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Forord

Formålet med denne pjece er at give inspiration til at arbejde med 
empowerment i den beskæftigelsesrettede indsats. Flere profes-
sionelle tænker, at de allerede arbejder inddragende, men det 
er sjældent det, borgerne giver udtryk for, når de spørges om 
inddragelse, medbestemmelse og deltagelse i deres egne sager. 
Der er behov for at tydeliggøre, hvad empowerment som tilgang 
i det beskæftigelsesrettede arbejde betyder, hvordan det kan 
omsættes og hvilke udfordringer, der knytter sig til at anvende det. 

Der bør være en særlig opmærksomhed på de udfordringer, sags-
behandlere møder i arbejdet. De arbejder oftest alene og får derfor ikke 
meget respons på deres arbejde og især måden, de udfører deres arbejde på. 
Vi kan som mennesker kun se det, vi kan se, hvilket gør os afhængige af den andens blik, viden og 
perspektiv, når vi skal udvikle os. Vores egne selvfølgeligheder skal udfordres, og det kan vi kun ved 
at invitere andre professionelle ind i ”maskinrummet”, når vi arbejder. Samtidig er det nødvendigt at 
arbejde med den tværfaglige og tværsektorielle praksis, som betyder at flere forskellige forståelser 
af problemets karakter skal mødes og samarbejde. Når man skal vende en tankegang, en tilgang 
og en række vaner i det beskæftigelsesrettede arbejde, kræver det, at man får inspiration og viden 
samt relevant hjælp og mulighedsrum for at kunne skabe forandringer. At arbejde med empower-
ment tager tid, kræver koncentration og fungerer kun, hvis man hjælpes af med at insistere på, at 
borgerne skal have hovedrollen i det konkrete arbejde. 

Beskæftigelsesregion 
Hovedstaden og Sjælland 

har bedt Ph.d. og lektor i socialt 
arbejde på Aalborg Universitet 
Maja Lundemark Andersen om 

at skrive et inspirationspapir 
om de vigtigste elementer i 

empowerment. Resultatet er 
blevet denne pjece. 
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Empowerment

Empowerment er en tilgang, ikke en metode. 
Når sagsbehandlere, andre professionelle og 
organisationer anvender empowerment som til-
gang, er det borgeren selv, der har retten til at 
definere såvel problem som løsning indenfor de 
givne rammer. Den professionelles opgave bliver 
at spejle, dele viden og facilitere de processer, 
borgeren skal igennem for at kunne definere og 
handle. Det er borgeren, der er ekspert i sit eget 
liv og selv ved, hvad der kan fungere i en given 
problemstilling. 

Formålet med empowerment som tilgang er at 
give mulighed for, at borgerne kan producere 
mere magt til at handle i sit eget liv. Magt er i 
denne optik ikke magt over, men magt til.

Mødet

Det centrale omdrejningspunkt for en empowe-
ring tilgang er mødet mellem system og borger. 
Adskillige forskere har beskrevet, hvor proble-
matisk mødet kan være, men det er i mødet, at 
sagsbehandlere både kan arbejde empowering 
med egen rolle, relationen til borgerne og med at 
udvikle de konkrete muligheder for hjælp og støt-
te. Det er også her, at sagsbehandlere sammen 
med borgerne kan undersøge, om borgernes 
problemer knytter sig til det enkelte menneske 
som noget indvendigt, eller om det giver mere 
mening at se på samspillet med den samfunds-
skabte virkelighed. Ved at flytte fokus fra individet 
til omgivelserne skabes der mulighed for hand-
linger gennem et dialektisk blik for ressourcer, 
rammer og muligheder. 
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Nanna  

Nanna er 32 år, og hun har tre børn, som hun er alene med. Hun har gennemført Folkeskolens 
afgangsprøve, men har derudover ikke nogen uddannelse. Hun har været i kontinuerlig kontakt 
med forskellige dele af det sociale system, siden hun var 18 år. Hendes længste periode, hvor hun 
ikke var offentligt forsørget, var 8 mdr. som 18 årig, hvor hun var ung pige i huset på Færøerne. 

Nanna har konstante smerter i ryg og arme, og hun tager mange smertestillende piller. Der er in-
gen diagnostiske fund, der kan vise, hvad Nanna fejler, men smerterne er meget invaliderende for 
hendes dagligdag og muligheder for udfoldelse. Det ene af hendes børn har ADHD.

Der har været iværksat et utal af uddannelsesforsøg, praktikplaceringer og arbejdsmarkedsaf-
prøvninger af Nanna gennem årene. Hun er nem at samarbejde med og forsøger tilsyneladende 
altid at se positivt på de forslag, sagsbehandlere og andre kommer med, men hun har 
endnu ikke gennemført andet end et Daghøjskoleforløb. Nanna springer altid fra, fordi 
der sker et eller andet i hendes liv, som gør, at hun ikke kan holde ved. Både Nanna 
og hendes sagsbehandler er ved at være opgivende.

Nanna bliver nu visiteret til at deltage i et empowermentforløb. Det første omdrej-
ningspunkt for den nye sagsbehandler er at få etableret en bæredygtig kontakt 
med Nanna. På det første møde fortæller hun, hvad empowerment betyder, og 
hvilke forventninger der er til både hende selv som professionel og Nanna.

Sagsbehandleren er hele tiden opmærksom på at undersøge, hvordan Nanna forstår 
og opfatter det, hun fortæller. Fx får Nanna først opfattelsen af, at empowerment handler 
om, at det er hendes eget ansvar at finde et arbejde. Det bruger de sammen noget tid på at 
afklare. Det er svært at finde den rigtige balance, hvor sagsbehandleren både kan adressere ar-
bejdsløshed som et strukturelt problem samtidig med at fastholde, at Nanna selv skal tage ansvar 
for at udvikle nye veje, der med støtte kan hjælpe hende på vej mod selvforsørgelse.

Sagsbehandleren fortæller Nanna, hvad hun tