Specialfunktionen er, at det afgørende er, 

at der gennemføres en målrettet indsats. Informanten vurderer, at dette allerede er muligt i de dan-

ske jobcentre, og at man ikke behøver at oprette specifikke institutioner for at kunne gennemføre en 

målrettet indsats. Dette skal ifølge informanten bl.a. ses i lyset af den jobcenterstruktur, man indfør-

te som led i strukturreformen, hvis formål bl.a. var at forenkle beskæftigelsesindsatsen. Indførelse 

af handicapspecifikke jobformidlingsinstitutioner står dermed også i modsætning til de seneste års 

strukturforenkling på beskæftigelsesområdet. Den samlede konklusion er, at det ikke kan anbefales 

at overføre de handicapspecifikke integrationsfagtjenester til Danmark i videreudviklingen af be-

skæftigelsesindsatsen for personer med handicap. Dette skal også ses i lyset af, at mange af de tyske 

interviews understreger, at koordinering af beskæftigelsesindsatsen blandt aktørerne i et beskæfti-

gelsessystem med mange aktører synes at er forbundet med store vanskeligheder og uhensigtsmæs-

sigheder i forhold til at sikre en effektiv implementering.     

 

I både Tyskland og Sverige udgør socialøkonomiske virksomheder en virksomhedstype, som i 

stigende grad skaber beskæftigelsesmuligheder for personer med handicap. Dette vurderes også at 

være tilfældet i Danmark, hvilket bl.a. skyldes, at socialøkonomi åbner op for muligheden for at 

samarbejde på tværs af sektorer (chefkonsulent i Center for Socialøkonomi i Servicestyrelsen 
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2011:51). I Danmark har de socialøkonomiske virksomheder rødder i den danske andelsbevægelse, 

hvorfor der som sådan ikke er noget nyt i indsatsen. Ifølge Servicestyrelsen (2011) er ’det nye’, at 

man – i hvert fald på verdensplan – er begyndt at anvende de socialøkonomiske tanker mere strate-

gisk (ibid.). Specialisterne100 og Huset Venture101 fremhæves ofte som forbilledlige eksempler på 

succesfulde danske socialøkonomiske virksomheder, der i en beskæftigelsessammenhæng gør stra-

tegisk brug af de særlige kompetencer, som kan være konsekvenserne af et handicap. 

 

I Tyskland i særdeleshed, men også i Sverige indtager de socialøkonomiske virksomheder en rela-

tivt mere tydelig rolle som et eksplicit policyinstrument til at øge beskæftigelsen for personer med 

handicap, end det er tilfældet i Danmark. I Tyskland har de socialøkonomiske virksomheder siden 

2001 været en landsdækkende indsats og indgår også som et af satsningsområderne i BMAS’ 

landsdækkende beskæftigelsesstrategi for personer med alvorlige handicap Job4000102 (løber i peri-

oden 2007-2013). Dette viser, at det er en type beskæftigelsesindsats, som bliver fremmet med mid-

ler fra udligningsfonden. I perioden mellem 2008 og 2009 blev mellem 15.000 og 22.000 personer 

med handicap formidlet til de socialøkonomiske virksomheder. I Sverige er de arbejdsintegrerede 

socialøkonomiske virksomheder en mindre formaliseret foranstaltning i beskæftigelsesindsatsen: I 

2010 besluttede den svenske regering en handlingsplan for de arbejdsintegrerede socialøkonomiske 

virksomheder, og det fremgår eksplicit af den landsdækkende handicappolitiske handlingsplan for 

2011-2016, at antallet af arbejdsintegrerede socialøkonomiske virksomheder skal stige i perioden 

(Regeringskansliet 2011).  

 

”Spændende bliver det at følge den socialøkonomiske udvikling på handicapområdet og i kommu-

nerne generelt” (Servicestyrelsen 2011:59). De udenlandske erfaringer vurderes at kunne tjene som 

inspiration for videreudviklingen af de socialøkonomiske virksomheder i Danmark med henblik på 

at gøre dem til et mere eksplicit prioriteret element i den nationale danske beskæftigelsesindsats for 

personer med handicap mellem den beskyttede beskæftigelse og ansættelse på ordinære vilkår. Det-

te modsvarer begrebet layering (jf. kapitel 4, afsnit 6.1). Dog viser de tyske erfaringer, at de social-

                                                 
100 For flere informationer om Specialisterne se www.specialisterne.com 
 
101 For flere informationer om Huset Venture se www.husetventure.dk 
 
102 For flere informationer om Job4000 se http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderter-Menschen/Initiative-
Jobs-ohne-Barrieren/Programm-Job4000/inhalt.html 
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økonomiske virksomheder ikke har været så effektive i forhold til at flytte personer mod eller til det 

ordinære arbejdsmarked, hvilket var intentionen med at indføre dem i lovgivningen i sin tid.    

   

’Rådgivning indefra og ud’ er en landsdækkende indsats, hvor integrationsfagtjenesterne afholder 

lønnen til en ansat i arbejdsgiverorganisationerne, med henblik på at denne rådgiver organisationens 

medlemmer om de eksisterende støtte- og kompensationsordninger i forhold til personer med alvor-

lige handicap, frem for at det er integrationsfagtjenesterne selv, der kontakter og rådgiver virksom-

hederne. Tyske erfaringer med ordningen viser, at virksomhederne har større tillid til arbejdsgiver-

organisationens medarbejdere end til medarbejdere fra integrationsfagtjenester.  

 

”Rådgivning indefra og ud” kunne supplere de eksisterende danske informationsindsatser på områ-

det. Det er en indsats, der formentlig kan bidrage til at øge viden på de danske virksomheder om de 

lovgivningsmæssige støtte- og kompensationsordninger for personer med handicap. Dette svarer til 

begrebet layering. Der er tale om en hidtil uudnyttet mulighed for at få en rådgivningslinje direkte 

ind i de danske virksomheder i forhold til personer med handicap. Formålet med at overføre indsat-

sen til Danmark skulle være at bidrage til at overkomme det eksisterende vidensunderskud hos de 

danske virksomheder om de forskellige kompensations- og støttemuligheder i forhold til at integrere 

og fastholde personer med handicap. På den baggrund kan det anbefales at overføre de tyske erfa-

ringer til Danmark i videreudviklingen af den danske beskæftigelsesindsats for personer med handi-

cap, idet der er tale om en indsats, som vurderes også at kunne øge kendskabet til de eksisterende 

støtte- og kompensationsordninger hos de danske arbejdsgivere. Der er en indsats, som formelt vil 

flytte en del af medansvaret for ”aben” fra det offentlige over til arbejdsgiverorganisationerne (jf. 

kapitel 6, afsnit 2.2), hvilket muligvis kunne resultere i nogen modstand fra de danske arbejdsgiver-

organisationer.  

 

Projekt ’opdagende hænder’ er et eksempel på et projekt, hvor en håndfuld blinde og svagtseende 

kvinder har bevæget sig fra en position som (langtids)arbejdsløse til beskæftigelse på ordinære vil-

kår gennem en strategisk og innovativ anvendelse af deres særligt veludviklede føleevne som følge 

af et begrænset eller manglende syn. Der er tale om et tydeligt eksempel, hvor man gør brug af mu-

lighederne frem for at fokusere på begrænsningerne i forhold til arbejdsmarkedet som følge af et 

handicap. Man har med projektet fundet og udnyttet en niche på arbejdsmarkedet, både til gavn for 

de kvinder, der undersøges for brystkræft, samt de blinde og svagtseende kvinder, idet kvinderne i 
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projektet er i stand til at identificere mindre kræftknuder end mammografer. Det resulterer i, at 

kræftknuder kan identificeres tidligere, hvorfor der med projektet er tale om en win-win-situation. 

Den samlede konklusion er, at erfaringerne fra Projekt ’opdagende hænder’ er relevante at overføre 

til Danmark, hvilket understøttes af en udtalelse fra en af informanterne på ekspertseminaret i 2011: 

”Det her kunne sagtens fungere i virkeligheden. Der er bare ikke nogen, som ser det for sig, fordi 

det ikke findes”  (ekspertseminar 2011 sekretariatsleder Det Centrale Handicapråd). Dette eksempel 

understreger, at ”[l]esson-drawing expands the scope for choice in the national political agenda” 

(Rose 2005:23). 

 

Der eksisterer alt andet lige også et potentiale blandt personer med handicap i Danmark i forhold til 

at udnytte de særlige evner som følge af forskellige handicap strategisk i forhold til arbejdsmarkedet 

i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag. Det er en øvelse, som bl.a. kræver kreativitet, mod og 

viden. I den henseende kan Projekt ”opdagende hænder” tjene som et godt eksempel på, at det trods 

betydelige handicap kan lade sig gøre at flytte sig fra arbejdsløshed til beskæftigelse på det ordinæ-

re arbejdsmarked (beskæftigelsestrappens øverste trin). Der synes at eksistere en opgave for de dan-

ske handicaporganisationer i samspil med personer med handicap selv at være med til over for virk-

somhederne at formidle, hvordan disse særlige evner som følge af enten fysiske eller psykiske han-

dicap i højere grad kunne udnyttes strategisk i en beskæftigelsessammenhæng, end de bliver det i 

dag. Forudsætningen for succes hviler naturligvis på tilstedeværelsen af rummelige, men også risi-

kovillige danske virksomheder med en veludviklet evne til at innovere og tænke nyt. Den negative 

følge af et sådant projekt er risikoen for, at bestemte jobfunktioner reserveres til bestemte handi-

capmålgrupper, med risiko for at de sættes mentalt i bås i en arbejdsmarkedssammenhæng. Den 

blinde klaverstemmer og telemarketingmedarbejder er eksempler på sådanne stereotyper, som ofte 

tages frem i de danske diskussioner til illustration af denne pointe.  

 

I Aktion5 udgør bl.a. kontante engangsbeløb til virksomheder, som enten ansætter eller uddanner 

personer med handicap et af de centrale elementer i indsatsen. Dette er en form for økonomisk inci-

tament, som der ikke er tradition for at tage i anvendelse over for virksomhederne i den danske be-

skæftigelsesindsats for personer med handicap. I den danske uddannelsespolitik er det imidlertid et 

velkendt policyinstrument, hvor virksomhederne modtager op til 70.000 kr. for at oprette en prak-

tikplads til unge. Der er tale om udbetalinger for praktikforløb af helt ned til syv måneders varighed. 

Antallet af unge uden praktikplads er et stigende empirisk fænomen under den nuværende økono-
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miske krise, hvorfor man kan stille spørgsmålstegn ved effekten af disse økonomiske gulerødder til 

arbejdsgiverne. På den baggrund er det ikke en indsats, som umiddelbart vurderes at være virk-

ningsfuld i forhold til at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap i en dansk kontekst. Der-

for anbefales det ikke at overføre Aktion5 til Danmark.  

 

Modelforsøget VAmB  viste, at andelen af unge med handicap, som bliver ansat og fastholdt på or-

dinære vilkår i virksomhederne, er større for de unge, som har haft et relativt længere praktikophold 

i virksomhederne (6-12 måneder med mulighed for forlængelse) som en del af deres erhvervsrettede 

specialskoleforløb, end kontrolgruppen, som kun har gennemført et praktikophold på tre uger (Seyd 

et al. 2009). De tyske erfaringer viser desuden, at det er centralt, at der er en praktiklærer til stede på 

virksomheden, hvis der eksempelvis skulle opstå problemer i forbindelse med praktikopholdet. 

Vurderingen er, at det er relevant at overføre erfaringerne med det længerevarende praktikophold på 

virksomheder på det ordinære arbejdsmarked til de danske specialskoler som et redskab til efterføl-

gende at opnå øget beskæftigelse for unge med handicap på det ordinære arbejdsmarked.      

3. Vurdering af de svenske emerging practices  

Analyserne af emerging practices i både Tyskland og Sverige har vist, at man i begge lande til for-

skel fra Danmark på baggrund af diverse modelforsøg har indført landsdækkende indsatser baseret 

på supported employment-metoden. I Sverige blev SIUS gjort landsdækkende allerede i slutningen 

af 1990’erne, bl.a. på baggrund af norske erfaringer. I Tyskland gjorde man UB landsdækkende 10 

år senere på baggrund af projekterfaringer finansieret med midler fra udligningsfonden.  

 

Formålet med SIUS er at yde individuel støtte fra en SIUS-konsulent til jobsøgende med handicap, 

som har behov for et stort omfang af støtte til at komme i beskæftigelse på det ordinære arbejds-

marked. Der kan gives introduktionsstøtte på virksomheden i op til seks måneder, hvor der bl.a. er 

mulighed for, at SIUS-konsulenten arbejder side om side med den jobsøgende i forhold til at løse 

konkrete arbejdsopgaver. Herefter indeholder SIUS støtte til fastholdelse i minimum 12 måneder 

efter ansættelsestidspunktet til både arbejdstager og arbejdsgiver, dog med mulighed for forlængel-

se. SIUS-konsulenten er en AF-medarbejder med særlige kompetencer i ”introduktionsmetodik”. 

Den centrale pointe er, at man i bl.a. Sverige med SIUS har skabt en sammenhængende beskæftigel-

sesindsats for personer med handicap, der står uden for arbejdsmarkedet, med det formål at bidrage 

til at matche arbejdstagere og arbejdsgivere, introducere personer, der ikke er i lønnet beskæftigelse 
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til arbejdspladsen, og følge op både i forhold til arbejdsgivere og arbejdstagere i en længerevarende 

periode. Vurderingen er, at SIUS-indsatsen baseret på supported employment-metoden kunne kom-

plettere den nuværende danske beskæftigelsesindsats, idet de eksisterende indsatser ikke vurderes at 

være tilstrækkelige til at kunne omfatte personer, som befinder sig relativt langt fra arbejdsmarkedet 

og har behov for en ”sammenhængende” indsats for at få integration og fastholdelse til at lykkes.  

 

I den danske beskæftigelseslovgivning findes eksempelvis ingen landsdækkende indsats, hvor der 

på tilsvarende vis tilrettelægges et individuelt introduktionsforløb med henblik på at integrere den 

arbejdssøgende med handicap på arbejdsmarkedet. Hhv. isbryderordningen og fortrinsadgangen 

(Appendiks 1, afsnit 1.5 og 1.6) har eksplicit til formål at lette overgangen til arbejdsmarkedet for 

arbejdssøgende med handicap, men der er sammenlignet med SIUS tale om helt andre typer af ind-

satser. Isbryderordning er et midlertidigt løntilskud til nyuddannede med handicap, som mangler 

erhvervserfaring inden for det område, deres uddannelse sigter imod. Fortrinsadgangen foreskriver, 

at offentlige arbejdsgivere ved besættelse af ledige stillinger er forpligtede til at give fortrinsadgang 

til en person, der på grund af sit handicap har svært ved at opnå ansættelse på det ordinære arbejds-

marked. Begge ordninger anvendes yderst sparsomt (se Appendiks 1, afsnit 2).  

 

SIUS adskiller sig fra den danske lov om personlig assistance til handicappede i erhverv bl.a. ved, 

at der er tale om en medarbejder fra AF, som har erfaring med at introducere personer med handi-

cap på virksomhederne. ”Det, der er svagheden ved personlig assistance, er, at det i udgangspunk-

tet er en person ansat i virksomheden” (ekspertseminar 2011 formand for EUSE Danmark). Med 

lovudvidelsen 1. juli 2007 af personlig assistance til handicappede i erhverv til også at omfatte per-

soner med psykiske handicap og udviklingshæmning (layering) blev der taget et eksplicit skridt for 

at forbedre beskæftigelsesindsatsen for visse grupper af personer med ikke-fysiske handicap. Bag-

grunden var, at der eksisterede et udækket kompensationsbehov i forhold til disse målgrupper. Den 

supervision og efteruddannelse, som støttepersonerne i projektperioden var omfattet af, kom ikke 

med i loven, på trods af at evalueringen af modelforsøget viste, at det var vigtige elementer (Socialt 

Udviklingscenter 2005). For enkelte handicapgrupper, herunder personer med udviklingshæmning, 

mener formanden for EUSE Danmark at der eksisterer et behov for en øget professionalisering af 

støttepersonsfunktionen til at være en faguddannet person eller jobcoach, frem for at det er en fri-

købt medarbejder uden særlige forudsætninger, der varetager støttepersonsfunktionen i forhold til 

den enkelte og virksomheden. Dette gør sig gældende for langt de fleste personlige assistenter, der 
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bevilges i dag (Specialfunktionen Job og Handicap 2010c). Som påpeget af Spjelkavik (2011) eksi-

sterer der ingen kompetencegivende uddannelse i tråd med international supported employment i 

Danmark. 

 

Betragtet i forhold til den overordnede tredeling af policyinstrumenter i hhv. tvang, gulerødder og 

information (Vedung 1998), er der i analysen af den danske case identificeret et behov for at udvide 

de eksisterende informationsredskaber til at bestå af en faguddannet person eller jobcoach, som har 

en kontinuerlig og mangefacettet opgavepalet, både i forhold til den enkelte med handicap og ar-

bejdsgiveren, hvis målet med at integrere og fastholde personer med psykiske handicap og udvik-

lingshæmning, der befinder sig relativt lang fra arbejdsmarkedet, skal nås. Jobcoachen indgår som 

et vigtigt element i supported employment (Cowi 2012; Spjelkavik 2011; Bengtsson 2010; Bengts-

son og Mateu 2009; Spjelkavik og Evans 2007).  

 

Spjelkavik (2011) påpeger i forlængelse heraf, at en af udfordringerne i den nuværende danske ind-

sats er, at opfølgning ikke er nogen individuel rettighed, men at opfølgning i praksis beror på den 

enkelte sagsbehandlers konkrete vurdering i den konkrete sag. Dette indebærer en stor risiko for 

vilkårlighed for målgrupper beroende på den enkeltes sagsbehandlers kapacitet og viden, hvor netop 

opfølgning og kontinuitet er vigtige elementer for at sikre den enkeltes fastholdelse på arbejdsmar-

kedet.    

”Både for den enkelte og for samfundet som helhed er det yderst rele-
vant at få iværksat initiativer, der kan hjælpe mennesker med psykiske 
lidelser med at fastholde eller finde tilbage i arbejde/uddannelse”  
(Eplov 2012)103. 

På linje med hvad man har gjort i både Sverige og Tyskland, anbefales det at indføre en sammen-

hængende national SE-indsats i Danmark med fokus på de målgrupper med mere diffuse handicap, 

der befinder sig længst fra arbejdsmarkedet og har behov for en mere ’håndholdt’ og sammenhæn-

gende beskæftigelsesindsats, end de eksisterende indsatser i dag tillader (herunder eksempelvis 

mentorordningen og personlig assistance). Dette vil også kunne give lige adgang til alle uanset geo-

grafisk placering og målgruppe til forskel for den ad-hoc-prægede karakter, den danske SE-indsats i 

                                                 
103 Skriftligt oplæg ved Lene Falgaard Eplov, Overlæge, Ph.d., Leder af projektenheden for psykiatrisk rehabilitering, 
Psykiatrisk Center Ballerup præsenteret på Det Centrale Handicapråds Ekspertcamp afholdt den 1. februar 2012.  
For flere informationer se http://ijobmedhandicap.dk/wp-content/uploads/2012/01/Lene_Eplov.pdf 
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kommunerne har i dag. Det anbefales, at indsatsen forankres i Beskæftigelsesministeriet for at sikre 

et udtalt fokus på beskæftigelse.  

 

Activa-modellen® er ifølge udsagn fra den svenske professor Danermark, Örebro Universitet en 

fremgangsrig model til at øge beskæftigelsen blandt især personer med psykiske handicap og udvik-

lingshæmning. Activa-modellen® baserer sig også på tankerne omkring supported employment. 

Målet for indsatsen er et permanent job, hvilket arbejdsgiveren bliver gjort bekendt med, når de 

siger ja til at få en person med handicap i praktik. Årligt overgår mellem 50 og 70 personer til be-

skæftigelse enten med løntilskud eller i form af ordinære ansættelser med støtte fra Activas medar-

bejdere.   

 

Der er flere elementer i Activa-modellen®, der er relevante for videreudviklingen af den danske 

beskæftigelsesindsats: arbejdskonsulenten, som både har en koordinerende funktion omkring de 

implicerede myndigheder (casemanager), men som også yder støtte til introduktion af den pågæl-

dende med handicap og til dennes arbejdsgiver. Også det, at det er den samme arbejdskonsulent, 

som arbejder med den pågældende person i hele forløbet med handicap og virksomheden, bidrager 

med vigtig kontinuitet i forløbet.  

 

Et andet vigtigt element i modellen er Activa-ansættelsen, hvor Activa fungerer som arbejdsgiver 

for den pågældende person med handicap, der ansættes med løntilskud, ”sådan at den nye arbejds-

giver ikke i første omgang behøver at bekymre sig om regler og udgifter, men i stedet kan bruge tid 

på at introducere den nye medarbejder i arbejdsopgaverne og arbejdspladsens kultur [forfatterens 

oversættelse]”104. Activa-ansættelsen vurderes at være en måde, hvorpå integration på virksomhe-

derne kan lettes ved, at arbejdsgiverne får mulighed for at gøre sig erfaringer med at have bl.a. per-

soner med psykiske handicap og udviklingshæmning på virksomheden i op til et år, inden de for-

melt får arbejdsgiveransvar og dermed også pålægges udgifter. Det medfører, at arbejdsgiveren ikke 

fra første færd har formelle forpligtelser forbundet med en ansættelse, men at fokus kan lægges på 

den potentielle arbejdstager i form af eksempelvis introduktion til arbejdsopgaver og arbejdsplad-

sen. Dette er ifølge udtalelser fra en specialkonsulent fra Specialfunktionen ikke muligt i Danmark: 

”Hvis det drejer sig om løntilskud, så kan man ikke lave et år, hvor arbejdsgiveren ikke har nogen 

udgifter overhovedet”  (ekspertseminar 2011). Opsamlende vurderes Activa-modellen® at indeholde 
                                                 
104 www.s-activa.se 
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flere elementer, som er relevante i forhold til videreudviklingen af den danske beskæftigelsesindsats 

for personer med handicap.  

 
Nystartsjobb blev indført landsdækkende 1. januar 2007 og medfører midlertidige skattefradrag 

svarende til arbejdsgiverbidraget til arbejdsgivere, der ansætter langtidsarbejdsløse personer med og 

uden handicap. I 2010 var 9.430 personer med handicap ansat i nystartsjobb, hvilket volumenmæs-

sigt er et forholdsvis stort antal personer105. Da skattefradraget er tidsbegrænset, er der tale om en 

indsats bestående af et midlertidigt indirekte løntilskud til arbejdsgiveren. Det medfører, at indsat-

sen har et integrerende element indbygget i sig, da den pågældende ansat i et nystartjobb automatisk 

overgår til ordinær ansættelse (den politiske målsætning), når skattefradraget ophører. Man kan be-

tragte det midlertidige skattefradrag som en trædesten til det ordinære arbejdsmarked fortrinsvis for 

personer med lettere nedsættelse i arbejdsevnen. Den største risiko forbundet med nystartsjobb er, at 

indsatsen kan lede til dødvægtstab, idet arbejdsgiverne får et incitament til at spekulere i skattefra-

draget og vente med at ansætte personer med handicap, de ville have ansat under alle omstændighe-

der, indtil de er berettigede til at modtage det midlertidige fradrag.   

 

I den danske beskæftigelsesindsats eksisterer der ikke muligheden for at give midlertidige skattefra-

drag til arbejdsgivere, som ansætter langtidsarbejdsløse. Sigtet med at indføre et midlertidigt skatte-

fradrag i Danmark skulle være at give arbejdsgivere et midlertidigt økonomisk incitament til at an-

sætte langtidsarbejdsløse med handicap med henblik på at forhindre, at arbejdsløsheden bider sig 

fast, og at de pågældende personer bevæger sig ned ad beskæftigelsestrappen og havner på kontant-

hjælp.  

 

Nystartsjobb er en rettighedsbaseret indsats, hvorfor adgang til indsatsen ikke er afhængig af en 

konkret vurdering af den enkeltes arbejdsevnenedsættelse. Relativt set er der forholdsvis begrænset 

bureaukrati forbundet med nystartsjobb, hvilket alt andet lige gør det nemmere for arbejdsgiverne at 

ansætte personer med handicap. Samlet set vurderes nystartsjobb at være en indsats, som er relevant 

at overføre til Danmark med henblik på at øge arbejdsgivernes incitament til i højere grad at inte-

grere langtidsarbejdsløse med handicap (outsidere). Økonomiske gulerødder til arbejdsgivere er en 

form for policyinstrument, som man i forvejen anvender i Danmark, skønt de traditionelt består af 

                                                 
105 Til sammenligning var der i Danmark i 2008 på landsplan i alt tale om 4.205 bevillinger af handicapkompenserende 
indsatser på beskæftigelsesområdet. Tallet dækker over personer i personlig assistance (til hhv. erhverv, uddannelse og 
psykiske handicap), isbryderordningen og fortrinsadgang (Specialfunktionen Job og Handicap 2011).       
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direkte løntilskud til arbejdsgiverne med henblik på at kompensere for den relativt lavere produkti-

vitet som følge af den nedsatte arbejdsevne.    

 

Det er vurderingen, at erfaringerne fra kvindeprojektet i Örebro  i Sverige, hvor man ved at rede-

finere, hvad der ifølge svensk lovgivning er defineret som et arbejdsrelateret hjælpemiddel, og der-

med gøre støtten fra det offentlige mere fleksibel, kunne sikre fastholdelsen på arbejdsmarkedet for 

et dusin kvinder med psykiske handicap, er erfaringer, som er relevante at overføre til Danmark. 

Hvis der var bedre mulighed for de danske jobcentre til at kunne yde en tidligere og mere individua-

liseret indsats i forhold til valg af arbejdsrelaterede hjælpemidler, er det vurderingen, at der i lighed 

med de svenske erfaringer ville være flere personer med eksempelvis psykiske handicap, som kunne 

fastholdes på deres oprindelige arbejdspladser frem for at bevæge sig ned ad beskæftigelsestrappen 

med risiko for på sigt at ende på permanent forsørgelse. Også andre (se eksempelvis Kommunernes 

Landsforening 2011; Rambøll 2009b) har identificeret et behov for at udvide forståelsen af, hvad et 

arbejdsrelateret hjælpemiddel ifølge § 76 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik er.  

 

Projektet mellem Stockholm Politi og Samhall er det første svenske eksempel, hvor en offentlig 

organisation har opstillet et konkret måltal for ansættelse af personer med handicap. Projektets mål-

sætning var, at 20 personer med forskellige former for funktionsnedsættelse, som medfører nedsat 

arbejdsevne, gennem praktikophold og herefter prøveansættelser af et års varighed skulle overgå fra 

Samhall til civile stillinger inden for Stockholm politi i 2010.  

 

I Danmark har man allerede erfaringer med at opstille overordnede måltal for beskæftigelsen af 

personer med handicap i staten. I 2000 vedtog man en overordnet målsætning om, at 3,5 procent af 

statslige arbejdspladser skulle øremærkes til personer under det rummelige arbejdsmarked (Persona-

lestyrelsen 2004). Dette var med til at lægge pres på visse enheder i staten. Ved udgangen af 2003 

var 4.425 personer ansat inden for målgruppen for det rummelige arbejdsmarked, hvilket svarede til 

3,6 procent. Personer med handicap var hovedsageligt at finde inden for kontorpersonale og i ufag-

lærte stillinger, mens andelen af akademikere med handicap var meget lille (ibid.). Det indikerer, at 

opstilling af konkrete målsætninger alt andet lige fremmer beskæftigelse inden for lavkvalifika-

tionsjob. Som følge af at det opstillede måltal blev nået, betragtede man det officielle arbejde med 

måltal i staten for afsluttet, hvilket bl.a. skyldtes et ønske om afbureaukratisering af området106. Der 

                                                 
106 Telefonisk samtale med den ansvarlige fuldmægtig i Moderniseringsstyrelsen.   
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eksisterer fortsat en overordnet målsætning for ansættelse af personer med anden etnisk herkomst 

end dansk i staten.  

 

En sammenfattende vurdering er, at man kan overføre det svenske eksempel på en offentlig organi-

sation, der opstiller et konkret måltal om at ansætte et vist antal personer med handicap. Opstilling 

af måltal for beskæftigelsen af personer med handicap er også et redskab, som kunne tænkes ud-

bredt til det kommunale område i Danmark. Dog bør man være opmærksom på, at måltal er et red-

skab, som har den bagside, at det kan lede til ”skumning af fløden” og dermed gøre det endnu mere 

vanskeligt for de svageste personer i handicapmålgruppen at blive integreret og fastholdt på ar-

bejdsmarkedet. 

 

Max Hamburgerrestaurang er et eksempel på en svensk virksomhed, hvor man har opstillet et 

eksplicit mål som led i virksomhedens CSR-strategi om at ansætte 100 personer med handicap. I 

Danmark eksisterer der private virksomheder, der opstiller måltal og indgår i projekter til fremme af 

udsatte gruppers deltagelse på arbejdsmarkedet som led i deres VSE-strategier. De danske virksom-

heder er relativt bedre til at fastholde personer, hvis handicap opstår på virksomheden (insidere), 

end til at integrere personer med handicap udefra (outsidere) (Greve 2009). ”Der, hvor det er svæ-

rere er at tage dem udefra ind, altså integrationen, fordi man ikke kender folk, og fordi der kræves 

andre mekanismer”  (interview chefkonsulent i DA). Der synes derfor at eksistere et behov for at 

supplere med initiativer på de danske virksomheder, som sigter eksplicit på at integrere outsidere 

med handicap på virksomhederne frem for overvejende at fastholde insidere som led i CSR-

arbejdet.  

 

Med projekt ”Vi kan mer” har den svenske supermarkedskæde ICA i efteråret 2009 indgået en 

treårig aftale med Samhall om, at 500-1.000 personer med udviklingshæmning skal opnå menings-

fuld beskæftigelse i virksomheden. I Danmark eksisterer også eksempler på virksomheder, der ind-

går aftaler om at inkludere personer med handicap fra de beskyttede værksteder. Supermarkedskæ-

den Bilka er et eksempel på en sådan virksomhed, der ofte i denne sammenhæng fremhæves som et 

godt dansk eksempel.  
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4. Opsummering 

Formålet med kapitlet har været at identificere de udenlandske EPs, som vurderes relevante at over-

føre til den danske kontekst med henblik på at videreudvikle og dermed forbedre den danske be-

skæftigelsesindsats for personer med handicap. Den overordnede konklusion på indeværende kapi-

tel er, at adskillige af de tyske og svenske EPs vurderes at være relevante i forhold til videreudvik-

ling af den danske beskæftigelsesindsats for personer med handicap. Der er tale om instrumenter, 

som ikke i forvejen eksisterer i den danske beskæftigelsesindsats, hvilket understreger, at det er et 

område, hvor caselandene i hvert fald i nogen grad har udviklet nationalspecifikke indsatser til at 

overkomme sammenlignelige udfordringer (jf. kapitel 1, afsnit 1).  

 

På baggrund af komparationen bekræftes den indledende antagelse om, at det er relativt mere van-

skeligt at overføre policyindsatser mellem lande, som tilhører forskellige velfærdsregimer (Tysk-

land tilhører det beskæftigelsescentrede regime, mens Danmark tilhører det universalistiske regi-

me), bl.a. som følge af nationale forskelle i regulering på beskæftigelsesområdet, end mellem lande, 

der tilhører det samme velfærdsregime (både Danmark og Sverige tilhører det universalistiske re-

gime).    

 

Som følge af den danske arbejdsmarkedsmodel er der en udbredt tradition for udelukkende at an-

vende gulerødder og information for at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap i Dan-

mark, mens tvangslignende indsatser betragtes som værende decideret udansk. Udligningsfonden 

vurderes ikke at være relevant at overføre til Danmark, idet dette i forbindelse med indførelse af en 

kvoteordning for virksomhederne ville medføre displacement af den solidarisk skattefinansierede 

danske beskæftigelsesindsats for personer med handicap. Desuden vurderes integrationsfagtje-

nesterne heller ikke at være relevante at overføre til Danmark, idet de udgør særinstitutioner, som 

står i kontrast til det dominerende danske princip om sektoransvar. Oprettelse af handicapspecifikke 

særinstitutioner står desuden i stærk kontrast til det danske inklusionsideal, som bl.a. for indevæ-

rende søges fremmet på uddannelsesområdet i kommunerne ved udelukkende at reservere special-

skoleundervisning på deciderede specialskoler til de allersvageste børn med handicap. Aktion5, som 

bl.a. består af kontante engangsbeløb til arbejdsgivere, som ansætter personer med handicap, er en 

anden tysk EP, som heller ikke vurderes at være relevant at overføre til Danmark, idet tidligere erfa-

ringer på uddannelsesområdet viser, at dette instrument i bedste fald har en begrænset positiv effekt 

i den danske kontekst. 
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Indsatser, som er inspireret af supported employment-metoden, udgør en relativt stor andel af de 

udenlandske EPs, som det vurderes at være relevant at overføre til Danmark. Dette er SIUS, UB og 

Activa-modellen®. Det er indsatser, som overvejende anvendes i forhold til at øge beskæftigelsen 

blandt personer med psykiske handicap og udviklingshæmning. I disse indsatser udgør jobcoachen 

et meget centralt element i forhold til at klargøre, integrere og fastholde den enkelte med handicap 

på arbejdsmarkedet. Desuden har jobcoachen varierende beføjelser i forhold til at koordinere på 

tværs af de forskellige sektorer rundt om den pågældende med handicap (horisontal koordination) 

og i forhold til arbejdsgiverne.  

 

Supported employment praktiseres i Danmark, men i modsætning til vores to nabolande eksisterer 

der ingen landsdækkende indsatser, der er indført med SE for øje (Bengtsson og Mateu 2009). Der 

er stor geografisk variation i de indsatser baseret på supported employement, der tilbydes ledige 

med handicap i kommunerne rundt om i Danmark, og der mangler kvalitetssikring af indsatserne 

(Spjelkavik 2011). Bengtsson og Mateu (2009) vurderer, at den eksisterende ’lovgivning bøjes’ i 

forhold til muligheden for at kunne praktisere SE. Det indikerer, at der kunne eksistere et behov for 

at indføre en supplerende landsdækkende indsats, som især retter sig imod personer med psykiske 

handicap og udviklingshæmning, der befinder sig uden for arbejdsmarkedet. Dette skal også ses i 

lyset af, at andelen af de førtidspensioner, som tilkendes på baggrund af en psykisk diagnose, er 

stigende.   

 

De socialøkonomiske virksomheder eksisterer også i forvejen i den danske beskæftigelsesindsats, 

dog ikke som en landsdækkende indsats. Især i Tyskland, hvor de socialøkonomiske virksomheder 

siden 2001 blev ophævet til national lovgivning, synes der at være inspiration at hente i videreud-

viklingen af socialøkonomiske virksomheder som et mere eksplicit instrument i den nationale dan-

ske beskæftigelsesindsats for personer med handicap. Dog er sociale virksomheder i Tyskland langt 

fra den mellemstation mellem beskyttet og subventioneret beskæftigelse, som var forventet i for-

bindelse med lovvedtagelsen.   

 

Det afsluttende 10. kapitel indeholder med udgangspunkt i den danske arbejdsmarkedsmodel og det 

universalistiske velfærdsregime en diskussion af de faktorer, der antages at være hhv. hæmmende 

og fremmende for, at de relevante tyske og svenske EPs kan blive overført til Danmark.  
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Kapitel 10: Afsluttende diskussion af barrierer og fremmende faktorer 

for overførsel af de relevante emerging practices i Danmark 

 

1. Indledning 

Med dette afsluttende kapitel vil problemformuleringens fjerde led blive besvaret. Dette lyder som 

følger: ”Hvilke barrierer og fremmende faktorer kan identificeres i forhold til at overføre de rele-

vante best practices til Danmark?” . Formålet med kapitlet er afslutningsvis at diskutere de barrierer 

og fremmende faktorer, der eksisterer for at overføre de relevante tyske og svenske emerging prac-

tices til Danmark i form af landsdækkende indsatser med henblik på at forbedre den danske beskæf-

tigelsesindsats for personer med handicap. Implikationerne af en forbedret beskæftigelsesindsats er, 

at flere personer med handicap vil bevæge sig op ad beskæftigelsestrappen tydeligt imod eller til det 

ordinære arbejdsmarked (det valgte mål for best practice) med en højere grad af selvforsørgelse til 

følge. Diskussionen tager udgangspunkt i de faktorer, der antages at udgøre hhv. barrierer og frem-

mende faktorer for politikoverførsel (jf. kapitel 4, afsnit 7.3). Disse består af en kombination af ma-

terielle barrierer i form af eksempelvis de eksisterende politikker, institutioner og strukturer på ar-

bejdsmarkedsområdet samt immaterielle faktorer i form af bl.a. ideologi og holdninger hos de poli-

tiske beslutningstagere på området.  

 

De udenlandske indsatser består som nævnt tidligere udelukkende af EPs, hvilket er den bedste til-

gængelige evidens på indeværende tidspunkt om indsatsernes beskæftigelseseffekter. Det mindsker 

alt andet lige sandsynligheden for, at de danske beslutningstagere vil overføre de relevante best 

practices til den danske kontekst, sammenlignet med hvis der var tale om, at det var muligt at be-

lægge indsatsernes positive beskæftigelseseffekter på baggrund af forskningsdesign placeret højere 

oppe i evidenshierarkiet (jf. kapitel 4, afsnit 4.1). Grundet fravær af effektevalueringer findes der 

ingen viden om, hvor stor del af effekterne af de udenlandske EPs der skyldes selve indsatsen, og 

hvor stor en andel af effekten der er at henføre til kontekstuelle faktorer i Tyskland og Sverige. 

Vurderingen er, at dette forhold generelt vil formentlig føre til en svække de danske beslutningsta-

geres tilbøjelighed til at ville overføre de relevante EPs til Danmark. 
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Beslutningen om at indføre de udenlandske EPs i Danmark vil i sidste ende altid være politisk. Den 

enkelte udenlandske indsats’ ”fit” i forhold til den danske kontekst afgør, hvorvidt der i så fald vil 

være tale om ren kopiering eller inspiration – eller en form for politikoverførsel, som ligger imellem 

disse to yderpunkter på ”overførselsspektret” (jf. kapitel 4, afsnit 7.2). En grundlæggende antagelse 

i teorien om politikoverførsel er, at kopiering vil lede til ufuldstændig overførsel, hvilket øger risi-

koen for fiasko i det importerende land (jf. kapitel 4, afsnit 7.1). Udgangspunktet for diskussionen 

er derfor, at de tyske og svenske erfaringer skal betragtes som inspiration for de danske beslutnings-

tagere med henblik på at løse nogle af de sammenlignelige udfordringer, man står over for i hhv. 

Danmark og de to andre caselande. Det betyder, at skulle de danske beslutningstagere beslutte sig 

for at ville overføre en eller flere af de udenlandske EPs, vil det være nødvendigt at tilpasse den 

udenlandske indsats til den danske kontekst. I forhold til at minimere eventuelle usikkerheder for-

bundet med overførslen kan de udenlandske EPs i første omgang overføres i form af et eller flere 

pilotprojekter (Sanderson 2002). 

 

Kapitlet falder i tre afsnit. Med udgangspunkt i den danske arbejdsmarkedsmodel og det universali-

stiske velfærdsregime diskuteres i afsnit 2 de faktorer, som både kan hæmme og fremme, at over-

førsel af de relevante udenlandske EPs kan finde sted til Danmark. Diskussionen berører dermed 

spørgsmålet om begrænsninger og muligheder for at overføre de relevante tyske og svenske EPs til 

den danske institutionelle kontekst. Afsnittet er disponeret sådan, at det først indeholder en generel 

diskussion af barrierer og faktorer for overførsel på området på baggrund af de gennemførte danske 

ekspertinterviews og ekspertseminaret. Herefter følger en konkret diskussion af begrænsninger og 

muligheder for at overføre de relevante tyske og svenske EPs til Danmark. Kapitlet rundes i afsnit 3 

af med en opsummering af de mest centrale pointer fra diskussionen.  

2. Diskussion af barrierer og fremmende faktorer for overførsel  

Diskussionen i forrige kapitel førte til identifikation af de tyske og svenske EPs, det kan anbefales 

at overføre til Danmark i videreudviklingen af den danske beskæftigelsesindsats for personer med 

handicap. Dette er ’Rådgivning indefra og ud’, Projekt ’opdagende hænder’, VAmB, nystartsjobb, 

kvindeprojektet fra Örebro samt Activa-modellen®, UB og SIUS. Sidstnævnte tre indsatser er base-

ret på supported employment-metoden. Der er tale om indsatser, som sandsynligvis ville kunne øge 

beskæftigelsen blandt personer med handicap i Danmark, hvis indsatserne blev overført til Danmark 

i en form tilpasset den danske kontekst.  
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Den danske analyse illustrerer, at den dominerende opfattelse blandt de danske informanter er, at 

udfordringerne forbundet med beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap hovedsageligt 

skyldes styrings- og strukturproblemer i den offentlige sektor kombineret med mangelfuld imple-

mentering af indsatsen i jobcentrene, bl.a. som følge af begrænset viden om handicap blandt jobcen-

termedarbejderne. En overvejende holdning er, at det ikke er primært i forhold til policyindsatsen, 

at der eksisterer barrierer. Denne dominerende problemopfattelse blandt informanterne vurderes at 

udgøre en generel barriere for overførsel af de relevante udenlandske EPs til Danmark. Dog viser 

analysen også, at der blandt informanterne eksisterer enkelte ’hjørner’, hvor informanterne ikke 

mener, at policyindsatsen er fyldestgørende. Dette øger alt andet lige sandsynligheden for overførsel 

af de udenlandske indsatser, såfremt de udgør effektive løsninger over for de udfordringer, de poli-

tiske beslutningstagere vurderer, at de står over for på området.  

 

En generel barriere mod at indføre lovgivning på arbejdsmarkedsområdet er den danske tradition 

for, at ”arbejdsmarkedets parter selv har reguleret de fleste forhold af betydning for arbejdsmarke-

det i modsætning til offentlig regulering, der kan ses i andre lande” (Bredgaard et al. 2011:40). På 

grund af aftaletraditionen, der er karakteristisk for den danske arbejdsmarkedsmodel, kan arbejds-

markedets parter påvirke, hvilke indsatser der hhv. kan og ikke kan overføres til området fra udlan-

det. Som en konsekvens af det ’nye’ beskæftigelsespolitiske styringssystem indført i 2007 (jf. kapi-

tel 6, afsnit 1.2) har arbejdsmarkedets parter i dag til forskel fra tidligere udelukkende en rådgiven-

de rolle i arbejdsmarkedspolitikken. Det har medført en bevægelse væk fra arbejdsmarkedspolitik-

ken som ”parternes politik”. Om betydning for arbejdsmarkedets parters mulighed for at opnå ind-

flydelse på beskæftigelsesindsatsen konkluderer Bredgaard et al. (2011:80): ”[D]er er ikke tvivl om, 

at [arbejdsmarkedets parter] på den ene side har mistet indflydelse på det regionale niveau, og på 

den anden side har fået styrket indflydelse lokalt”. Betragtet i forhold til Tsebelis’ (2002) veto-

spillerteori er arbejdsmarkedets parter dermed ikke nødvendigvis vetospillere i arbejdsmarkedspoli-

tikken, men systemet rummer mulighed for, at de kan være det. Mulighed for at blokere politikæn-

dringer som følge af politikoverførsel, der ikke fremmer arbejdsmarkedets parters interesser, vurde-

res dog at være blevet mindsket betydeligt de seneste fem år som følge af strukturændringerne på 

beskæftigelsesområdet.  

 

En af udfordringerne forbundet med politikoverførsel er at finde plads på et allerede fyldt politik-

område (Rose 2005). Som påpeget af bl.a. Heyer (2002) eksisterer der i forvejen mange beskæfti-
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gelsesindsatser for personer med handicap i Danmark. At der er tale om et crowded politikområde 

(Hvinden 2003) vurderes at udgøre en overordnet barriere for at overføre de relevante tyske og 

svenske EPs til Danmark, hvilket er en holdning, som er illustreret i følgende citat: ”Vi har jo rela-

tivt meget [lovgivning] allerede på beskæftigelsesområdet, så dermed vil nogen nok opfatte syste-

met som færdigt” (interview formand for Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede). 

Samme informant vurderer, at de danske beslutningstagere vil være mere tilbøjelige til at tage ved 

lære af udenlandske best practices i de tilfælde, hvor der ikke eksisterer dansk lovgivning på områ-

det i forvejen: ”Hvis vi slet ikke har noget på et område, er vi meget, meget mere modtagelige for at 

lære” .  

 

En anden barriere mod at overføre de identificerede udenlandske EPs er, at der eksisterer en ”selv-

tilstrækkelighed” (interview chefkonsulent i DA) blandt de politiske beslutningstagere på området 

kombineret med en udbredt opfattelse af, at Danmark på det her område er ”verdensmestre” (inter-

view specialkonsulent i Specialfunktionen). Citatet illustrerer, at de danske beskæftigelsesindsatser 

for personer med handicap vurderes at være andre landes indsatser overlegne. Denne verdensme-

stermentalitet gælder ifølge Bredgaard et al. (2011) på hele det arbejdsmarkedspolitiske område og 

er dermed ikke særegen for dette delområde af arbejdsmarkedspolitikken. Specialkonsulenten i 

Specialfunktionen udtaler: ”Jeg tror desværre, at vi tit i Danmark tror, at vi altid gør tingene lidt 

bedre end de andre” . Også dansk lovgivning opfattes af en informant som værende langt fremme i 

forhold til andre lande: ”[D]en danske lovgivning er langt fremme i forhold til, hvad man er andre 

steder” (interview fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen). Socialministeriets internationale chef 

vurderer i forlængelse heraf, at ”handicap og beskæftigelse måske netop er et af de steder, hvor vi 

er mere selvfede, end hvad egentlig godt er” . Denne selvopfattelse blandt de politiske beslutnings-

tagere kan udgøre en holdningsmæssig barriere imod at overføre de identificerede EPs til Danmark. 

 

Ifølge specialkonsulenten i Specialfunktionen mangler der generelt en ”tradition” på området for at 

lære af andre lande, hvilket udgør en betydelig barriere for overførsel af de identificerede EPs til 

Danmark. Det resulterer i, at beslutningstagerne i høj grad er nationalt fokuserede i forbindelse med 

policyudviklingen på området: ”Altså vi tænker indad og ikke udad” (interview chefkonsulent i 

DA). Desuden er området ifølge samme informant i høj grad karakteriseret ved en ”lukkethed om-

kring det at tage nye initiativer ind”. Formanden for Danske Handicaporganisationer udtrykker det 

på følgende vis: ”Vi har enormt mange fordomme om, hvad der foregår i andre lande”. Dette er en 
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faktor, som påvirker de politiske beslutningstageres villighed til at lære af andre landes best practi-

ce-erfaringer negativt. Den danske ”jantelov” (interview formand for Landsforeningen af Polio-, 

Trafik- og Ulykkesskadede) udgør en anden tilsvarende barriere imod at overføre de udenlandske 

EPs til Danmark. 

 

På trods af de identificerede barrierer for overførsel kan der også identificeres et vist læringsbered-

skab hos informanterne: ”Jeg er da sikker på, at alle med åbne arme vil tage imod gode idéer til, 

hvordan indsatsen kan blive mere fokuseret, og hvordan man kan få flere personer med handicap i 

job”  (interview fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen). Hvis det er muligt at få plantet en uden-

landsk idé hos beskæftigelsesministeren, vurderer samme informant, at ”det ville regne ned igennem 

systemet”. Her er det underforstået, at daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort (Venstre) hav-

de stor indflydelse på og mulighed for at påvirke de politiske dispositioner, der blev foretaget i for-

hold til beskæftigelsesindsatsen for målgruppen (bureaukratifaktoren). I forlængelse heraf vurderer 

en anden informant, at for at en best practice kan blive overført til Danmark, er det afgørende, at 

idéen plantes i hovedet på en eller flere centrale beslutningstagere på området: ”For at man skal 

lære noget her i landet, så skal det indlæres hos nogle politikere, der har indflydelse, og som er i 

stand til at bringe det videre uden at sige ret meget om, hvor det kommer fra”  (interview formand 

for Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede). Samme informant vurderer også, at 

timing er en central faktor i forbindelse med politikoverførsel: ”Det skal være lige i øjet, og så skal 

man ramme [beslutningstagerne] på det rigtige tidspunkt”.  

 

Med udgangspunkt i velfærdsregimetypologien er der en langt større villighed blandt informanterne 

til at ville tage ved lære af indsatser i de nordiske lande end indsatser fra lande, der tilhører andre 

arbejdsløshedsregimer. ”Jeg tror, at vi er mere villige til at lære af de andre nordiske lande. Jeg 

tror, at det er, fordi vi tænker, at de ligner os mere” (specialkonsulent i Specialfunktionen). Det 

øger dermed sandsynligheden for overførsel, hvis der er tale om indsatser fra de andre skandinavi-

ske lande. ”Vi sammenligner os jo ofte med de andre nordiske lande, fordi vi har lidt den samme 

velfærdsmodel”  (interview sekretariatsleder i Arbejdsmarkedsstyrelsen). Med henvisning til Sveri-

ge, hvor man med Samhall til forskel fra den danske beskyttede beskæftigelse har valgt at skabe et 

decideret tredje arbejdsmarked, udtaler chefkonsulenten fra DA: ”Heldigvis overtog vi ikke det der 

tredje arbejdsmarkedssystem”. I dette eksempel overruler det danske mainstream-princip det fælles 

dansk-svenske tilhørsforhold til det universalistiske velfærdsregime, hvilket viser, at enkelte over-
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ordnede principper er meget afgørende for, hvilke udenlandske indsatser der ville kunne overføres 

til Danmark, og hvilke der formentlig ikke ville kunne overføres.    

 

Den danske verdensmestermentalitet på arbejdsmarkedsområdet er en plausibel forklaring på, hvor-

for Danmark til forskel fra eksempelvis både Sverige, Tyskland og Norge ikke har indført lands-

dækkende indsats baseret på supported employment-metoden, skønt inklusion og fastholdelse af 

personer med eksempelvis psykiske handicap også betragtes som en væsentlig udfordring blandt 

politikerne i Danmark og som konsekvens heraf står højt på den politiske agenda. I forhold til at 

indføre en sammenhængende dansk indsats baseret på supported employment-metoden med inspira-

tion fra SIUS og UB vurderer Spjelkavik (2011), at det at ”principperne i Supported Employment 

allerede findes i dansk lovgivning, vanskeliggør argumentation for behovet for en tæt individuel 

opfølgning til og i job [forfatterens oversættelse]” (Spejlkavik 2011:15-16). På den anden side kan 

man argumentere for, at det, at alle elementerne allerede eksisterer i den danske beskæftigelsesind-

sats, medfører, at det alt andet lige vil være nemmere at implementere en sammenhængende lands-

dækkende indsats baseret på supported employment-metoden (layering), end hvis alle elementerne i 

indsatsen først skulle indføres fra scratch (displacement).  

 

Rådgivning indefra og ud’ er en rådgivningsindsats implementeret af de tyske arbejdsgiverorgani-

sationer med midler fra udligningsfonden. Det vurderes at kunne være en barriere for overførsel til 

Danmark, at der fra de danske arbejdsgiverorganisationers side eksisterer en udbredt opfattelse af, 

at det er en offentlig opgave at sikre et effektivt match mellem den ledige med handicap og virk-

somheden frem for arbejdsgiverne. Dette kan forklares historisk med, at støtte- og kompensations-

ordninger for personer med handicap indtil Fogh-regeringens tiltræden i 2001 var forankret i Soci-

alministeriet og dermed var en socialforanstaltning, som kommunerne tog sig af. Arbejdsmarkedets 

parter havde dermed heller ikke nævneværdig indflydelse på socialområdet (Damgaard 2003 i 

Bredgaard 2011:73). En nærliggende fortolkning er, at denne opgavefordeling mellem kommunerne 

og arbejdsmarkedets parter fortsat i hvert fald i en vis udstrækning gør sig gældende for målgruppen 

af personer med handicap, til trods for at kompensations- og støtteordninger til fremme af beskæfti-

gelsen blandt personer med handicap i mere end 10 år har hørt under Beskæftigelsesministeriets 

ressort.  
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Et forhold, som modsat kunne fremme overførsel af ’Rådgivning indefra og ud’ til Danmark, er, at 

der er tale om en indsatstype, som ligger i tråd med den danske arbejdsmarkedsmodel under henvis-

ning til, at indførelse af indsatser baseret på tvang af arbejdsgiverne vil påvirke den danske konkur-

renceevne negativt. Indførelse af ’Rådgivning indefra og ud’ i Danmark ville medføre layering i 

forhold til de eksisterende danske informationsindsatser på området, dog med den lille forskel, at 

der i Danmark ikke er tradition for, at arbejdsgiverorganisationerne er medansvarlige for at matche 

arbejdsgivere med handicap og arbejdstagere gennem udbredelse af kendskabet til de lovgivnings-

mæssige støtte- og kompensationsmuligheder. I den danske arbejdsmarkedsmodel betragtes dette 

eksklusivt som en opgave for jobcentrene. Dette forhold kan udgøre en barriere fra arbejdsmarke-

dets parters side i forhold til at ville overføre ’Rådgivning indefra og ud’ til Danmark. Fra de danske 

kommuners side kunne man forestille sig, at indsatsen kunne møde modstand, idet den ville medfø-

re, at der skulle flyttes lønmidler fra de i forvejen økonomisk trængte danske kommunekasser til 

arbejdsgiverorganisationerne.   

 

En mindre barriere imod at overføre nystartsjobb til Danmark vurderes at være, at der ikke er tra-

dition på området for at gøre brug af indirekte gulerødder til arbejdsgivere, der ansætter personer 

med handicap. De eksisterende løntilskudsordninger i handicapindsatsen (fleksjob og job med løn-

tilskud til førtidspensionister) består af direkte løntilskud til arbejdsgiverne. Modsat er løntilskud 

mere generelt en instrumenttype, som man har en udbredt tradition for at anvende i den danske ar-

bejdsmarkedspolitik, hvilket fremmer sandsynligheden for overførsel af nystartsjobb til Danmark. 

Desuden er der tale om et instrument, som vurderes at være forholdsvis let at passe ind med de eksi-

sterende danske aktive arbejdsmarkedspolitikker (layering) på grund af instrumentets relativt lave 

kompleksitetsgrad. Det er også en indsats, som vurderes at være let at implementere og administrere 

for både jobcentre og arbejdsgivere. Dette er begge forhold, som vurderes at virke fremmende for 

overførsel af nystartsjobb til Danmark.      

 

Det er modsat vurderingen, at det vil være forbundet med store vanskeligheder at overføre VAmB  

til Danmark, idet modellen bygger på tilstedeværelsen af en adskilt erhvervsrettet ungdomsuddan-

nelse for unge med handicap, som ikke eksisterer på tilsvarende vis i Danmark. Den herskende dan-

ske inklusionsdebat på uddannelsesområdet (jf. kapitel 9, afsnit 2) vurderes også at udgøre en cen-

tral barriere for at overføre VAmB til Danmark, da overførsel af de segregerede tyske erhvervsfag-

lige uddannelser til de danske specialskoler (displacement) ville medføre en øget specialisering 
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frem for inklusion i ’normalsystemet’. Den danske lovgivning på erhvervsskoleområdet rummer 

muligheden for at bevilge specialpædagogisk støtte, men udfordringen på området er, at lovgivnin-

gen administreres relativt stramt. Vurderingen er fra handicaporganisationernes side, at man i Dan-

mark ville kunne opnå bedre effekter ved at lempe adgangen til specialpædagogisk støtte107.  

 

I forhold til overførsel af Activamodellen® til Danmark kan indvendes, at der ikke er tradition for 

fuldstændig at holde virksomheder, der ansætter personer med handicap udgiftsfrie i en indledende 

ansættelsesperiode. En indledende ansættelsesperiode modsvarende den etårige Activa-ansættelse, 

hvor arbejdsgiverne hverken har arbejdsgiveransvar eller lønudgifter, eksisterer ikke i den danske 

beskæftigelsesindsats. Det kan udgøre en barriere imod overførsel, at arbejdsgiverne i Danmark kun 

kompenseres i forhold til den nedsatte produktivitet som følge af arbejdsevnenedsættelsen. Fleks-

jobordningen foreskriver eksempelvis, at arbejdsgivere, afhængig af hvor nedsat den pågældende 

arbejdstagers arbejdsevne er, kompenseres med enten halvdelen eller 2/3 af den lokale mindste 

overenskomstmæssige timeløn på det pågældende område. Der eksisterer så vidt vides ingen danske 

fortilfælde, hvor eksempelvis anden aktør i forbindelse med en fleksjobansættelse har det formelle 

arbejdsgiveransvar frem for arbejdsgiveren. Det forhold vurderes også at være en barriere for at 

overføre Activamodellen® til Danmark, idet man ikke har tradition for, at andre end arbejdsgiverne 

har arbejdsgiveransvaret.        

 

Det er vurderingen, at der ikke er forhold forbundet med den danske arbejdsmarkedsmodel, som 

forhindrer, at arbejdsrelaterede hjælpemidler defineres mere fleksibelt i form af eksempelvis samta-

leterapi, hvilket er tilfældet i kvindeprojektet i Örebro . Her blev en gruppe kvinder med psykiske 

handicap bevilget samtaleterapi som led i bestræbelserne på at fastholde dem på arbejdspladsen. 

Som nævnt i kapitel 9 har bl.a. KL tilsvarende ønsker om, at den nuværende hjemmel til bevilling af 

arbejdsrelaterede hjælpemidler (§ 76 i LAB) gøres mere fleksibel (layering) som led i organisatio-

nens 24 forslag til udviklingsforløb som led i reformer af førtidspensionsområdet (Kommunernes 

Landsforening 2011).   

 

Der vurderes heller ikke som sådan at eksistere nogen barrierer forbundet med den danske arbejds-

markedsmodel i forhold til at overføre projekt ’opdagende hænder’ til Danmark. Indsatsen ligger 

derimod i tråd med det opkvalificerende element karakteristisk for den danske ’aktivlinje’. Desuden 
                                                 
107 Vurderingen er baseret på mailudveksling med Danske Handicaporganisationers chefkonsulent på uddannelsesområ-
det.  
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er indsatsens kompleksitet lav, hvilket betyder, at det er en indsats, som ville være relativt let at 

overføre til Danmark, hvis de ansvarlige politiske beslutningstagere besluttede sig for, at det var 

det, de ville.   

 

Den negative følge af projektet er risikoen for, at bestemte jobfunktioner reserveres til svagtseende 

og blinde kvinder, med risiko for at målgruppen stigmatiseres eller sættes mentalt i bås i en ar-

bejdsmarkedssammenhæng. Det er i den forbindelse væsentligt at huske på, at langtfra alle de op-

rindelige tyske projektdeltagere besad den særligt veludviklede føleevne, der er én af de menneske-

lige faktorer afgørende for projektets succes. En anden menneskelig faktor i projektet, der er afgø-

rende for projektets succes, er tilstedeværelsen af bl.a. engagerede undervisere (de såkaldte ildsjæ-

le).  

3. Opsummering 

Formålet med kapitlet har med udgangspunkt i den danske arbejdsmarkedsmodel og det universali-

stiske velfærdsregime været afslutningsvis at diskutere de faktorer, der kan virke hhv. hæmmende 

og fremmende for overførsel af de relevante tyske og svenske EPs til Danmark.  

 

Konklusionen er, at samtlige af de udenlandske indsatser korresponderer med den danske arbejds-

markedsmodel, der dermed ikke burde udgøre en barriere for overførsel. Dertil skal lægges, at de 

udenlandske indsatser i høj grad stemmer overens med de instrumenter, man traditionelt anvender i 

beskæftigelsesindsatsen i Danmark, om end enkelte af de udenlandske indsatser divergerer en smule 

fra traditionen. Dette kan udgøre en barriere for overførsel. Som følge af ’Rådgivning indefra og 

ud’ ansvarliggøres arbejdsgiverorganisationerne for informationsforpligtelsen over for arbejdsgi-

verne, hvilket til forskel fra, hvad der gør sig gældende i Tyskland, er en kommunal opgave i Dan-

mark. Med et udgiftsfrit år for arbejdsgiverne (Activa-ansættelsen) afviger Activamodellen® fra det 

danske praksis på området om, at arbejdsgiverne kun kompenseres økonomisk for den andel af ar-

bejdstagerens arbejdsevne, der er nedsat. Nystartsjobb består af et indirekte skattefradrag, mens der 

i Danmark er tradition for at anvende direkte løntilskud til arbejdsgivere, der integrerer eller fast-

holder personer med handicap, eksempelvis i fleksjob eller job med løntilskud til førtidspensioni-

ster. 
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I Tyskland har man et adskilt erhvervsskolesystem for unge med handicap, mens målgruppen i 

Danmark så vidt muligt inkluderes i de ordinære erhvervsskoler med mulighed for at modtage spe-

cialpædagogisk støtte. Det vurderes at være vanskeligt at overføre VAmB til Danmark grundet disse 

overordnede forskelle i strukturen på området, da overførsel af VAmB ville resultere i displace-

ment. Desuden eksisterer der en stærk dansk holdning imod indførelse af særlige institutioner for 

personer med handicap i Danmark som følge af bl.a. sektoransvarlighedsprincippet, hvilket er et 

andet forhold, som udgør en barriere imod overførsel af VAmB. Dertil kommer, at den danske in-

klusionsdiskussion på uddannelsesområdet også vurderes at udgøre en dominerende barriere af 

holdningsmæssig karakter imod overførsel af et adskilt erhvervsskolesystem reserveret for unge 

med handicap.    

 

Der kan identificeres nogle forholdsvis stærke holdningsmæssige barrierer blandt informanterne 

imod inddragelse af udenlandske erfaringer i videreudviklingen af den danske beskæftigelsesindsats 

for personer med handicap – holdninger, som bunder i, at informanterne, på linje med hvad der gør 

sig gældende på resten af arbejdsmarkedsområdet, opfatter sig selv som ’verdensmestre’. Dette kan 

selvsagt udgøre grundlæggende barrierer imod at overføre de tyske og svenske EPs til Danmark. 

Opfattelsen blandt informanterne er, at de vurderer, at det er relativt usandsynligt, at de ville kunne 

lære noget af andre landes erfaringer, der kan medføre en forbedret dansk indsats. Det resulterer i, 

at man centralt på området udelukkende orienterer sig ad hoc imod andre lande.  

 

Området er derfor karakteriseret ved et udtalt nationalt og dermed forholdsvist indadrettet fokus i 

politikudviklingen, bl.a. under henvisning til at kontekstuelle forskelle i landene betragtes som en 

betydelig hindring imod politikoverførsel. En mulig konsekvens er, at udenlandske erfaringer, som 

formentlig ville kunne bidrage positivt til videreudvikling af beskæftigelsesindsatsen for personer 

med handicap i Danmark, på forhånd ’diskvalificeres’ på grund af fordomme og lav lærevillighed 

blandt de politiske beslutningstagere på området.  

 

Når de danske informanter undtagelsesvis orienterer sig imod udlandet, rettes opmærksomheden 

hovedsageligt imod de skandinaviske lande, under henvisning til at disse landes velfærdssystemer 

synes at minde mest om de danske. Det indikerer, at barriererne hos informanterne imod at overføre 

de svenske EPs til Danmark er mindre end barriererne imod overførsel af de tyske EPs. På den bag-

grund vurderes det relativt set at være lettere at overføre de relevante svenske EPs til Danmark, end 
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det vil være at overføre de tyske EPs. Dermed understøtter barrierediskussionen den indledende 

antagelse baseret på velfærdsregimetypologien (jf. kapitel 1, afsnit 4) om, at politikoverførsel mel-

lem lande fra samme velfærdsregime formodentlig alt andet lige er lettere end mellem lande fra 

forskellige typer af velfærdsregimer. Dermed synes det mest sandsynligt, at politikudviklingen på 

området vil foregå gradvist i det nationale spor (path-dependence), der én gang er lagt ud med de 

eksisterende institutioner og strukturer på beskæftigelsesområdet.        
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Kapitel 11: Konklusion, anbefalinger og perspektivering 

 

1. Indledning 

Afhandlingen har taget sit udgangspunkt i den problemstilling, at erhvervsdeltagelsen blandt perso-

ner med handicap i Danmark er 30 procent lavere end erhvervsdeltagelsen for ikke-handicappede. 

Dette har både negative personlige konsekvenser for den enkelte med handicap og for samfunds-

økonomien. Der er tale om en samfundsudfordring, der er kommet stigende fokus på på det politi-

ske og ikke mindst retoriske niveau de seneste par år.  

 

På linje med Danmark deler både Tyskland og Sverige den politiske målsætning om, at så mange 

personer med handicap som muligt skal integreres på det ordinære arbejdsmarked. Begge landes 

arbejdsmarkeds- og velfærdsmodeller minder i høj udstrækning om den danske, hvilket alt andet 

lige burde gøre overførsel af best practice lettere, end hvis der var tale om lande, hvis arbejdsmar-

keds- og velfærdsmodeller var karakteriseret ved en højere grad af forskellighed. Formålet med 

afhandlingen har været med udgangspunkt i variationen i landenes policyindsatser at undersøge, 

hvorvidt der eksisterer aktive beskæftigelsesindsatser i Tyskland og Sverige, som er relevante at 

tage i anvendelse i videreudviklingen af den danske beskæftigelsesindsats med henblik på tydeligt 

at flytte personer med handicap, der står uden for arbejdsmarkedet tættere på eller til det ordinære 

arbejdsmarked (det valgte mål for best practice i afhandlingen). Relevans er i denne forbindelse 

defineret både i forhold til de eksisterende indsatser på området i Danmark og i forhold til traditio-

nen på det danske arbejdsmarkedsområde for udelukkende at anvende økonomiske incitamenter og 

information frem for tvang af virksomhederne som følge af den danske arbejdsmarkedsmodel.  

    

Dette kapitel har til formål samlet at konkludere på problemformuleringens fire led, der lyder: 

  

”Hvilke barrierer kan identificeres i den danske beskæftigelsesindsats i forhold til at øge er-

hvervsdeltagelsen blandt personer med handicap? Hvad er best practice i Tyskland og Sveri-

ge? Hvilke best practices er relevante i forhold til at videreudvikle den danske beskæftigelses-

indsats for personer med handicap – og hvorfor? Hvilke barrierer og fremmende faktorer kan 

identificeres i forhold til at overføre de relevante best practices til Danmark?”     
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Kapitlet er disponeret i seks afsnit: 

Afsnit 2 består af en samlet fremstilling af den anvendte analysestrategi, der har ført til undersøgel-

sens resultater. Afsnit 3 indeholder en samlet konklusion på undersøgelsen. På baggrund af den 

gennemførte undersøgelse indeholder afsnit 4 syv konkrete anbefalinger til videreudvikling af den 

danske indsats på området på baggrund af de tyske og svenske EPs. Afsnit 5 består af en fremadret-

tet perspektivering, der opfordrer de danske beslutningstagere på feltet til i højere grad, end det er 

tilfældet i dag, at prioritere og afsætte ressourcer til evaluering af den aktive arbejdsmarkedspolitik 

for personer med handicap med henblik på at opnå viden om ”hvilke indsatser der virker for hvilke 

målgrupper under hvilke (økonomiske og institutionelle) omstændigheder” (Kluve 2010). Afsnit 6 

indeholder en kritisk refleksion over enkelte af de valg, der ligger til grund for afhandlingens vi-

densproduktion.    

2. Anvendte metoder og analysestrategi – et samlet overblik 

Ambitionen med afhandlingen har været at undersøge aktive arbejdsmarkedspolitikker for personer 

med handicap i Tyskland og Sverige samt diskutere barrierer og muligheder for at overføre og der-

igennem videreudvikle den danske beskæftigelsesindsats på baggrund af de udenlandske best prac-

tice-erfaringer. Formålet resulterer i et dominerende empirisk fokus i undersøgelsen, der tager sit 

afsæt i evidenshierarkiet og som følge deraf hovedsageligt er videnskabsteoretisk inspireret af ny-

positivistismen. Der er anlagt et top-down perspektiv i undersøgelserne med fokus på viden om den 

aktive arbejdsmarkedspolitik for personer med handicap på det aggregerede niveau. 

 

Når man på et forskningsfelt som indeværende, der er karakteriseret ved at være fremspirende, har 

en ambition om at identificere indsatser, der er effektive i forhold til at sikre integration og fasthol-

delse af personer med handicap, er henvisning fra policyeksperter på området med afsæt i evidens-

hierarkiet den bedste eksisterende identifikationsmetode. Triangulering med sekundære materiale 

og nationale statistiske data om brugen af indsatserne er blevet anvendt som metode i de empiriske 

analyser for at understøtte de identificerede best practices i det omfang, at denne type data eksiste-

rer. Formålet med trianguleringen er at støtte op om de indsatser, ekspertinformanterne identificerer 

som best practice. 

 

Den danske case består af en bred analyse af de forhold, som udvalgte ekspertinformanter fortrins-

vis på det centrale niveau opfatter som barrierer for at opnå en øget erhvervsdeltagelse blandt per-
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soner med handicap, mens de udenlandske best practice-analyser har et relativt smalt fokus på akti-

ve arbejdsmarkedspolitikker for personer med handicap og deres effekter i forhold til at flytte per-

soner med handicap tættere på eller til det ordinære arbejdsmarked (det valgte mål for best practi-

ce). Der er dermed tale om en komparativ policyanalyse med et ”twist” frem for en klassisk ”like 

with like”-sammenligning.  

 

Besvarelse af problemformuleringens fire led har været styrende for såvel de teoretiske som meto-

diske valg gennem afhandlingen. Dette har resulteret i en bricolagetilgang i relation til teorianven-

delsen, idet der med udgangspunkt i besvarelse af problemformuleringens fire led er blevet anvendt 

teoretiske begreber fra forskellige teorier frem for én samlet teori. I forbindelse med gennemførelse 

af de empiriske analyser har de teoretiske begreber udgjort bindeleddet mellem empiri og teori, 

hvilket er kendetegnende for den abduktive forskningstradition.  

 

Den ønskede effekt med beskæftigelsesindsatsen er fra den danske regerings side, at flere personer 

med handicap kommer i beskæftigelse og dermed opnår selvforsørgelse gennem lønarbejde på det 

ordinære arbejdsmarked. Den analytiske model beskæftigelsestrappen illustrerer de forskellige posi-

tioner, som personer med handicap i den erhvervsaktive alder kan befinde sig i i relation til ar-

bejdsmarkedet fra en ekskluderet situation på permanent (offentlig) forsørgelse (trappens nederste 

trin) til fuld selvforsørgelse på det ordinære arbejdsmarked (trappens øverste trin). I analyserne af 

de tyske og svenske beskæftigelsesindsatser inddrages den eksisterende evalueringsbaserede viden 

om beskæftigelseseffekter af den aktive arbejdsmarkedspolitik på langt sigt, idet de vurderes at væ-

re mindst lige så vigtige som effekter på kort sigt for at sikre en så høj beskæftigelse som muligt 

blandt personer med handicap. Analyserne fokuserer desuden på viden om omkostningseffektivite-

ten, i det omfang at de eksisterende data tillader det. Det skyldes, at udgifterne forbundet med en 

best practice ikke må overstige de resultater, den producerer, hvilket er motiveret i kravet om res-

sourcebevidsthed i den offentlige sektor (jf. kapitel 4, afsnit 3). 

 

Med udgangspunkt i den integrerede implementeringsmodel, hvor fokus især er på ekspertinfor-

manternes opfattelser af barrierer i den eksisterende danske beskæftigelsesindsats for personer med 

handicap som forklaringer på den relativt lave erhvervsdeltagelse (outcome) blandt personer med 

handicap, er det danske spejl i analysen blevet etableret. Det er tale om en top-down analyse af im-

plementeringsprocessen, der søger at belyse den berømte ”black box”. Top-down perspektivet re-
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sulterer i, at analysen afspejler informaternes vurderinger af barriererne på feltet frem for, at barrie-

rerne belyses i et førstehåndsperspektiv af aktører, der befinder sig på det implementerende niveau 

eksempelvis i form af markarbejderen og jobcentermedarbejderen.  

 

På grund af et meget begrænset omfang af sammenlignelige data om beskæftigelsen blandt personer 

med handicap i Europa er det umiddelbart vanskeligt at afgøre, hvilke lande der er bedst til at inte-

grere og fastholde personer med handicap på det ordinære arbejdsmarked. Derfor er de resterende to 

caselande, Tyskland og Sverige, udvalgt med udgangspunkt i velfærdsregimetypologien. Fordelen 

ved at arbejde med et begrænset antal cases (small-N) er, at det giver forskeren mulighed for at op-

nå et indgående kendskab til aktive arbejdsmarkedspolitikker for personer med handicap.  

 

Tyskland tilhører det korporatistiske og beskæftigelsescentrerede velfærdsregime, mens Sverige på 

linje med Danmark tilhører det nordiske og universalistiske velfærdsregime. I forhold til betragt-

ninger omkring overførsel af best practice har en indledende antagelse været, at det alt andet lige vil 

være forbundet med relativt større vanskeligheder at overføre indsatser fra Tyskland til Danmark, 

idet landene tilhører forskellige velfærdsregimer, end mellem Sverige og Danmark, som følge af at 

begge lande tilhører det universalistiske velfærdsregime (’most similar’ cases). En anden indleden-

de antagelse har været, at valget af den tyske case indeholder muligheden for at kunne lede til iden-

tifikation af indsatser, der væsentligt adskiller sig fra de indsatser, der er tradition for at gøre brug af 

på området i Danmark, idet de tyske indsatser har sin oprindelse i en anden type arbejdsmarkeds-

model og velfærdsregime. 

 

Med det formål at kunne gøre det tydeligt over for de danske beslutningstagere på området, hvilken 

form for viden der eksisterer om de tyske og svenske indsatsers evne til at flytte personer med han-

dicap tættere på eller til det ordinære arbejdsmarked, er der blevet anvendt en evidensbaseret klassi-

fikation af best practice. Denne inddeler best practices i hhv. evidensbaserede best practices (EBPs), 

best practices (BPs) og emerging practices (EPs). Jo højere oppe i evidenshierarkiet det er muligt at 

belægge effekterne af en tysk eller svensk indsats, jo større vægt kan de udenlandske best practice-

erfaringer tillægges af de danske beslutningstagere på området, og vice versa. Klassifikationen er 

karakteriseret ved, at den giver forrang til kvantitative forskningsdesign frem for kvalitative forsk-

ningsdesign placeret i bunden af evidenshierarkiet, hvilket har betydning for det perspektiv, der 
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anlægges i analysen, og dermed også for de konklusioner, der kan drages på baggrund af undersø-

gelsen.  

 

I forhold til at vurdere de identificerede tyske og svenske best practice-erfaringers relevans for 

Danmark, er disse både blevet sammenlignet med den eksisterende danske beskæftigelsesindsats for 

personer med handicap og de barrierer, der er identificeret i beskæftigelsesindsatsen for personer 

med handicap på baggrund af de gennemførte ekspertinterviews. Det har haft til formål at eksplici-

tere, hvilke af de udenlandske indsatser der sandsynligvis ville kunne øge beskæftigelsen, hvis de 

blev indført i Danmark i en form tilpasset den danske kontekst. Dermed er den kritik af best practi-

ce-forskningen, som går på, at det ofte er op til den enkelte at vurdere anvendeligheden af en best 

practice, på denne måde søgt imødekommet i afhandlingen.  

 

Med udgangspunkt i den danske arbejdsmarkedsmodel og det universalistiske velfærdsregime har 

den afsluttende diskussion af barrierer og muligheder for at overføre de relevante best practice-

erfaringer til Danmark i form af landsdækkende indsatser taget sit udgangspunkt i teorier om inter-

national politikoverførsel. ”Dolowitz og Marsh-modellen”, der identificerer en kombination af hhv. 

materielle og immatrielle faktorer, der antages at være hhv. hæmmende og fremmende for politik-

overførsel mellem lande, udgør det teoretiske afsæt for overførselsdiskussionen. Til forskel fra hvad 

der er normen i forbindelse med studier af international politikoverførsel, har der i forbindelse med 

indeværende undersøgelse er der tale om en ex ante-diskussion af barrierer og fremmende faktorer 

for politikoverførsel mellem lande.  

3. Sammenfattende konklusion  

På baggrund af analysen af barriererne i den danske beskæftigelsesindsats for personer med 

handicap belyst på baggrund af interviews med eksperter placeret centralt på den beskæftigelsespo-

litike scene kan konkluderes, at der er tale om en kompleks problemstilling uden lette og entydige 

løsninger (et vildt problem). Tilfredsheden med de eksisterende støtte- og kompensationsordninger 

blandt informanterne er udpræget, og de eksisterende indsatser vurderes bortset fra et par undtagel-

ser at være tilstrækkelige i forhold til at sikre integration og fastholdelse af personer med handicap 

på arbejdsmarkedet. Dermed er det ikke politikdesignet, som informanterne vurderer, udgør den 

væsentligste barriere for en øget beskæftigelse blandt personer med handicap. 
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Lovgivningens implementering vurderer flere informanter på det centrale niveau derimod er man-

gelfuld. Det udgør bl.a. en barriere for at opnå en øget beskæftigelse blandt personer med handicap, 

at der mangler tilstrækkelig viden om de eksisterende støtte- og kompensationsordninger for perso-

ner med handicap blandt medarbejderne i jobcentrene. Det er en af informanternes forklaringer på, 

at hovedparten af de specialiserede beskæftigelsesindsatser kun anvendes forholdsvis begrænset. 

Analysen identificerer, at enkelte informanter mener, at der er et behov for efteruddannelse og op-

kvalificering af jobcentermedarbejderne i forhold til handicapindsatsen. Det er holdningen hos et 

par informatner, at det især er beskæftigelsesindsatsen for personer med psykiske handicap, som er 

en udfordring for jobcentrene. En anden implementeringsbarriere, analysen identificerer på bag-

grund af enkelte informanters udtalelser, er at der eksisterer fordomme om personer med handicap 

blandt medarbejderne i jobcentrene, der resulterer i, at personer med handicap i en vis udstrækning 

betragtes som nogen, der ikke kan arbejde. Analysen afdækker også, at en enkelt informant er af 

den opfattelse, at jobcentrene mangler redskaber til at kunne gennemføre evalueringer af beskæfti-

gelsesindsatserne i forhold til den enkelte ledige, hvilket også gør sig gældende mere specifikt for 

personer med handicap.  

 

Analysen viser, at flere informanter mener at opstilling af overordnede ministermål og ændring af 

de kommunale refusionssatser har haft en positiv virkning på beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene 

i forhold til målgruppen af personer med handicap. Ministermål 2 for 2011 medførte ifølge udtalel-

ser fra enkelte informanter, at der er blevet skabt langt større fokus på handicapmålgruppen i job-

centret som følge af måltallet. Øget statslig refusion til kommunerne i forbindelse med virksom-

hedsrettet aktivering fra årsskiftet 2011 har ifølge en anden informant medført, at denne type aktive-

ring i stigende grad er blevet anvendt i forhold til personer med handicap. Det, at der ikke eksisterer 

generelle måltal for handicapindsatsen i jobcentrene, medfører ifølge udtalelser fra flere informan-

ter, at handicapområdet bliver underprioriteret i forhold til andre indsatsområder med måltal. Det er 

holdningen blandt et par informanter, at manglende måltal resulterer i, at der er et begrænset ledel-

sesmæssigt fokus på handicapmålgruppen i jobcentrene. Flere informanter vurderer, at niveauet for 

refusion og økonomiske incitamenter i høj grad er styrende for, hvilke beskæftigelsesindsatser der 

bliver iværksat i jobcentrene 

 

Området er karakteriseret ved stærke lock-in-effekter. Konsekvensen er, at det kan være  vanskeligt 

at overgå fra uddannelsesområdet til beskæftigelse, bl.a. fordi viden på uddannelsesinstitutionerne 
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om kompensations- og støttemuligheder på beskæftigelsesområdet er begrænset. En informant pe-

ger på, at der er behov for mere vejledning for unge med handicap, hvis overgangen mellem uddan-

nelse og beskæftigelse i højere grad skal lykkes for unge med handicap. Begrænset horisontal koor-

dination mellem beskæftigelsesområdet og tilstødende sektorer (herunder social-, uddannelses-, 

sundheds- og transportsektoren) udgør ifølge flere informanter en barriere for at øge beskæftigelsen 

blandt personer med handicap. Mangel på viden om beskæftigelseslovgivningen hos medarbejderne 

eksempelvis i de beskyttedeværksteder er en af de forklaringer en af informanterne giver på, at det 

kan være vanskeligt at overgå fra beskyttet til subventioneret beskæftigelse.    

 

Den udbredte projektkultur på området har til formål at supplere den ordinære beskæftigelsesindsats 

i jobcentrene. Fordelene er, at gennemførelse af projekter muliggør metodeudvikling og en højere 

grad af målretning af de konkrete indsatser i forhold til specifikke handicapmålgrupper og behov. 

Ulemperne er ifølge en enkelt informant, at der mangler et systematisk overblik over projektindsat-

serne og de resultater, projekterne leder frem til. Det synes at være undtagelsen, at gode projekterfa-

ringer systematisk forankres i det ordinære system, når de tidsbegrænsede midler er opbrugt. En 

informant vurderer, at det skyldes, at de samme typer af projekter ofte gentages forskellige steder i 

landet, samt at den ordinære indsats i jobcentrene ikke bliver tilstrækkeligt udviklet på baggrund af 

de gode projekterfaringer.  

 

På baggrund af flere informanters udtalelser identificeres gennem analysen en opfattelse af, at den 

eksisterende ’arbejdsdeling’ mellem hhv. det offentlige og arbejdsmarkedets parter, bl.a. som kon-

sekvens af den aftalebaserede danske arbejdsmarkedsmodel, hvor beskæftigelsesindsatsen for per-

soner med handicap hovedsageligt betragtes som det offentliges anliggende, der ikke befinder sig 

højt på hverken arbejdsgiverorganisationernes eller fagforeningernes politiske dagsordener, langtfra 

er hensigtsmæssig. Flere informanter mener, at der er behov for i højere grad også at inddrage ar-

bejdsmarkedets parter i bestræbelserne på at øge erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap, 

hvis den politiske ambition om øget beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked for personer med 

handicap i Danmark skal nås.   

 

På baggrund af best practice-analyserne gennemført i Tyskland og Sverige kan det konkluderes, 

at der i landene er udviklet nationalspecifikke indsatser til at fremme beskæftigelsen af personer 

med handicap. I Tyskland eksisterer der som følge af det tyske kvotesystem et parallelt system, 
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hvor de specialiserede indsatser er forbeholdt personer med alvorlige handicap i særlige institutio-

ner for personer med handicap. Den svenske indsats er baseret på en mainstream-tilgang, hvor be-

skæftigelsesindsatsen i forhold til personer med handicap i lighed med den danske indsats varetages 

i det ordinære beskæftigelsessystem. De valgte tilgange i landene ligger i tråd med velfærdsregime-

typologien (jf. kapitel 1).  

 

Som det er tilfældet i Danmark, er beskæftigelsesindsatsen i Tyskland og Sverige på tilsvarende vis 

karakteriseret ved, at den ordinære indsats suppleres og udvikles på baggrund af tidsbegrænsede 

projekter, hvilket på linje med den danske situation resulterer i en lav grad af gennemsigtighed i 

forhold til aktiviteter og ikke mindst resultater. Grundet et større antal økonomiske aktører og de 

mange handicapspecifikke særinsitutioner på området, vurderes den tyske indsats at være præget af 

relativt mindst gennemsigtighed. Der er et omend større behov for at forbedre både den vertikale og 

den horisontale koordination sammenlignet med de to nordiske lande i undersøgelsen, hvis beskæf-

tigelsesindsatser for personer med handicap varetages i et enstrenget beskæftigelsessystem.  

 

Inden for de seneste 10-15 år er de specialiserede landsdækkende beskæftigelsespolitikker blevet 

væsentligt udbygget i både Tyskland og Sverige. Til forskel fra Danmark har man i først Sverige og 

efterfølgende i Tyskland indført landsdækkende indsatser baseret på supported employment-

metoden for personer med handicap, som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. I Sverige var ind-

førelsen af SIUS i slutningen af 1990’erne motiveret i et ønske om at begrænse, at mange unge med 

især psykiske lidelser kom på førtidspension. På baggrund af de opnåede erfaringer overvejer man i 

Sverige at udbrede indsatsen til kommuner og sundhedsvæsen. I Tyskland har indførelsen af UB 

været motiveret i et ønske om at begrænse tilgangen til de beskyttede værksteder, idet beskyttet 

beskæftigelse er en udbredt tysk ’exit-strategi’ fra arbejdsmarkedet for personer med alvorlige han-

dicap.   

 

Den overordnede konklusion på best practice-analyserne er i forhold til den evidensbaserede klassi-

fikation af best practice lånt fra Myers et al. (2006), at der er tale om et politikområde fremspirende. 

Samtlige af de identificerede best practices er blevet klassificeret som EPs. Årsagen er, at der kun 

sjældent gennemføres evalueringer af beskæftigelseseffekterne af de specialiserede beskæftigelses-

indsatser for personer med handicap. Generelle beskæftigelsesindsatser evalueres ligeledes sjældent 

i forhold til beskæftigelseseffekter i forhold til målgruppen af personer med handicap. Dermed er 



 Konklusion, anbefalinger og perspektivering  

 

304 
 

det ikke muligt på baggrund af de eksisterende data at fastslå, hvilke effekter der skyldes hhv. den 

konkrete indsats og konteksten. På det aggregerede niveau er datagrundlaget om de specialiserede 

beskæftigelsesindsatser meget begrænset og også delvis hullet.  

 

Det kan i konkluderes, at der er meget få data, som giver indblik i, præcis hvor på beskæftigelses-

trappen den pågældende person befinder sig, inden en konkret indsats iværksættes. Generelt illustre-

rer de aggregerede data enten det samlede forbrug eller det samlede antal personer, der er omfattet 

af den pågældende indsats i et bestemt år. Der eksisterer kun undtagelsesvis viden om beskæftigel-

seseffekter af indsatserne på langt sigt. Analyserne understreger, at der eksisterer meget lidt viden 

om om effekter af både de generelle og de specialiserede beskæftigelsesindsatser for personer med 

handicap på hhv. kort og langt sigt. Gennemførelse af flere evalueringer i forhold til outcome ville 

kunne flytte viden om indsatsernes effekt til et højere niveau i evidenshierarkiet, hvorved mere sik-

ker viden om indsatsernes effektivitet ville kunne opnås i fremtiden. Best practice-analyserne viser 

desuden, at viden om indsatsernes omkostningseffektivitet er så godt som ikke-eksisterende. Af den 

grund er det kun undtagelsesvis muligt at tilvejebringe viden til danske beslutningstagere om, hvor-

vidt de tyske og svenske best practice-erfaringer er omkostningseffektive eller ej.   

 

De få data, der eksisterer om overgange mellem de forskellige trin på beskæftigelsestrappen, indike-

rer, at der er tale om et indsatsområde karakteriseret ved en høj grad af lock-in. Dette gør sig gæl-

dende for selv de tyske socialøkonomiske virksomheder, der fra politisk hold blev indført med hen-

blik på at udgøre en midlertidig mellemstation mellem den beskyttede beskæftigelse og det ordinæ-

re arbejdsmarked. Dermed er det vanskeligt at nå det politiske mål om øget beskæftigelse på det 

ordinære arbejdsmarked for personer med handicap. Desuden viser resultaterne af analyserne, at 

hovedparten af indsatserne kun omfatter et begrænset antal personer, hvilket understreger behovet 

for en mangesidet beskæftigelsesindsats for personer med handicap. 

 

Sammenfattende er det på nuværende tidspunkt vanskeligt på baggrund af det eksisterende aggrege-

rede datagrundlag i Tyskland og Sverige at vurdere, hvorvidt indsatserne flytter personer med han-

dicap tættere på eller til det ordinære arbejdsmarked (det valgte mål for best practice). Dette under-

streger, at den hyppigt anvendte danske betegnelse gode eksempler  også er rammende for viden om 

indsatsernes beskæftigelseseffekter i de to lande (jf. kapitel 4, afsnit 3).  
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At alle de best practices, der er identificeret i både Tyskland og Sverige på baggrund af ekspertin-

terviewet, er erfaringsbaserede, giver anledning til at konkludere, at relevansen af den evidensbase-

rede tredelte best practice klassifikation er begrænset i forhold til dette felt, idet forudsætningerne 

for at anvende denne tredeling af indsatserne i hhv. evidens-, forsknings- og erfaringsbaserede prac-

tices ikke er til stede. I forhold til dette felt understreger det den vigtige pointe, at en best practice 

ikke nødvendigvis er evidensbaseret.    

 

I forhold til afhandlingens problemorienterede sigte leder den gennemførte analyse frem til den 

samlede konklusion, at der er elementer i både den tyske og svenske indsats, som vurderes at kunne 

bidrage positivt til videreudviklingen af den aktive beskæftigelsesindsats i Danmark. Resultatet un-

derstreger, at dette er et område i arbejdsmarkedspolitikken, hvor Danmark kan lære af udvalgte 

EPs i sine to nabolande. De konkrete anbefalinger til videreudvikling af den danske beskæftigelses-

indsats på baggrund af de tyske og svenske EPs fremgår af afsnit 4 nedenfor.  

 

På baggrund den afsluttende diskussion af barrierer og fremmende faktorer for overførsel af de 

relevante udenlandske EPs til Danmark kan konkluderes, at der i Danmark eksisterer en forholdsvis 

stærk tradition på området for udelukkende at anvende gulerødder og information til arbejdsgivere, 

der ansætter og fastholder personer med handicap. Èn forklaring skal findes i den danske arbejds-

markedsmodel, som er karakteriseret ved, at arbejdsmarkedet i høj grad er reguleret gennem aftaler 

mellem arbejdsmarkedets parter frem for gennem lovgivning. Arbejdsmarkedets parter har trods 

den mindskede indflydelse som følge af strukturændringerne på beskæftigelsesområdet i 2007 et 

potentiale til at være vetospiller på området, men er det ikke nødvendigvis altid.  

 

Konklusionen på overførselsdiskussionen er, at der synes at eksitere nogle immaterielle barrierer 

blandt informanterne imod at overføre tvangsbaserede indsatser til Danmark, samt imod 

(gen)indførelse af handicapspecifikke særinsitutioner på området i bestræbelserne på at øge er-

hvervsdeltagelsen blandt personer med handicap på baggrund af de udenlandske erfaringer. Indfø-

relse af handicapspecifikke særinstitutioner er betragtet af flere danske informanter som et udvik-

lingsmæssigt tilbageskridt i en tidsalder, hvor inklusion står højt på den politiske dagsorden. Analy-

sen viser, at princippet om frivillighed for virksomhederne samt sektoransvarlighedsprincippet sy-

nes at være afgørende for, hvilke indsatser og institutioner det vurderes muligt at overføre fra ud-

landet til Danmark, og hvilke der ikke er.  
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Også det, at indsatsområdet i forvejen er crowded, samt at politikdesignet af flere informanter i høj 

udstrækning opfattes som fuldstændigt, vurderes at kunne vanskeliggøre overførsel af udenlandske 

EPs til Danmark. Den rette timing i forhold til den politiske beslutningsproces vurderes at være en 

faktor, som kan være med til at fremme overførsel af politikoverførsel til Danmark, hvilket bekræf-

ter teorien. Der er tale om et område, hvor beskæftigelsesministeren synes at have stor indflydelse 

på politikudviklingen, hvorfor sandsynligheden for overførsel øges betydeligt, hvis det er muligt at 

overbevise den siddende beskæftigelsesminister om, at indførelse af en udenlandsk indsats i Dan-

mark ville kunne bidrage positivt til beskæftigelsen blandt personer med handicap.    

 

En anden konklusion er, at der i lighed med resten af arbejdsmarkedsområdet synes at eksistere en 

forholdsvis lukket læringskultur på området, hvilket resulterer i en forholdsvis lav lærevillighed 

blandt informanterne. Der kan generelt identificeres et fravær af systematisk læring fra udenlandske 

erfaringer på området, hvilket bl.a. kan skyldes tilstedeværelsen af en ”verdensmesterholdning” på 

området. Blandt informanterne identificerer analysen også fordomme om beskæftigelsesindsatserne 

for personer med handicap i andre lande. Når informanterne fra tid til anden orienterer sig ad hoc 

imod andre lande, synes de under henvisning til de største ligheder i landenes velfærdsmodeller 

mest villige til at lære af erfaringer fra de andre nordiske lande. Undersøgelsen understøtter dermed 

den indledende antagelse om, at det formentlig vil være lettere at overføre indsatser mellem lande 

inden for det samme velfærdsregime end mellem lande, der tilhører forskellige velfærdsregimer. 

Det resulterer i, at det formentlig er mest sandsynligt, at politikudviklingen på området vil udvikle 

sig i det spor, som én gang er lagt ud med de eksisterende institutioner og strukturer på området, 

hvilket understøtter den historiske institutionalismes antagelse om path-dependence.  

4. Syv konkrete anbefalinger til videreudvikling af den danske indsats  

Ambitionen med afhandlingen har på baggrund af de tyske og svenske best practice-erfaringer med 

at integrere og fastholde personer med handicap været at identificere aktive arbejdsmarkedspolitik-

ker for personer med handicap, som sandsynligvis ville kunne bidrage med en positiv effekt på be-

skæftigelsen blandt personer med handicap i Danmark. Analysens resultater understreger, at der i 

relation til afhandlingens ambition om at undersøge muligheden for at videreudvikle den danske 

beskæftigelsesindsats for personer med handicap synes at eksistere et vist potentiale i systematisk at 

vende den dominerende læringsretning på feltet i Danmark. 
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Set i forhold til Vedungs (1998) inddeling af policyinstrumenter i hhv. tvang, økonomiske gulerød-

der og information består nedenstående anbefalinger udelukkende af økonomiske gulerødder og 

information, idet det er de typer af indsatser, der som følge af den danske arbejdsmarkedsmodel er 

tradition for at anvende i beskæftigelsesindsatsen i Danmark. På grund af bl.a. arbejdsmarkedets 

parters relativt stærke position i den danske arbejdsmarkedspolitik som følge af aftalesystemet, vur-

deres det at være meget usandsynligt, at man i Danmark ville indføre tvangslignende indsatser med 

henblik på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap. Dette skyldes bl.a., at dette ville 

kunne påvirke den danske konkurrenceevne negativt.  

 

Det er vurderingen, at de 7 indsatser, som fremgår nedenfor - på linje med erfaringerne i Tyskland 

og Sverige - ville kunne have positive omend varierende effekter på beskæftigelsen blandt personer 

med handicap: Generelle indsatser, eksempelvis bestående af et midlertidigt skattefradrag til ar-

bejdsgivere, som ansætter langtidsarbejdsløse med handicap (den svenske nystartsjobb-ordning), 

har potentiale til at kunne flytte et langt større antal personer med handicap fra en position uden for 

arbejdsmarkedet til det ordinære arbejdsmarked end eksempelvis etablering af en uddannelse i ma-

nuelle undersøgelser for brystkræft for blinde og svagtseende kvinder med en særlig veludviklet 

føleevne i forhold til at identificere mindre kræftknuder end mammografer (det tyske projekt ’opda-

gende hænder’).   

 

Idet afhandlingen ikke beskæftiger sig med konsekvensvurdering af at indføre indsatserne i Dan-

mark, er det af gode grunde ikke muligt på baggrund af indeværende undersøgelse at fastslå, hvilke 

positive beskæftigelseseffekter man ville kunne opnå i Danmark, hvis de identificerede udenlandske 

indsatser blev overført til Danmark. Årsagen skal bl.a. findes i kontekstuelle forskelle i form af in-

stitutionelle og strukturelle forskelle på arbejdsmarkedsområdet i landene, samt at beskæftigelsesef-

fekterne vurderes at være meget afhængige af den konkrete implementerings succes.  

 

Det anbefales derfor i første omgang at overføre de tyske og svenske EPs som tidsbegrænsede pi-

lotprojekter i Danmark, hvilket er en måde at reducere eventuelle risici forbundet med politikover-

førsel som følge af bl.a kontekstuelle forskelle mellem landene. På baggrund af gennemførelse af 

evalueringer af de resultater, pilotprojekterne vil udvise, vil det være muligt at træffe beslutning om, 

hvorvidt indsatserne bør udbredes yderligere eller ej på baggrund af de specifikke danske erfaringer.      
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På baggrund af analysen kan udledes følgende syv konkrete anbefalinger til videreudvikling af den 

danske beskæftigelsesindsats for personer med handicap baseret på de identificerede tyske og sven-

ske EPs og den danske arbejdsmarkedsmodel:  

 

Anbefaling I:  

Opstil et overordnet mål for beskæftigelsen af personer med handicap i Danmark 

Til forskel fra Danmark har man i Sverige opstillet det overordnede politiske mål, at beskæftigelsen 

for personer med handicap og nedsat arbejdsevne skal stige. Med inspiration fra Sverige anbefales 

det, at der opstilles et tilsvarende overordnet nationalt mål for beskæftigelsen af personer med han-

dicap i Danmark, set i lyset af at styring uden mål er vanskeligt. Man kunne overveje at opstille et 

særskilt mål for beskæftigelsen af personer med handicap og nedsat arbejdsevne. Monitorering af, 

hvorvidt målet nås, vil i så fald forudsætte, at der gennemføres surveys, hvor man særskilt undersø-

ger beskæftigelsen blandt personer med handicap og nedsat arbejdsevne, hvilket man gør i Sverige.   

 

Anbefaling II:  

Indfør et midlertidigt skattefradrag til arbejdsgiv ere, som ansætter langtidsarbejdsløse  

På baggrund af de svenske erfaringer med nystartsjobb anbefales det at indføre et midlertidigt skat-

tefradrag til arbejdsgivere, som ansætter langtidsarbejdsløse, hvoraf nogle kan have et handicap. 

Skattefradraget kan betragtes som en trædesten til arbejdsmarkedet, der kan være med til at lette 

integrationen til arbejdsmarkedet for personer med handicap. Der bør være tale om en rettighedsba-

seret frem for en behovsprøvet indsats, der eksempelvis forudsætter varig nedsat arbejdsevne, bl.a. 

fordi en rettighedsbaseret indsats medfører mindre bureaukrati for arbejdsgiverne samt forbrug af 

færre offentlige ressourcer, end det ville være tilfældet i forhold til et skattefradrag baseret på indi-

viduelle vurderinger.     

 

Anbefaling III:  

Indfør en landsdækkende indsats baseret på supported employment-metoden  

Indsatser baseret på supported employment-metoden praktiseres ad hoc i de danske kommuner på 

nuværende tidspunkt. På linje med Sverige og Tyskland anbefales det at indføre en landsdækkende 

individualiseret og sammenhængende indsats baseret på supported employment-metoden, bl.a. be-

stående af støtte og rådgivning fra en uddannet jobcoach til både arbejdstager og -giver, især med 

henblik på at integrere, oplære og fastholde personer med psykiske handicap og udviklingshæm-
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ning, der befinder sig langt fra arbejdsmarkedet, på det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen bør for-

ankres i Beskæftigelsesministeriet med henblik på at sikre et udtalt beskæftigelsesfokus i indsatsen 

og sammenhæng til den øvrige beskæftigelsesindsats.  

 

På baggrund af en sammenligning af de spæde tyske erfaringer, hvor hhv. integrations- og fasthol-

delseselementet er fordelt på flere aktører og de længerevarende svenske erfaringer, hvor SIUS-

konsulenten er den gennemgående person i indsatsen, er det en central lære at drage fra de uden-

landske erfaringer, at både integrations- og fastholdelsesforløbet varetages af den samme jobcoach 

frem for at dele heraf eksempelvis udliciteres til anden aktør. Det skyldes ifølge udtalelser fra fø-

rende tyske eksperter, at udlicitering og skiftenede udbydere kan føre til tab af vigtige informationer 

i indsatsen med risiko for tab af tillid fra arbejdsgivernes side til følge. 

 

Anbefaling IV:  

Indfør offentlig aflønning af en medarbejder i arbejdsgiverorganisationerne, der skal rådgive 

medlemmer om støtte- og kompensationsordninger til integration og fastholdelse af personer 

med handicap i virksomheden      

På baggrund af de tyske erfaringer med ’Rådgivning indefra og ud’ anbefales det, at der kanaliseres 

offentlige midler til aflønning af en medarbejder i arbejdsgiverorganisationerne, som kan rådgive og 

vejlede medlemsorganisationerne om de eksisterende støtte- og kompensationsordninger til integra-

tion og fastholdelse af personer med handicap. Herved kan skabes en direkte linje ind i virksomhe-

derne, der ikke eksisterer på tilsvarende vis i den danske beskæftigelsesindsats.  

 

Anbefaling V:  

Indfør et længerevarende praktikophold for unge med handicap på virksomheder på det or-

dinære arbejdsmarked   

På baggrund af de tyske erfaringer med VAmB anbefales det at indføre et længerevarende praktik-

ophold (minimum 6-12 måneder) for unge med handicap i virksomheder på det ordinære arbejds-

marked som led i den erhvervsrettede uddannelse. Der bør være en praktiklærer til stede på virk-

somheden med henblik på at kunne støtte og assistere såvel praktikant som arbejdsgiver, i tilfælde 

af at der skulle opstå vanskeligheder eller problemer i forbindelse med praktikopholdet.  
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Anbefaling VI:  

Giv jobcentrene mulighed for mere fleksibelt at definere bevilling af arbejdsrelaterede hjæl-

pemidler  

Det anbefales på baggrund af de svenske erfaringer med at fastholde psykisk syge på arbejdspladsen 

at gøre det muligt for medarbejderne i jobcentrene at definere arbejdsrelaterede hjælpemidler mere 

fleksibelt, end det ifølge gældende lovgivning er muligt (jf. § 76 i LAB).     

 

Anbefaling VII:  

Etablér et uddannelsestilbud til blinde og svagtseende kvinder i gennemførelse af manuelle 

brystkræftundersøgelser  

Der eksisterer især et behov for at udvikle beskæftigelsesindsatsen for blinde og svagtseende, idet 

dette er en gruppe med en meget svag tilknytning til det danske arbejdsmarked sammenlignet med 

mange andre handicapgrupper. På baggrund af de tyske erfaringer med projekt ’Opdagende hænder’ 

anbefales det i Danmark på tilsvarende vis at etablere et uddannelsestilbud til blinde og svagtseende 

kvinder i gennemførelse af manuelle brystkræftundersøgelser, hvorved kvinderne kan gøre aktivt 

brug af en eventuel veludviklet følesans i en beskæftigelsessammenhæng på det ordinære arbejds-

marked.    

  

5. Perspektivering 

“ [T]he lack of substantive evaluations of what works and what does 
not work in ALMP108 remains a hindrance for development towards a 
more substantive understanding of what is required to increase par-
ticipation rates in the labour market for disabled people”             
(Greve 2009:7). 

En nødvendig forudsætning for at erhverve viden om, ”hvilke programmer der virker for hvilke 

målgrupper under hvilke (økonomiske og institutionelle) omstændigheder”, er, at beskæftigelsesind-

satserne for personer med handicap monitoreres og evalueres i langt højere grad, end det er tilfældet 

i dag. Afhandlingen illustrerer med afsæt i evidenshierarkiet et behov for mere sikker viden forstået 

som evidens- og forskningsbaseret viden om effekter af indsatserne for personer med handicap. På 

nuværende tidspunkt er viden om indsatsernes effekter kendetegnet ved hovedsageligt at være base-

ret på erfaring.  

                                                 
108 Active Labour Market Policies 
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Med de to eksplicitte beskæftigelsesstrategier for personer med handicap (Regeringen 2004 og Re-

geringen 2009) blev der for første gang opstillet effektmål for beskæftigelsesindsatsen for personer 

med handicap i Danmark. Fra Arbejdsmarkedsstyrelsens side var opstilling af effektmålene et for-

søg på i højere grad at forpligte arbejdsmarkedets parter i forhold til at nå nogle (beskæftigelses)mål 

på området109. Opstilling af effektmålene indikerer de første tegn på en evidensinspireret tilgang på 

området. De opstillede effektmål er dog ikke blevet fulgt op med effektmålinger, hvorfor man fak-

tisk ikke ved, om opfyldelsen af målene skyldes indsatserne i beskæftigelsesstrategierne eller de 

gunstige konjunkturer kombineret med en stigning i anvendelsen af fleksjobordningen (Larsen og 

Høgelund 2009). 

 

Denne afhandling understreger med afsæt i evidenshierarkiet et behov for at få skabt en langt mere 

robust evalueringskultur på feltet af de mange aktive beskæftigelsesindsatser for personer med han-

dicap, som iværksættes bl.a. gennem opstilling af standarder for de projekter, der igangsættes, deres 

evalueringer og etablering af strukturer for vidensopsamling. Desuden anbefales i tråd med OECD 

(2010), at der løbende investeres i dataindsamling på området samt evaluering af outcomes med 

henblik på at opnå viden om, hvilke programmer der er effektive110. Der eksisterer især et behov for 

at opnå viden om beskæftigelseseffekter på langt sigt og omkostningseffektiviteten forbundet med 

de enkelte indsatser. Der er også behov for i højere grad at gennemføre cost benefit-analyser af ind-

satserne i forhold til at afdække fordelene både for den enkelte med handicap og samfundet. For 

nogle handicapmålgrupper er handicappopulationens størrelse en barriere for gennemførelse af eva-

lueringer. Gennemførelse af evalueringer på tværs af de nordiske lande kunne være en måde at øge 

populationers størrelse på. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at overdreven gennemførelse af evalueringer kan medføre 

risiko for, at der skabes et evalueringstyranni, hvor aktørerne bliver mere optaget af at leve op til 

formelle succeskriterier end på at opnå reelle resultater i beskæftigelsesindsatsen. Desuden er gen-

nemførelse af evalueringer tids- og ressourcekrævende. Bredgaard et al. (2011) minder om, at det i 

praksis er en barriere for øget effekt, at gennemførte evalueringer stort set aldrig indgår i den ideale 

plads i policyprocessen, hvor politiske beslutninger træffes, implementeres, evalueres og til sidst 

justeres ud fra de konstaterede erfaringer. Det er derfor nødvendigt, at de gennemførte evalueringer 

                                                 
109 Samtale med kontorchefen i 3. kontor i Arbejdsmarkedsstyrelsen, der var ansvarlig for at formulere de to nationale 
beskæftigelsesindsatser.  
110 OECD (2010) anbefaler i forlængelse heraf deling af evidens mellem landene og identifikation af good practices.  
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tages i anvendelse af hhv. politikere i politikformuleringsfasen i forhold til forbedring af politikde-

signet samt af medarbejderne i jobcentrene, hvis målsætningen om en øget erhvervsdeltagelse 

blandt personer med handicap skal opnås.  

 

SFI, som er den danske forskningsinstitution med den tydeligste profil inden for området ’handicap 

og beskæftigelse’, har på det seneste rettet eksplicit fokus på at frembringe viden om, hvilke indsat-

ser der virker bl.a. på beskæftigelsesområdet. Det er motiveret ud fra et ønske om at vide, hvordan 

de offentlige ressourcer bedst anvendes. Det er vurderingen, at der i den nærmeste fremtid vil 

komme øget politisk fokus på og efterspørgsel efter evidensbaseret viden om de specialiserede be-

skæftigelsesindsatser for personer med handicap ud fra et ønske om bedst muligt at kunne prioritere 

de mest effektive indsatser. Den øgede efterspørgsel efter denne type viden er at finde i et øget pres 

på de offentlige finanser, bl.a. som følge af lavkonjunktur og den demografiske aldring, som bety-

der, at der på langt sigt vil blive færre unge til at forsørge flere ældre. Det sætter den danske vel-

færdsstat under pres, hvilket yderligere forstærker nødvendigheden af at øge beskæftigelsen blandt 

personer med handicap til gavn både for den enkelte og samfundet.    

6. Kritisk selvrefleksion  

Afslutningsvis vil jeg runde afhandlingen af med en kritisk selvrefleksion over nogle af de forsk-

ningsmæssige valg, jeg har foretaget igennem afhandlingen, der er centrale i forhold til afhandlin-

gens vidensproduktion. Selvrefleksionen kan med afsæt i mine konkrete forskningserfaringer be-

tragtes som fremadrettede anbefalinger til andre forskere på feltet.  

 

Afhandlingens forskningsmæssige ambition har været at bidrage til at øge viden om hvilke beskæf-

tigelsesindsatser, der virker i forhold til at integrere og fastholde personer med handicap på ar-

bejdsmarkedet. Dette er et forskningsfelt, som er relativt udokumenteret, hvorfor der eksisterer for-

holdsvis begrænset forskningsbaseret viden om emnet. I forhold til valg af undersøgelsesmetode har 

jeg taget afsæt i evidenshierarkiet, som på baggrund af et kausalitetsbetinget grundprincip hviler på 

en forestilling om, at nogle forskningsdesigns kan føre til mere troværdige resultater end andre de-

signs, hvis de gennemføres optimalt. Henvisning fra eksperter er den bærende metode i afhandlin-

gen baseret på argumentet om, at eksperter til forskel fra brugerne nederst i evidenshierarkiet besid-

der en evne til at tænke helhedsorienteret og på tværs af problemstillinger – og derfor antages at 

besidde overordnet viden om beskæftigelsesindsatser, der er succesfulde i forhold til at flytte perso-
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ner med handicap tættere på eller til det ordinære arbejdsmarked. Mit valg af ekspertinterviewet 

som identifkationsmetode er med afsæt i en evidenshierarkisk logik begrundet med, at eksperter 

besidder den bedst mulige viden om genstandsfeltet, idet viden baseret på forskningsdesigns place-

ret højere oppe i evidenshierarkiet er så godt som ikke-eksisterende på feltet. Jeg har specifikt valgt 

at gennemføre interviews med eksperter centralt placeret på den beskæftigelsespolitiske scene ud 

fra en betragtning om, at jeg har ønsket at afdække viden om hhv. barrierer og best practice på det 

aggregerede niveau.  

 

Det har naturligvis specifikke implikationer for mine analyser og for afhandlingens vidensproduk-

tion, at jeg har valgt at anlægge netop dette top-down perspektiv på genstandsfeltet. Det, at jeg har 

valgt at tage udgangspunkt i evidenshierarkiet - og retrospektivt vedkender mig, at jeg kan have 

været forført af evidenstankegangens aura af videnskabelig autoritet (Krogstrup 2011) og løftet om 

en ’afpolitisering’ af politiseringen (Sanderson 2002) – kan have blokeret for alternative og andre 

perspektiver, jeg i stedet ville kunne have belyst gennem min analyse. Som en konsekvens af, at 

forskningsfeltet hovedsageligt er karakteriseret af erfaringsbaseret viden, kan man indvende, at jeg 

kunne have anvendt et forskningsdesign, der i højere grad er sensitivt overfor og betoner de positive 

kvaliteter i erfaringsbaserede vidensformer eksempelvis i form af supplerende evalueringsmodeller 

og analysetilgange fra det hermeneutiske paradigme frem for at have gennemført en analyse, der 

fokuserer så entydigt på toppen af evidenshierarkiet i form af ’guldstandarden’.   

 

Jeg vurderer desuden retrospektivt, at min specifikke ekspertforståelse, der eksempelvis ikke inklu-

derer markarbejderen - hvilket har været begrundet i min ambition om at belyse problemstillingen 

på det aggregerede niveau - har ført til en ikke-intenderet underkendelse af en stor mængde praksis-

baseret viden og erfaringer på feltet, skønt dette strider direkte imod min faktiske intention med at 

udarbejde afhandlingen. Undersøgelsens begrænsede blik for de praksisbaserede vidensformer er en 

konsekvens af, at jeg har taget afsæt i evidensbevægelsens rangordning af forskningsdesigns på 

baggrund af det kausalitetsbetingede grundprincip.  

 

Blandt andre Overman og Boyd (1994:76) har tidligere kritiseret best practice-forskningen for ikke 

at ”listen to all practitioners” trods påstanden om at være praksisdreven. Havde jeg i undersøgelsen 

valgt også at give stemme til bottom-up perspektivet belyst gennem interviews med eksempelvis 

markarbejdere, jobcenterchefer, personer med handicap og/eller arbejdsgivere, ville dette have kun-
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net føre til supplerende indsigter om problemstillingen baseret på deres førstehåndsviden om den 

konkrete implementering. Dette er perspektiver, som er fraværende i de gennemførte analyser som 

følge af afhandlingens eksplicitte formål om på det aggregerede niveau at ville identificere viden 

om hhv. barrierer og indsatser, der virker. Selv har jeg med afhandlingen med afsæt i min forsk-

ningsmæssige ambition om at ville belyse hvilke indsatser, der virker i forhold til at øge erhvervs-

deltagelsen for personer med handicap på det aggregerede niveau valgt at anlægge et udpræget top-

down perspektiv i undersøgelsen. Læsere af mit forskningsmæssige bidrag bør betragte udbyttet af 

mange års arbejde i dette specifikke lys og på netop denne præmis. Afhandlingen er min brik i det 

samlede videnspuslespil på feltet, som jeg hermed inviterer forskere på feltet til at bygge videre på.            

 

Afslutningsvis vil jeg på baggrund af undersøgelsen anbefale fremtidige best-practice forskere på 

feltet at anlægge en pluralistisk tilgang til valg af informanter eksempelvis ved at kombinere top-

down perspektivet med bottom-up perspektivet for i højere grad at belyse feltets kompleksitet og 

også i højere grad fange den store mængde erfaringsbaserede viden, afhandlingen dokumenterer er 

dominerende på feltet. En alternativ strategi kunne også være at anvende ekspertinterviewet i den 

eksplorative fase af undersøgelsen, og så på baggrund af eksperternes vurderinger gennemføre dyb-

deborende casestudier af de indsatser, som eksperterne identificerer som effektive i forhold til det 

specifikke mål for best practice. Dette ville formentlig være en tilgang, hvorigennem man kunne 

forene styrkerne ved det brede og virtuose top-down perspektiv med styrkerne ved det konkrete og 

erfaringsbaserede bottom-up perspektiv og derved gøre brug af styrkerne ved begge tilgange.  
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English Summary 

“Active Labour Market Policies for People with Disabilities: What Can Denmark Learn from Best 

Practice Experiences in Germany and Sweden? Policy Transfer to Denmark – Barriers and Facilitat-

ing Factors”.  

 

This dissertation is a comparative policy analysis of active labour market policies for people with 

disabilities in Denmark, Germany, and Sweden. The latest survey conducted in 2010 shows that the 

employment rate for people with disabilities in Denmark was 47 percent. In comparison, the em-

ployment rate for the non-disabled was 77 percent. This amounts to a difference of 30 percentage 

points in employment rates between the disabled and the non-disabled part of the Danish popula-

tion.  

 

The relatively low employment rate among the disabled is a challenge which Denmark shares with 

the rest of Europe. Generally, women with disabilities have a lower employment rate than men with 

disabilities. The consequence is that relatively more people with disabilities than without disabilities 

are excluded from the labour market, thus relying on social benefits instead of contributing actively 

to their own self-support on the labour market.    

 

Due to differences in labour market models and welfare state traditions, the European countries 

have developed national policy responses to try to overcome this common challenge. Comparable 

data on the employment rates among people with disabilities in Europe are very limited. The conse-

quence is that it is difficult to determine which countries are best at securing labour market inclu-

sion of people with disabilities. Therefore, the case countries are selected on the basis of the typol-

ogy of their welfare regime: Denmark and Sweden belong to the Nordic universalistic welfare re-

gime, while Germany’s welfare regime is corporatist- and employment-centred.  

 

The main purpose of the dissertation is to examine whether there are active labour market policies 

in Germany and Sweden which could contribute positively to the employment rate of people with 

disabilities if transferred to Denmark. The motivation of the dissertation is a desire to generate 

knowledge which could contribute to an increase in the employment rate among people with dis-

abilities. If more people with disabilities were included in the Danish labour market, this would be a 
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‘win-win situation’ for society (a lower expenditure on social benefits combined with higher tax 

revenues) as well as the individual (inclusion in the labour market through paid work resulting in a 

higher quality of life).     

 

The dissertation gives answers to the following four research questions:  

 

“What main barriers can be identified in the Danish policy activities in relation to improving 

the labour market participation for people with disabilities? What is best practice in Germany 

and Sweden? Which best practices are relevant in the further development of the Danish em-

ployment policy for the disabled – and why? Which barriers and facilitating factors can be 

identified in relation to transfer of the relevant best practices to Denmark?”   

 

The dissertation is structured in four parts and consists of a total of 11 chapters.  

The first part (chapter 1-5) consists of the introduction, a demarcation of the subject matter, the 

theoretical framework, the selected measures for best practice, and an analytical model, as well as 

the methodological considerations which have led to the results of the analysis. Interview with ex-

perts in central positions in the policy field is the primary method applied in the dissertation.  

 

The second part (chapter 6-8) comprises the analysis of the three cases. The Danish analysis focuses 

on barriers in public employment activities. The conclusion is that the issue of the dissertation is a 

complex one. The barriers are identified in many aspects of the policy process: There are problems 

both of implementation, regulation, and structure. The analysis shows that the existing Danish em-

ployment policies do not seem to be the main explanation for the low employment rate among 

people with disabilities.    

 

The analysis uncovers insufficient knowledge about people with disabilities among the employees 

in the job centres. The consequence is that the use of the disability compensating schemes is li-

mited. There is a need for further training and an upgrading of qualifications among the employees 

in the job centres. Prejudice against people with disabilities among the employees in the job centres 

is another challenge. The disability area is given low priority in the job centres as a consequence of 

a lack of target figures. The managers do not focus on the disabled. The analysis identifies a ten-

dency in the employment system to ‘pension off’ people with disabilities outside the labour market. 
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The minister of employment has chosen as ‘goal 2’ for 2011 a decrease of the number of people 

receiving social benefits, and this has had a positive impact on the efforts in the job centres in rela-

tion to people with disabilities. As a consequence of altered reimbursement rules, the job centres 

have begun to give greater priority to activation in companies. This underlines the fact that the em-

ployment area is governed by top-down performance standards and economic incentives. However, 

the job centres lack the tools to evaluate the concrete measures initiated to facilitate employment. 

The vertical coordination of the public measures between the employment sector and other sectors 

(the social, the educational, the health, and the transportation sectors) is also a barrier to increased 

employment among people with disabilities. One result is that transition from the educational sys-

tem to employment is difficult for young people with disabilities. This is made even harder by the 

principle of sector responsibility. The lack of knowledge employment legislation among the em-

ployees in the sheltered work shops is one explanation for the limited number of transitions to sub-

sidized employment. A widespread project culture which has the purpose of supplementing the or-

dinary employment efforts in the job centres is not necessarily a positive thing. A lack of overview 

of the implemented projects and a limited anchoring of the project experiences in the ordinary sys-

tem are barriers to the accumulation of knowledge.   

 

The German and Swedish analysis focuses on the knowledge about the employment effects of ac-

tive employment measures for people with disabilities. The purpose of the analysis is to identify 

measures which have had a positive effect on the employment of people with disabilities. Best prac-

tice is judged from the perspective of the public sector and is defined as measures which clearly 

move people with disabilities closer to or into the ordinary labour market. The overall conclusion of 

the analysis is that evidence about the effects of the measures is based on experience. As a conse-

quence, the knowledge about best practices can also be described as emerging. The reason is that 

research on and evaluation of active employment measures for the disabled is very limited in both 

countries. The analysis shows that data on long-term effects and cost-efficiency hardly exist. The 

amount of weight which the Danish decision makers can put on the effects of the identified emerg-

ing best practices is therefore rather restricted. 

 

In the third part of the dissertation (chapters 9-10), the German and Swedish best practice expe-

riences are compared to the active Danish employment measures for the disabled. The comparison 

underlines the fact that all three countries have developed their own national policy responses to the 
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common challenge. It is estimated that the main part of the measures identified as best practice 

might contribute to a further improvement of the Danish employment policy for people with disabil-

ities. Few measures exist in all three countries. There is a difference, though, as to whether these 

exist in the shape of isolated projects or nationwide legislation. For example, measures based on 

supported employment methods only take place ad hoc in the Danish municipalities, whereas both 

Germany and Sweden have introduced nationwide legislation based on supported employment me-

thods. 

 

The discussion of barriers and facilitating factors for the transfer of the relevant best practices takes 

its point of departure in the Danish labour market model. The analysis identifies a need to make it 

obligatory for the social partners to make an effort to improve the employment situation of the dis-

abled in Denmark. Today the government has the main responsibility. The government provides 

information and rewards, thus using the carrot method, but no sticks, as coercion might result in 

great resistance from the social partners, who fear that the expenses they might incur would damage 

the Danish competitive position. As it is the case on the rest of the Danish labour market a ‘know-

all’ attitude is identified among the people interviewed. The Danish measures are considered supe-

rior compared to those of other countries. The result is a lack of a tradition to systematically include 

the experiences of other countries in the policy development in the area. As a consequence, the pol-

icy development is mainly nationally focused, and the people interviewed do not focus on the expe-

riences of other countries. In exceptional cases, the Danish decision makers look towards the other 

Nordic countries with reference to the highest degrees of similarity between the welfare institutions 

of the countries. Therefore it is most likely that the policy development in the area will continue 

along the path that has been laid out within the existing structures and institutions, which supports 

the assumptions about path-dependence of historic institutionalism. 

 

The fourth part of the dissertation consists of a conclusion and a forward-looking discussion. The 

following seven concrete policy recommendations – derived from the German and Swedish best 

practice experiences – are estimated to be able to increase the employment rate of people with dis-

abilities in Denmark: 
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1. Set up an overall national goal for the employment of people with disabilities  

2. Introduce temporary tax reductions to employers who hire long-term unemployed persons 

with disabilities 

3. Introduce a nationwide policy based on the supported employment method under the auspic-

es of the Ministry of Employment    

4. Introduce a government-paid adviser in the employers’ association with the assignment of 

giving advice to its members on employment measures for people with disabilities  

5. Introduce a prolonged work placement (6-12 months or longer) in companies on the ordi-

nary labour market for young people with disabilities 

6. Make it possible for the job centres to be more flexible in their definition of assistive tech-

nology for use at work 

7. Establish an educational opportunity for blind and visually impaired women to train manual 

examination for breast cancer 

 

The above recommendations may be introduced as temporary pilot programs in order to reduce un-

certainty relating to effectiveness and transfer. Depending on the concrete results, the measures can 

then be made permanent and nationwide – as this guarantees that the measures are provided un-

iformly all over the country. The dissertation ends up with a recommendation to monitor and eva-

luate the active labour market measures for people with disabilities more systematically in order to 

gain information on “what program works for that target group under what (economic and institu-

tional) circumstances”. Knowledge about long-term effects is as important as knowledge about 

short-term effects. It is also recommended to conduct cost-benefit analysis in order to gain know-

ledge about employment effects for the individual and society. It will make it possible to prioritize 

the most effective active measures for the disabled in a time when the Danish welfare state is under 

pressure due to the financial crisis.  
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Dansk resumé 

”Aktiv arbejdsmarkedspolitik for personer med handicap. Hvad kan Danmark lære af best practice-

erfaringer i Tyskland og Sverige? En komparativ policyanalyse af barrierer og fremmende faktorer 

for overførsel til Danmark”. 

 

Afhandlingen er en komparativ policyanalyse af aktive beskæftigelsesindsatser for personer med 

handicap i Danmark, Tyskland og Sverige. Den seneste surveyundersøgelse gennemført i 2010 vi-

ser, at erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap i Danmark lå på 47 procent, mens er-

hvervsdeltagelsen blandt ikke-handicappede til sammenligning lå på 77 procent. Resultatet er en 

forskel i erhvervsdeltagelsen på 30 procentpoint mellem personer med handicap og ikke-

handicappede.  

 

Det er en fælles udfordring for alle landene i Europa, at erhvervsdeltagelsen blandt personer med 

handicap er langt lavere end erhvervsdeltagelsen blandt ikke-handicappede. Kvinder med handicap 

har en lavere erhvervsdeltagelse end mænd med handicap. Konsekvensen er, at langt flere personer 

med handicap end ikke-handicappede står uden for arbejdsmarkedet og derfor modtager permanente 

overførselsindkomster frem for at bidrage aktivt til deres egen selvforsørgelse eller dele heraf på 

arbejdsmarkedet.  

 

På grund af forskelle i arbejdsmarkedsmodeller og velfærdsstatslige traditioner har landene i Europa 

udviklet nationalspecifikke policysvar på den fælles udfordring. Et meget begrænset sammenligne-

ligt datagrundlag om erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap i Europa resulterer i, at det 

er vanskeligt umiddelbart at afgøre, hvilke lande der er bedst til at inkludere personer med handicap 

på arbejdsmarkedet. Caselandene er derfor udvalgt på baggrund af velfærdsregimetypologien: 

Danmark og Sverige tilhører det nordiske universalistiske velfærdsregime, mens Tyskland tilhører 

det korporatistiske og beskæftigelsescentrerede velfærdsregime. 

 

Afhandlingens primære formål er at undersøge, hvorvidt der eksisterer aktive arbejdsmarkedsind-

satser i Tyskland og Sverige, der ville kunne bidrage positivt til erhvervsdeltagelsen, hvis de blev 

overført til Danmark. Afhandlingen er motiveret i et ønske om at frembringe viden, der ville kunne 

bidrage til at øge erhvervsdeltagelsen blandt personer med handicap i Danmark. Hvis flere personer 
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med handicap blev inkluderet på det danske arbejdsmarked, ville dette være en ’win-win-situation’ 

både for samfundet (færre udgifter til passive overførselsindkomster kombineret med højere skatte-

indtægter) og den enkelte med handicap (aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet gennem lønnet arbej-

de med en højere livskvalitet til følge). 

 

Afhandlingen giver svar på den fireleddede problemformulering, som lyder:  

 

”Hvilke barrierer kan identificeres i den danske beskæftigelsesindsats i forhold til at øge er-

hvervsdeltagelsen blandt personer med handicap? Hvad er best practice i Tyskland og Sveri-

ge? Hvilke best practices er relevante i forhold til at videreudvikle den danske beskæftigelses-

indsats for personer med handicap – og hvorfor? Hvilke barrierer og fremmende faktorer kan 

identificeres i forhold til at overføre de relevante best practices til Danmark?” 

 

Besvarelsen af problemformuleringen falder i fire dele bestående af 11 kapitler. 

Første del (kapitel 1-5) består af indledningen, en afgrænsning af genstandsfeltet, den teoretiske 

ramme, opstilling af det valgte mål for best practice og en analytisk model samt de processuelle og 

metodiske overvejelser, der har ført til analysens resultater. Interview med eksperter centralt place-

ret på den beskæftigelsespolitske scene er den bærende metode i afhandlingen. 

 

I del to (kapitel 6-8) analyseres de tre cases. Fokus i den danske barriereanalyse er overvejende på 

den offentlige beskæftigelsesindsats. Konklusionen er, at det er en kompleks problemstilling uden 

lette og entydige løsninger. Informanterne identificerer barrierer mange steder i policyprocessen: 

Der er tale om en kombination af implementerings-, styrings- og strukturproblemer. Analysen viser 

imidlertid, at informanterne ikke mener, at det er policyindsatserne, der er hovedårsagen til den lave 

erhvervsdeltagelse blandt personer med handicap.  

 

Analysen afdækker, at der eksisterer utilstrækkelig viden om personer med handicap blandt jobcen-

termedarbejderne. Det medfører, at anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger er be-

grænset. Der identificeres et behov for efteruddannelse og opkvalificering af jobcentermedarbejder-

ne i jobcentrene i forhold til handicapindsatsen. Fordomme imod personer med handicap blandt 

jobcentrenes medarbejdere er en anden udfordring. Handicapområdet er nedprioriteret i jobcentrene 

som følge af manglende måltal med begrænset ledelsesmæssigt fokus på målgruppen til følge. Ana-
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lysen identificerer en tendens i det offentlige beskæftigelsessystem til at ’parkere’ personer med 

handicap permanent uden for arbejdsmarkedet på førtidspension. Ministermål 2 for 2011, hvis for-

mål var at begrænse tilgangen til passive forsørgelsesordninger (førtidspension, fleksjob og ledig-

hedsydelse), har haft en positiv effekt på jobcentrenes indsats i forhold til personer med handicap. 

Som en konsekvens af ændrede refusionsregler er den virksomhedsrettede aktivering blevet opprio-

riteret. Det understreger, at beskæftigelsesindsatsen i høj grad er styret af overordnede resultatkrav 

og økonomiske incitamenter. Jobcentrene mangler redskaber til evaluering af de konkrete indsatser, 

der iværksættes i forhold til den enkelte ledige. Den vertikale koordination af de offentlige indsatser 

mellem beskæftigelsesområdet og andre sektorer (herunder bl.a. social-, uddannelses-, sundheds- og 

transportsektoren) omkring den ledige med handicap udgør også en barriere for en øget erhvervs-

deltagelse. Det resulterer i, at overgang fra eksempelvis uddannelse til beskæftigelse er vanskelig 

for unge med handicap. Dette er forstærket af sektoransvarlighedsprincippet. Manglende viden om 

beskæftigelseslovgivningen blandt medarbejderne på de beskyttede værksteder er en forklaring på 

få overgange til støttet beskæftigelse. En udbredt projektkultur på området, der har til formål at 

supplere den ordinære indsats i jobcentrene, er tvetydig. Manglende overblik over de gennemførte 

projekter og begrænset forankring af projekterfaringerne i det ordinære system fører til, at akkumu-

lering af viden er utilstrækkelig.  

 

De tyske og svenske analyser fokuserer på viden om effekter af aktive beskæftigelsesindsatser for 

personer med handicap. Formålet med analyserne er at identificere indsatser, der har haft positive 

effekter på beskæftigelsen blandt personer med handicap. Best practices betragtes ud fra det offent-

liges perspektiv og defineres som indsatser, der tydeligt flytter personer med handicap tættere på 

eller til det ordinære arbejdsmarked. Den overordnede konklusion på analyserne er, at viden om de 

eksisterende indsatsers effektivitet hovedsageligt hviler på erfaringsbaseret evidens. Det resulterer i, 

at viden om best practice kan beskrives som fremspirende. Det skyldes, at forskning i og evaluering 

af de aktive beskæftigelsesindsatser for personer med handicap er meget begrænset. Analysen viser, 

at viden om effekter på langt sigt og omkostningseffektiviteten stort set er ikke-eksisterende. Kon-

sekvensen er, at den vægt, de danske beslutningstagere kan tillægge effekten af de identificerede 

udenlandske best practice-erfaringer, er relativt begrænset.  

 

I afhandlingens tredje del (kapitel 9-10) sammenlignes de tyske og svenske best practice-erfaringer 

med de danske beskæftigelsesindsatser for personer med handicap. Sammenligningen understreger, 
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at landene har udviklet nationalspecifikke indsatser på området. Vurderingen er, at hovedparten af 

de identificerede best practices ville kunne bidrage positivt til videreudviklingen af den danske be-

skæftigelsesindsats for personer med handicap. Enkelte indsatser eksisterer i samtlige tre caselande. 

Dog er der forskel på, hvorvidt der er tale om enkeltstående projektindsatser eller national lovgiv-

ning. Eksempelvis praktiseres indsatser baseret på supported employment udelukkende ad hoc i de 

danske kommuner, mens man til sammenligning har indført landsdækkende indsatser baseret på 

supported employment-metoden i både Tyskland og Sverige.  

 

Diskussionen af begrænsninger og muligheder forbundet med at overføre de relevante udenlandske 

best practices tager udgangspunkt i den danske arbejdsmarkedsmodel. Analysen identificerer et 

behov for i højere grad at forpligte arbejdsmarkedets parter, frem for at det er staten, der alene har 

hovedansvaret for handicapindsatsen. Der er en stærk dansk tradition for udelukkende at gøre brug 

af økonomiske gulerødder og information. Det vurderes at være forbundet med stor modstand fra 

især arbejdsmarkedets parter at overføre udenlandske indsatser baseret på tvang til Danmark, idet 

dette ville pålægge arbejdsgiverne ekstra økonomiske udgifter og føre til forringelser af den danske 

konkurrenceevne. I lighed med situationen på resten af arbejdsmarkedsområdet identificeres en ud-

præget ”verdensmestermentalitet” blandt informanterne. Den danske beskæftigelsesindsats for per-

soner med handicap betragtes af informanterne som overlegen i forhold til andre landes indsatser. 

Det resulterer i et fravær af en egentlig tradition for systematisk at inddrage andre landes erfaringer 

i politikudviklingen på området. Politikudviklingen er overvejende nationalt fokuseret, og det hører 

til sjældenhederne, at informanterne orienterer sig imod udlandet. Når det undtagelsesvis sker, ori-

enterer de politiske beslutningstagere sig hovedsageligt imod de andre nordiske lande, under hen-

visning til at der er den største grad af lighed imellem landenes velfærdsinstitutioner. Det er derfor 

mest sandsynligt, at policyudviklingen på området vil fortsætte i det spor, der én gang er lagt ud 

med de eksisterende strukturer og institutioner på området, hvilket understøtter den historiske insti-

tutionalismes antagelse om path-dependence eller stiafhængighed.  

 

Afhandlingens fjerde del består af en konklusion samt en fremadrettet perspektivering.  

På baggrund af den komparative analyse opstilles syv konkrete policyanbefalinger baseret på tyske 

og svenske erfaringer, der vurderes at ville kunne påvirke erhvervsdeltagelsen blandt personer med 

handicap i Danmark positivt:   
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1. Opstil et overordnet nationalt mål for beskæftigelsen blandt personer med handicap  

2. Indfør et midlertidigt skattefradrag til arbejdsgivere, som ansætter langtidsarbejdsløse med 

handicap 

3. Indfør en landsdækkende indsats baseret på supported employment-metoden forankret i Be-

skæftigelsesministeriets ressort 

4. Indfør offentlig aflønning af en medarbejder i arbejdsgiverorganisationerne, der skal rådgive 

medlemmer om støtte- og kompensationsordninger til integration og fastholdelse af personer 

med handicap i virksomheden 

5. Indfør et længerevarende praktikophold for unge med handicap på virksomheder på det or-

dinære arbejdsmarked  

6. Giv jobcentrene mulighed for mere fleksibelt at kunne definere bevilling af arbejdsrelatere-

de hjælpemidler 

7. Établer et uddannelsestilbud til blinde og svagtseende kvinder i gennemførelse af manuelle 

brystkræftundersøgelser  

 

For at mindske eventuelle usikkerheder forbundet med effektivitet og overførsel anbefales det at 

overføre ovenstående indsatser til Danmark som tidsbegrænsede pilotprojekter. Afhængig af de 

konkrete resultater kan indsatserne herefter udbredes til resten af landet – helst i form af nationale 

indsatser, idet det bl.a. medfører sikkerhed for, at der er tale om ensartede tilbud uafhængig af geo-

grafi. Perspektiveringen adresserer behovet for i højere grad systematisk at monitorere og evaluere 

den aktive arbejdsmarkedspolitik for personer med handicap for at opnå viden om, ”hvilke indsatser 

der virker for hvilke målgrupper under hvilke (økonomiske og institutionelle) omstændigheder”. 

Viden om effekter på langt sigt er mindst lige så vigtig som viden om effekter på kort sigt. Det an-

befales også, at der gennemføres cost-benefit-analyser i forhold til at opnå viden om beskæftigel-

seseffekter i forhold til både den enkelte og samfundsøkonomien. Det vil gøre det muligt i højere 

grad at prioritere de mest effektive indsatser for personer med handicap i en tid, hvor den danske 

velfærdsstat bl.a. som følge af den økonomiske krise er under pres.    
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Leif Olsen 
Konsulent  
Handicapenheden 
Servicestyrelsen 
 
Anne Sophie Nielsen 
Konsulent  
Handicapenheden 
Servicestyrelsen 

 Hr. Meyer-Golling *  
Leder af integrationsforvaltnin-
gen  
Berlin 
(med Silvia Costner 
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Tabel 27: Informanter. 

Kilde: Forfatterens oversigt. 

* Indikerer, at der er tale om et indledende interview gennemført i 2008.  
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Bilag 2: Information til danske informanter 

Sommeren 2008 
 
Kære informant 
 
Tak, fordi du har sagt ja til at lade dig interviewe til min ph.d.-afhandling!   
 
Her følger en kort introduktion til ph.d.-projektet samt de temaer, jeg vil bede dig overveje inden 
interviewet. Det vil være rigtig formålstjenligt, hvis du kan give mig nogle konkrete eksempler på 
beskæftigelses- og velfærdspolitikker, hvor man i Danmark har lært af andre lande – og ikke mindst 
hvordan denne læring fra udlandet har fundet sted.  
 
Det formelle omkring eventuel anonymitet og gennemsyn af citater aftaler vi på selve dagen, inden 
interviewet går i gang.  
 
Jeg vil tillade mig at kontakte dig senere i løbet af projektet med henblik på gennemførelse af endnu 
et interview forventeligt i løbet af efteråret 2009 (se forklaring nedenfor).   
 
Mange hilsner fra  
 
Pernille Steen Lenzner 
Ph.d.-studerende og ansat ved Center for Ligebehandling af Handicappede  
E-mail: lenzner@ruc.dk 
Mobil: 3024 9084 
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Baggrunden for ph.d.-projektet 
SFI’s seneste undersøgelse, ”Handicap og beskæftigelse i 2006”, viser, at 56 % af alle personer med 
handicap i den erhvervsdygtige alder er i beskæftigelse i Danmark, mens det gælder for 79 % af den 
ikke-handicappede del af befolkningen. Undersøgelsen viser også, at det er realistisk at øge beskæf-
tigelsen blandt personer med handicap. I Danmark foregår der meget lidt decideret forskning i be-
skæftigelsespolitik for personer med handicap. Der findes også meget lidt viden om, hvilke politik-
ker og ordninger der virker i forhold til at fastholde og integrere personer med handicap på ar-
bejdsmarkedet i beskyttet, støttet og ordinær beskæftigelse. Denne ph.d.-afhandling forsøger at bi-
drage til at kaste lys over denne problematik.   
 
Om ph.d.-projektet 
Formålet med afhandlingen er at indsamle viden om best practices i forhold til at fastholde og in-
kludere personer med handicap på arbejdsmarkedet i en række udvalgte europæiske lande samt at 
undersøge muligheden for at overføre disse gode udenlandske erfaringer til en dansk kontekst. Der 
er tale om en praksisorienteret afhandling, som sigter på at udvikle anbefalinger til den fremtidige 
beskæftigelsesindsats for personer med handicap.  
 
Første interviewrunde  
Her følger en oversigt over de temaer, vi vil berøre i det forestående interview – og som jeg vil bede 
dig om at reflektere over, inden interviewet gennemføres, så du kan give mig dine vurderinger samt 
bidrage med vigtig faktuel viden til projektet: 
  

• Den nuværende beskæftigelsesindsats for personer med handicap 
• Organiseringen af indsatsen (én indgang i jobcentrene, nøglepersoner mv.)    
• Eventuelle identificerede huller, mangler eller vanskeligheder forbundet med indsatsen 
• Planer for og ønsker til den fremtidige beskæftigelsesindsats for personer med handicap 
• Barrierer for en øget beskæftigelse af personer med handicap 
• Succeskriterier for en effektiv politik  
• Internationalt samarbejde og din viden om succesfulde udenlandske beskæftigelsesindsatser 
• Muligheden for at lære af andre landes beskæftigelsespolitikker for personer med handicap  
• Processerne, der skal til, for at international læring kan finde sted  
• Barrierer for, at læring kan finde sted fra udlandet til Danmark  
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Bilag 3: Kort information om projektet til de svenske informanter 

September 2010 
Kære informant 
 
Allerførst vil jeg gerne takke hjerteligt for dit beredskab til at stille op til interview i forbindelse 
med min ph.d.-afhandling. Din deltagelse i undersøgelsen er ganske afgørende for mit arbejde, og 
uden ville min undersøgelse overhovedet ikke kunne gennemføres.  
 
På næste side finder du en kort indføring i afhandlingens tematik og undersøgelsesgenstand.  
 
Inden interviewet gennemføres, er der et par punkter, som er særlig vigtige for afhandlingen, og 
som du meget gerne må gøre dig nogle tanker om på forhånd. Det drejer sig hovedsageligt om sven-
ske policyredskaber og andre støtteordninger til at øge beskæftigelsen (sysselsätting) blandt perso-
ner med handicap:  

Hovedspørgsmål i forbindelse med interviewet:   

• Kan du nævne svenske best practice-eksempler – lovgivning, instrumenter og/eller arbejdsmar-
kedsprojekter – som til din viden har ført til en forbedret beskæftigelse blandt personer med handi-
cap? Hvorfor er det efter din mening best practice-eksempler?    

 
• Har du kendskab til svenske projekter, hvis formål er at øge deltagelsen af personer med handicap i 

arbejdslivet, der har haft målbare effekter, og som efterfølgende er blevet udbredt til andre dele af 
landet?    

 
• Har du kendskab til forbilledlige/succesfulde svenske projekter, hvis formål er at øge deltagelsen af 

personer med handicap i arbejdslivet, som er blevet til lovgivning?  
 

• Har du selv søgt efter best practice-eksempler i andre lande, som er blevet overført til Sverige, en-
ten som lovgivning eller projekt?  

 
Særlig taknemmelig er jeg for samtlige henvisninger til konkrete lovgivningsmæssige forankringer 
af hhv. lovgivning og støtteordninger samt succesfulde beskæftigelsesprojekter for personer med 
handicap. Og endelig er jeg meget interesseret i at få tilgang til gennemførte evalueringer.  
 
Jeg ser frem til det forestående interview og ønsker dig alt godt, indtil vi ses! 
 
Med venlig hilsen og på snarligt gensyn, 
 
Pernille Steen Lenzner 
Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet, Danmark 
Institut for Samfund og Globalisering (ISG) 
Forskerskolen Velfærdsstat og Diversitet 
 
E-mail: lenzner@ruc.dk 
Fastnettelefon: +45 4674 3016 
Mobil: +45 3024 9084  
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Målsætning 

Mit fokus er hovedsageligt på såkaldte „best practices“ og muligheden for at inddrage gode uden-

landske projekter, støtte- og kompensationsordninger samt lovgivninger i den danske policyproces. 

Afhandlingen retter sig særligt imod udvikling af policyanbefalinger til den fremtidige danske poli-

tik på baggrund af effektive udenlandske erfaringer inden for det angivne område (se afgrænsning 

af genstandsfelt nedenfor). Effektivitet forstår jeg i denne sammenhæng som en stigende beskæfti-

gelsesfrekvens blandt mennesker med handicap set i forhold til de anvendte midler i indsatsen.  

 

Mit arbejde er overvejende en komparativ policyanalyse af de beskæftigelsesrettede støtte- og kom-

pensationsordninger for mennesker i den erhvervsdygtige alder i Danmark, Tyskland og Sverige – 

med særligt fokus på best practice-eksempler, som kunne lede til en højere deltagelse i arbejdslivet 

blandt personer med handicap. Særligt er jeg interesseret i projekter, instrumenter og lovgivning, 

som leder til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked (enten deltids- eller fuldtidsbeskæftigel-

se). Ligeledes beskæftiger jeg mig med implementeringen i de tre lande. Afhandlingen orienterer 

sig derfor tæt på praksis i de tre europæiske lande.   

 

I mit arbejde har jeg udvalgt følgende former for policies og projekter, som skal analyseres nærmere 

i hvert land: 

  

• Specialiserede politikker og projekter til forbedring af beskæftigelsen blandt personer med handicap (f.eks. 
rehabilitation, hjælp til jobsøgning og intensiv rådgivning, løntilskud, OSA, supported employment, Samhall)  
 

• Generelle arbejdsmarkedspolitikker  
 

• Kompenserende erhvervsbetingede politikker for mennesker med handicap (tekniske hjælpemidler, hjæl-
pemidler, barrierefrihed til og fra arbejdspladsen)  
 

• „ Overtalelses“-politikker (f.eks. offentlige kampagner for at overvinde barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, 
soft policy-instrumenter og gode eksempler/praksis ) 
 

• Lovgivningsmæssige politikker (beskæftigelseskvoter, antidiskriminering og opsigelsesbeskyttelse)   
 

• Beskæftigelsesbetingede politikker på transportområdet for personer med handicap, som er i arbejdslivet 
 

• Skattepolitikker,  som begunstiger personer med handicap, som enten er i beskæftigelse eller aktivt søger job 
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Bilag 4: Transskriberingsanvisninger 

September 2008 
 
Transskriberingsanvisninger i forbindelse med Pernille Steen Lenzners ph.d.-
afhandling 
 
Om interviewene: 

• Før interviewene er blevet gennemført, har jeg sendt et lille skriv-ud til informanterne, der 
indeholder en kort baggrund om projektet samt en oversigt over de temaer, som jeg gerne 
har villet omkring i interviewet (det får du udleveret).  

 
• Jeg har benyttet en semistruktureret interviewguide baseret på mit forhåndkendskab. 

Spørgsmålene varierer ift. den organisatoriske plads i beskæftigelsessystemet, som den på-
gældende har.     

 
Det formelle:  

• Skriv i Word 
 
• Hver gang det skifter med, hvem der siger noget i interviewet, så start sætningen med ”for-

kortelse”:  
 
Eksempel:  
 
PSL: Hvad er efter din mening de største barrierer i forhold til at integrere og fastholde personer 
med handicap på det danske arbejdsmarked?  
 

• Brug gerne alle kendte danske forkortelser, hvis det letter arbejdet. 
 

• Indsæt sidetal i hver fil.  
 

• Er der noget, som er uklart, så afhør en ekstra gang. Hjælper dette ikke, bedes du note-
re”UTYDELIGT” med store røde bogstaver i teksten. Noter stedet (minuttallet i det samlede 
interview) på et forsidepapir, så jeg let kan finde frem til det og skrive teksten ind selv.  

 
• Gem interviewene under ”forkortelse forår 2008”.   

 
Det meningsrelevante:  
 

• Forsøg så vidt muligt at udskrive interviewet så tro imod det sagte ord som muligt. Du skal 
derfor ikke omforme det sagte til en mere formel, skriftlig stil.  

• Med ovenstående i mente bør transskriberingen af et interview på 45 – 60 minutter ikke 
overstige 8-10 timer, når du har transskriberet et par interviews. Gør det det, må vi lige tales 
ved om, hvordan dette kan justeres. 
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• Pauser, betoning og følsesudbrud (som latter og suk) behøver du ikke at medtage. Jeg sigter 
primært på en indholdsmæssig analyse frem for at fokusere på psykologiske og sociologiske 
aspekter, hvor sådanne elementer ikke er afgørende i analysen.   
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Bilag 5: Invitation til ekspertseminar 
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Bilag 6: Oversigt over deltagere på ekspertseminaret  

 

1. Projektchef Jens Hørby Jørgensen, rådgivningsfirmaet Discus 
2. Seniorkonsulent Vibeke Stockholm Weigelt, rådgivningsfirmaet Cowi 
3. Specialkonsulent Leif Scherrebeck, Specialfunktionen Job & Handicap 
4. Specialkonsulent Anne Lyders Gade, Specialfunktionen Job & Handicap 
5. Formand Henning Jahn, EUSE Denmark 
6. Jurist Lene Maj Pedersen, Sekretariatet for Det Centrale Handicapråd 
7. Sekretariatsleder Andreas Jull Sørensen, Sekretariatet for Det Centrale Handicapråd 
8. Beskæftigelsespolitisk konsulent Magnus Paulsen Hansen, Danske Handicaporganisationer 
9. Lektor Catharina Juul Kristensen, ISG, Roskilde Universitet 

 
 



  

 

354 
 

Appendiks 1: Den danske specialiserede beskæftigelsesindsats for per-

soner med handicap 

Beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap tager lovgivningsmæssigt udgangspunkt i spe-

cialiseret lovgivning rettet imod personer med handicap: Lov om kompensation til handicappede i 

erhverv (herefter kompensationsloven). Desuden tager indsatsen udgangspunkt i den generelle ar-

bejdsmarkeds- og sociallovgivning: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik 

og Lov om Social Service (herefter serviceloven). 

 

Første afsnit af dette appendiks består af en beskrivelse af de væsentligste indsatser for at fremme 

beskæftigelsen blandt personer med handicap. Afsnit to indeholder en samlet opgørelse over anven-

delsen af ordningerne og de samlede udgifter forbundet med indsatserne i perioden 2006-2010. Af-

slutningsvis redegøres for indholdet i de to flerårige beskæftigelsesstrategier for personer med han-

dicap fra hhv. 2004 og 2009 samt en kort opsamling på resultaterne fra de gennemførte evalueringer 

af startegierne.   

 

1.1 Fleksjob  
1. januar 1998 trådte regler om fleksjob i kraft med henblik på at skabe rum på arbejdsmarkedet for 

gruppen af personer, der ikke har en fuld arbejdsevne, men som kan gøre en indsats på fleksible 

vilkår. Formålet med at indføre ordningen var at begrænse tilgangen til førtidspension. Fleksjobord-

ningen afløste de såkaldte 50/50-ordninger og er siden blevet ændret flere gange (Det Centrale 

Handicapråd 2009b:7). Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der er tale om løntilskudsjob, hvor 

der i ansættelsesvilkårene er mulighed for at tage hensyn til den nedsatte arbejdsevne og særlige 

behov. Fleksjob er et redskab til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for personer med handicap 

med en varig nedsat arbejdsevne, der ikke kan honorere kravene på det ordinære arbejdsmarked. 

Arbejdsevnen kan være nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager (ibid.11). 

 

Fleksjob er et almindeligt arbejde på enten private eller offentlige arbejdspladser, hvor udgangs-

punktet er, at man følger overenskomster og lønmodtagerlovgivning, medmindre de enkelte love 

har undtaget personer i fleksjob. Personer i fleksjob må ikke modtage førtidspension (ibid.:8). 
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Fleksjob er for personer under folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat med mindst 

50 procent. For at kunne få bevilget eller blive visiteret til et fleksjob skal mulighederne for revali-

dering til beskæftigelse på normale vilkår være udtømte. Fleksjob kan kun bevilges, hvis alle andre 

muligheder for at opnå eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet uden løntilskud er udtømte, 

eksempelvis gennem omplacering på virksomheden, ansættelse under de sociale kapitler, brug af 

aktivering, arbejdsredskaber, hjælpemidler og revalideringsbestemmelserne. Det vil sige, at kom-

munen skal have forsøgt at forbedre den enkeltes arbejdsevne, inden en eventuel godkendelse til 

fleksjob kan komme på tale. Undtaget er dog de tilfælde, hvor det vil være åbenlyst formålsløst at 

gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen (ibid.:11). Det er jobcentret, som af-

klarer arbejdsevnen og visiterer til fleksjob. Kommunen har som hovedregel pligt til at bevilge et 

fleksjob på fuld tid, men der gælder visse undtagelser, hvor fleksjob kun bevilges på deltid. Ved 

fleksjob på deltid kan indkomsten ikke suppleres gennem anden offentlig forsørgelse (ibid.:9). 

 

Fleksjob kan også bevilges til selvstændigt erhvervsdrivende til fastholdelse i egen virksomhed. 

Selvstændige erhvervsdrivende kan også ansætte deres ægtefælle i fleksjob, under forudsætning af 

at der er tale om en reel ansættelse (ibid.). Fleksjob er ikke betinget af et krav om merbeskæftigelse. 

Et fleksjob kan både udføres på nedsat tid og nedsat kraft. Grundet at arbejdstageren ikke har fuld 

arbejdsevne, får arbejdsgiveren et løntilskud fra kommunen, der svarer til den nedsatte arbejdsevne. 

Tilskuddet er halvdelen eller 2/3 af lønnen afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne hos den 

ansatte eller af den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde (ibid:17). Der er tale om 

tilskud, som maksimalt kan udgøre halvdelen eller 2/3 af den lokale mindste overenskomstmæssige 

timeløn på det pågældende område eller af den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde 

(ibid.). I forbindelse med en fleksjobansats sygdom har arbejdsgiveren ret til refusion fra første sy-

gedag.  

1.2 Løntilskud til førtidspensionister i job  
Som førtidspensionist under folkepensionsalderen har man mulighed for at blive ansat med løntil-

skud både i det offentlige og det private og derigennem supplere førtidspensionen gennem er-

hvervsarbejde. Job med løntilskud til førtidspensionister oprettes af kommunen til personer, der er 

tilkendt førtidspension. Jobkravene tilpasses førtidspensionistens arbejdsevne. Det er en betingelse 

for at få et job med løntilskud, at man ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på nedsat tid på nor-

male vilkår på arbejdsmarkedet (Center for Ligebehandling af Handicappede 2009:7). Ansættelsen 

skal medføre en nettoudvidelse af medarbejderne, og det er et krav, at der er et rimeligt forhold mel-
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lem antallet af ansatte uden løntilskud og i virksomhedspraktik og antallet af job med løntilskud til 

førtidspensionister. Det særlige ved job med løntilskud er, at man aftaler sig frem til lønnen og ar-

bejdsvilkårene. Der skal være en sammenhæng mellem en persons arbejdsevne og det konkrete job. 

Job med løntilskud kan både tilbydes på fuld- og deltid. Løntilskuddet udgør maksimalt en sjettedel 

af den mindste overenskomstmæssige timeløn under den kollektive overenskomst inden for det på-

gældende område. Førtidspensionister har mulighed for at blive revalideret, så de kan udnytte deres 

restarbejdsevne i et job med løntilskud eller på det ordinære arbejdsmarked. Revalideringsbestem-

melserne kan også benyttes, hvis der er tvivl om, hvorvidt personen kan honorere de krav, som job-

bet med løntilskud stiller, eller hvis der er brug for optræning (ibid.:11).   

1.3 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv  
Kompensationsloven indeholder muligheden for at bevilge en personlig assistent til ledige, lønmod-

tagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktions-

nedsættelse har behov for særlig personlig assistance. Der skal være tale om en varig funktionsned-

sættelse. En personlig assistent er med til at udføre de arbejdsfunktioner, som personen med handi-

cappet ikke selv kan udføre, hvorfor arbejdsopgaverne skal være forenelige med personens handi-

cap. Personen skal dog selv kunne udføre de fagligt indholdsmæssige sider af jobfunktionen. Den 

personlige assistent kan hjælpe med at strukturere arbejdsdagen eller i forhold til at støtte personen 

socialt i forbindelse med arbejdssituationen. (Specialfunktionen Job og Handicap 2010c:4.1). Per-

sonlig assistance kan også bevilges i forbindelse med revalidering.  

 

Det er jobcentret, som bevilger en personlig assistent. Der kan bevilges personlig assistance i op til 

20 timer ugentligt, hvis personen selv arbejder 37 timer, hvilket nedsættes forholdsmæssigt, hvis 

den pågældende arbejder på nedsat tid. Er handicappet betydeligt, eller har den pågældende flere 

forskellige handicap, kan der bevilges personlig assistance i op til 37 timer ugentligt. I visse tilfælde 

kan personlig assistance også bevilges ud over fuld tid. Omfanget af assistance, der kan bevilges, 

beror på en individuel bedømmelse. Virksomheden, som har personen med handicap ansat, ansætter 

tillige den personlige assistent, men i andre tilfælde kan man også bruge en kollega. En personlig 

assistent kan tillige rekvireres gennem et vikarbureau. Personen, som har behovet for assistance, 

godkender den personlige assistent (ibid.:4.2). Jobcentret har pligt til at foretage årlig opfølgning 

(ibid.:4.3).  
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1.4 Personlig assistance under efter- og videreuddannelse  
Ledige eller beskæftigede med varige og/eller betydelige fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, 

der deltager i efter- og videreuddannelse forud for en konkret ansættelse, kan få bevilget personlig 

assistance i op til 20 timer ugentlig (Specialfunktionen Job og Handicap 2010c:5.1). Det er en for-

udsætning for at få bevilget en personlig assistent, at funktionsnedsættelsen ellers ville gøre det 

svært eller umuligt at deltage i uddannelsesforløbet. Jobcentret behandler ansøgninger og bevilger 

personlig assistance i forbindelse med efter- og videreuddannelse (ibid.:5.2).  

1.5 Job med løntilskud til nyuddannede med et handicap  
Personer med handicap har generelt vanskeligheder med at varetage et studiejob. Job med løntil-

skud for nyuddannede med handicap (populært kaldet Isbryderordningen) har til formål at give ny-

uddannede uden erhvervserfaring en mulighed for at få erhvervserfaring/opnå ansættelse inden for 

det område, deres uddannelse har kvalificeret dem til (Specialfunktionen Job og Handicap 

2010c:7.1). Der er et krav til uddannelsens længde på 18 måneder, ligesom uddannelsen skal give 

ret til medlemskab af en a-kasse. Ansættelsen under ordningen skal være påbegyndt senest 2 år efter 

endt uddannelse. Det er ikke et krav for at kunne benytte ordningen, at man er arbejdsløs efter endt 

uddannelse. Der er tale om en løntilskudsordning, som har til formål at bygge bro mellem nyuddan-

nede og arbejdsmarkedet. Løntilskuddet kan maksimalt bevilges i 12 måneder.  

1.6 Fortrinsadgang til stillinger hos offentlige arbejdsgivere 
Ordningen giver personer med handicap fortrinsret til en ansættelsessamtale hos offentlige arbejds-

givere i forbindelse med ledige stillinger, såfremt de lever op til de formelle uddannelseskrav, eller 

hvis jobcentret har godkendt, at de benytter ordningen (Larsen et. al. 2008:130). Af regler om for-

trinsadgang følger, at hvis to ansøgere er lige kvalificerede til stillingen, skal ansøgeren med handi-

cap tilbydes stillingen. Regler om fortrinsadgang gælder dog ikke, hvis stillingen besættes af en 

medarbejder, der allerede er ansat i virksomheden. Desuden gælder fortrinsadgangen til udstedelse 

af taxibevillinger, bevilling til stadepladser, avis- og bladkiosker o. lign.  

1.7 Hjælpemidler/ændringer af arbejdspladsen  
Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og min-

dre arbejdspladsindretninger, der kompenserer for den pågældendes funktionsnedsættelse. Det er en 

forudsætning for at få tilskud, at udgiften er større, end hvad arbejdspladsen eller uddannelsesinsti-

tutionen kan forventes at afholde, samt at hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på ar-

bejdspladsen eller uddannelsessituationen. Tilskud til undervisningsmateriale forudsætter, at til-
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skuddet er en nødvendig følge af tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne. For at der kan bevilges tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejds-

pladsindretninger er det en forudsætning, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at redskabet 

eller indretningen kompenserer for personens eventuelle arbejdsevnenedsættelser, så denne bliver i 

stand til at udføre sine arbejdsopgaver (Specialfunktionen Job og Handicap 2010c:6.1). Bevilling af 

tilskud til hjælpemidler og støtte er bl.a. betinget af, at hjælpemidlet er af afgørende betydning for, 

at personen kan deltage i tilbuddet eller kan blive fastholdt eller opnå ansættelse uden løntilskud 

(Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010b:29). Som led i den fulde kommunalisering af beskæftigelsesind-

satsen er det pr. 1. august 2009 bopælskommunen, som bevilger hjælpemidler og anden støtte til 

både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Eksempler på arbejdsrelaterede hjælpemidler: nødvendigt 

og specielt værktøj, konferenceanlæg, synskompenserende it-udstyr og særlige arbejdsstole eller 

borde (Specialfunktionen Job og Handicap 2010c:6.1). Hvis hjælpemidler er nødvendige for den 

pågældende i forhold til ethvert job, bevilges disse efter servicelovens § 112 (ibid.).  

1.8 Mentorordning  
Mentorordningen trådte i kraft 1. juli 2003 og er løbende blevet ændret og udvidet. En mentor kan 

bevilges i alle tilfælde, hvor der er brug for en særlig støtte for at en person kan opnå eller fastholde 

et beskftigelsesrettet forløb, en uddannelse eller et job (Specialfunktionen Job og Handicap 

2010c:15.1). Betingelsen for, at jobcentret kan bevilge en mentor, er, at mentorordningen er afgø-

rende for, at personen kan deltage i tilbuddet. Det vil sige, at det er den pågældendes behov for eks-

tra støtte, der skal vurderes konkret for, at en mentorordning kan komme på tale. Ordningen stiller 

ikke krav om, at en funktionsnedsættelse skal kunne konstateres, men indeholder et krav om, at en 

mentor udelukkende kan bevilges, hvis den pågældende har behov for særlig introduktion, vejled-

ning og oplæring, der ligger ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution kan forventes at 

yde (Center for Ligebehandling af Handicappede 2009:27).  

Der eksisterer et krav om, at mentorstøtten er en del af en indsats, der har et klart beskæftigelsesret-

tet formål, men den kan også bevilges til opgaver, der ligger uden for arbejdspladsen eller uddan-

nelsesinstitutionen, hvis det er nødvendigt for at understøtte den beskæftigelsesrettede indsats, ek-

sempelvis hvis den pågældende har behov for støtte til at kunne møde på arbejdspladsen. En mentor 

kan bevilges for en længere periode, men forventes at være midlertidig (skønt der ikke er fastsat 

varighedsbegrænsning i forhold til ordningen). Der kan være tale om frikøb af en eksisterende med-

arbejder på virksomheden eller i institutionen. I mindre virksomheder (op til 10 medarbejdere) kan 
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der benyttes en ekstern konsulent. I forbindelse med frikøb er der et krav om, at den frikøbte med-

arbejder ikke kan udføre sine sædvanlige arbejdsopgaver i de timer, hvor vedkommende fungerer 

som mentor. Antallet af timer fastsættes ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos 

den person, der har brug for en mentor (Specialfunktionen 2010c:15.1). Virksomhe-

den/uddannelsesinstitutionen kompenseres økonomisk for dækning af lønomkostninger til den per-

son, der varetager mentorfunktionen. Der kan søges om tilskud til uddannelse af den medarbejder, 

der varetager mentorfunktionen, så denne bliver bedre til at varetage mentorfunktionen (ibid.).  

1.9 Revalidering  
Revalidering består af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp til personer med begrænsni-

ger i arbejdsevnen, og formålet er at give personen kompetencer, som kan bringe den pågældende 

tættere på arbejdsmarkedet (Specialfunktionen Job og Handicap 2010c:12.1). Dermed er revalide-

ring et redskab til at give personer med en begrænset arbejdsevne flere kompetencer og fastholde 

dem på arbejdsmarkedet (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010b:14). Erhvervsrettet revalidering kan bestå 

af hhv.  

• Vejledning og opkvalificering 

• Virksomhedspraktik 

• Ansættelse med løntilskud 

• Støtte til at etablere selvstændig virksomhed 

Kommunen giver tilbud om revalidering på baggrund af den udarbejdede ressourceprofil. Inden 

man kan begynde på den egentlige revalidering, skal der udarbejdes en jobplan, der sigter mod be-

skæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Jobpla-

nen skal beskrive, hvilke typer job den enkelte sigter imod, de planlagte initiativer i revaliderings-

forløbet og en tidsplan. Ofte vil en besvarelse af jobplanens spørgsmål betyde, at den enkelte skal 

igennem en forrevalidering, der indeholder en kortere arbejdsprøvning. Her afprøves evner, kræfter 

og muligheder i forhold til forskellige arbejdsfunktioner. Under forrevalideringen modtager den 

pågældende person den ydelse, man ellers ville være berettiget til. Det er oftest kontanthjælp eller 

sygedagpenge. Når jobplanen er udarbejdet, modtager man revalideringsydelse, medmindre man 

bliver ansat med løntilskud. Revalideringsydelsen svarer til højeste dagpengesats, som er uafhængig 

af eventuel ægtefælles indkomst- og formueforhold. Personer under 25 år modtager halvdelen af 

dette beløb, medmindre de har hjemmeboende børn eller har haft arbejdsindtægter, som giver ret til 
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højeste sygedagpengesats. Revalidering skal gennemføres på kortest mulige tid, og revaliderings-

ydelsen er tidsbegrænset til fem år. Undtagelsesvis kan der planlægges et længere forløb, hvis den 

pågældende har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen.  

1.10 Den beskyttede beskæftigelse  
Beskyttet beskæftigelse er et socialt tilbud, hvor hovedformålet er at øge deltagernes livskvalitet 

gennem deltagelse i arbejdslivet. Den beskyttede beskæftigelse er reguleret i servicelovens § 103, 

og med kommunalreformen blev det kommunernes ansvar at tilbyde beskyttet beskæftigelse for de 

borgere, det er relevant for. Kommunerne har nu både visitations- og driftsopgaven på området. 

Man visiteres til beskyttet beskæftigelse, hvis alle andre former for beskæftigelse er udtømt. Be-

skyttet beskæftigelse finder oftest sted i de kommunale dagtilbud eller beskyttede værksteder (Soci-

alt Udviklingscenter 2009:30). Der findes omkring 200 beskyttede værksteder i Danmark, og i 2009 

var der indskrevet 9.569 personer i beskyttet beskæftigelse på landsplan (Danmarks Statistik 

2011b). Størstedelen af personer i beskyttet beskæftigelse har førtidspension som forsørgelses-

grundlag (Bengtsson og Mateu 2009:12). Førtidspensionister aflønnes efter værdien af deres ind-

sats; dog skal lønnen svare til mindst 5 procent af minimumslønnen på det pågældende arbejdsom-

råde i de tilfælde, hvor personen på grund af en betydelig funktionsnedsættelse kun kan yde en ind-

sats, som giver en meget beskeden indtjening. Personer, som ikke modtager førtidspension, aflønnes 

med den mindste overenskomstmæssige løn eller med en løn, der er normal for de arbejdsopgaver, 

der udføres.  
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2. Samlet anvendelse og udgifter – et overblik for perioden 2006-2010 

Årstal 2007 2008 2009         2010 

Fleksjob 44.016 49.176 51.235 52.511 

Job med løntilskud til 
førtidspensionister  

4.739 5.215 5.399 5.479 

Revalidering 16.625 15 012 14.108 13.187 

Tabel 28: Fuldtidspersoner i udvalgte aktive beskæftigelsesindsatser (2006-2010). 

Kilde: Danmarks Statistik (KONT3: Modtagere af kontanthjælp mv samt udbetalte beløb efter område, ydelsestype, 
familietype, alder og art) og Danmarks Statistik (2011c) 

 
 

Årstal 2006 2007 2008 2009                
(1.1-31.7) 2010 

 Antal 
pers. 

Udgif-
ter1 

Antal 
pers. 

Udgif-
ter 

Antal 
pers. 

Udgif-
ter 

Antal 
pers. 

Udgif-
ter 

Antal 
pers. 

Udgif-
ter 

Personlig assi-
stance i erhverv  

3.801 216,2 3.855 247,7 3.954 261,1 3.800 175,1 -  

Personlig assi-
stance til personer 
med psykisk funk-
tionsnedsættelse 

- - 42 1,8  143 6,4 190 5,8 - 346,2 

Personlig assi-
stance til efter- og 
videreuddannelse 

77 5,0 53 2,8 78 4,8 140 4,5 - 6,0 

Job med løntilskud 
til nyuddannede i 
erhverv (Isbryder-
ordningen) 

21 1,6 12 1,0 17 1,0 10 0,8 - 4,0 

Fortrinsadgang til 
stillinger hos of-
fentlige arbejdsgi-
vere (fortrinsad-
gang)2 

- - 33 - 13 - 7 - 8 - 

Hjælpemid-
ler/ændringer af 
arbejdspladsen i 
staten i jobcentret 

- 22,4 - 22,2 - 23,1 - 14,0 - - 

Tabel 29:Udvikling i samlet anvendelse og udgifter (2006-2010). 

Kilde: Jobcenter Vejle (2007); Specialfunktionen Job og Handicap (2008); Specialfunktionen Job og Handicap (2011); 
Danmarks Statistik (2011c) samt Danmarks Statistik (KONT3: Modtagere af kontanthjælp mv samt udbetalte beløb 
efter område, ydelsestype, familietype, alder og art) 
1 De samlede udgifter i mio. dkk per år. 
2 Udviklingen i fortrinsadgangen følges på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse til nøglepersonerne gennemført af 
Specialfunktionen. 
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3. Den danske regerings to beskæftigelsesstrategier for personer med 

handicap 

Den danske Regering har i hhv. 2004 (Regeringen 2004) og 2009 (Regeringen 2009) iværksat to 

flerårige beskæftigelsesstrategier for personer med handicap.  

EU’s handicapår i 2003 ledte til, at der fra dansk side blev udarbejdet en handlingsplan for handi-

capområdet, der bestod af 20 initiativer, bl.a. inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet. 

Målsætningen var, at personer, der har vilje og evne til at arbejde, skal hjælpes ind på arbejdsmar-

kedet, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet, og at personer med handicap skal have 

samme adgang til uddannelse som andre (Rigsrevisionen 2010:11). I december 2004 fulgte Rege-

ringen op på handlingsplanens indsats på beskæftigelsesområdet igennem lanceringen af den første 

eksplicitte beskæftigelsesstrategi for personer med handicap, ”Handicap og Job – en beskæftigelses-

strategi for personer med handicap” (Regeringen 2004). Med beskæftigelsesstrategien fra 2004 er 

det første gang, at man fra den danske regerings side har udmeldt konkrete måltal på området. Med 

satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat 80 millioner for med strategiens 12 initiativer over en fire-

årig periode med henblik på at gøre det nemmere for personer med handicap at få et aktivt arbejds-

liv (ibid.:5). Der var med denne første handicapstrategi hovedsageligt tale om oplysnings- og hold-

ningsbearbejdende indsatser.  

3.1 ”Handicap og job – en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap” 
Beskæftigelsesstrategien fra 2004 havde tre eksplicitte mål for beskæftigelsesindsatsen for personer 

med handicap (ibid.:6):    

Mål 1: Antallet af beskæftigede personer med en nedsat funktionsevne skal stige med 2.000 

personer per år   

Mål 2: At andelen af virksomheder, som har medarbejdere med handicap ansat, skal stige med 

1 procentpoint per år 

Mål 3: Virksomheder og personer med nedsat funktionsevne skal have bedre kendskab til be-

skæftigelsesmuligheder og muligheder for at få støtte til hjælpemidler, der kan kompensere for 

handicappet 

 
Desuden pegede strategien på 3 indsatsområder (ibid.): 

• Vi skal vide mere om handicap og job 

• Vi skal ændre holdninger til handicap og job 
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• Vi skal gøre det nemmere at kombinere handicap og job 

 
Strategien indeholdt følgende 12 initiativer: 

1. Pjece til vejledere 

2. Ny viden om virksomhedernes interesse 

3. Ny undersøgelse om personer med psykiske handicap 

4. Metodeudvikling til beskyttet beskæftigelse i kommunalt regi 

5. Beskyttet beskæftigelse – på vej mod rigtig beskæftigelse 

6. Avis om vilkår og muligheder på arbejdsmarkedet  

7. Frivilligt tilgængelighedsmærke til virksomheder 

8. Mere personlig assistance til job og uddannelse 

9. Personlig assistance til personer med et psykisk handicap 

10. Beviser til personer med handicap 

11. Jobsøgnings- og informationsportal for personer med handicap 

3.1.2 Resultater af den gennemførte evaluering  
SFI har gennemført en evaluering af den første beskæftigelsesstrategi for personer med handicap. 

På baggrund af Larsen og Høgelund (2009:12) kan man konkludere, at beskæftigelsesfrekvensen 

for personer med handicap er steget fra 46,6 procent i vinteren 2004 til 50,4 procent i vinteren 2007, 

svarende til at 17.000 flere personer med handicap kom i beskæftigelse i perioden. Tallene er for-

bundet med statistiske usikkerheder, hvilket medvirker, at den reelle vækst i beskæftigelsen kan 

være både større og mindre (ibid.:17). Er man imidlertid interesseret i viden om beskæftigelsesef-

fekter af de konkrete beskæftigelsesindsatser, er en svaghed ved den benyttede evalueringsmetode i 

Larsen og Høgelund (ibid.), at man rent faktisk ikke ved, om stigningen i beskæftigelsen blandt 

personer med handicap kan føres tiltage til Beskæftigelsesstrategien: ”Rapporten måler ikke effek-

ten af beskæftigelsesstrategien, og den kan derfor ikke give svar på, i hvilken udstrækning det er 

strategien, der har bidraget til at nå målene” (Larsen og Høgelund 2009:8). Dette er bl.a. blevet 

fremhævet af Rigsrevisionen (2010:23). Det betyder, at man på baggrund af undersøgelsen ikke kan 

konkludere, om målopfyldelsen rent faktisk skyldes strategien. Deraf følger, at man rent faktisk 

ikke ved, om initiativerne har den ønskede beskæftigelseseffekt trods de gennemførte evalueringer, 

da der ikke er gennemført effektevalueringer. Larsen og Høgelund (ibid.:18) vurderer på baggrund 

af en gennemført registeranalyse, at det med al sandsynlighed er de gunstige konjunkturer, der har 

ført til vækst i beskæftigelsen i den undersøgte periode. 
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En særkørsel gennemført af SFI viser, at mål 2 i strategien blev opfyldt, idet andelen af virksomhe-

der, der havde personer med handicap ansat steg fra 18 procent i 2004 til 26 procent i 2008 (Speci-

alfunktionen Job og Handicap 2008:15). Mål tre blev også nået, idet andelen af både virksomheder 

og personer med handicap, der har kendskab til de handicapkompenserende ordninger, tilsvarende 

er steget i perioden (ibid.:16). 

3.2 ”Handicap og beskæftigelse – det kan lade sig gøre”111 
Regeringen lancerede i april 2009 en afløser for den første beskæftigelsesstrategi fra 2004. Den 

efterfølgende strategi ”Handicap og beskæftigelse – det kan lade sig gøre” løb frem til udgangen af 

2012 og byggede videre på at overvinde de barrierer, som er blevet synlige i løbet af de seneste år 

(Regeringen 2009:21).  

 

Beskæftigelsesstrategien fra 2009 havde tre eksplicitte mål for beskæftigelsesindsatsen for personer 

med handicap (ibid.:5):    

Mål 1: Andelen af virksomheder, der har personer med handicap ansat, skal vokse med 5 pro-

centpoint til 27 procent i 2012  

Mål 2: 5 procentpoint flere end i dag – mindst 37 procent – skal være trygge ved at arbejde 

sammen med en psykisk syg i 2012  

Mål 3: 15 procent af de førtidspensionister, der tager imod et tilbud om at komme til afklarings-

samtale, skal komme i beskæftigelse 

 

Desuden indeholder strategien tre indsatsområder (ibid.:19):  

• Det skal gøres lettere at kombinere handicap og job 

• Der skal indsamles viden om, hvilke veje der effektivt fører til beskæftigelse for personer 

med handicap 

• Viden skal spredes om, hvordan det er muligt at kombinere handicap og job 

 

Med strategien igangsætter Regeringen yderligere ni initiativer og understreger det fælles ansvar, 

som virksomheder, jobcentre og personer med handicap har med at fastholde og inkludere personer 

med handicap på arbejdsmarkedet. Regeringens overordnede mål er, at den positive udvikling for 

beskæftigelse af personer med handicap fortsætter, og at det vil lykkes at fastholde dem, som fandt 

                                                 
111 Strategien kan tilgås her: http://www.ams.dk/Viden/Indsatser/Handicap.aspx?sc_lang=da 
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en plads på arbejdsmarkedet under det økonomiske opsving (ibid.:1). Der er afsat 50 millioner kro-

ner til gennemførelse af strategien. I tillæg gives offentlige og private virksomheder mulighed for at 

søge midler fra handicappuljen til projekter, der kan fremme beskæftigelsen af personer med handi-

cap (ibid.:5). I 2009 var der omkring 25 millioner kroner afsat til ansøgningsrunden (ibid.).  

 

Strategien indeholder følgende initiativer (ibid.:21-27):  

1. Samtaleguide til jobcentermedarbejdere 

2. Virksomhedsinnovatører skal hjælpe virksomheder 

3. Indsats for førtidspensionister, der ønsker at arbejde 

4. Inspirationsbank skal bringe gode eksempler frem 

5. Informationsindsats målrettet personer med handicap 

6. Jobcentermedarbejderne skal kende de kompenserende ordninger bedre 

7. Informationskampagne om lov om forbud mod forskelsbehandling 

8. Ny viden om jobcentrenes hjælp til læse-/stavesvage og ordblinde 

9. Ny viden om handicapindsatsen 
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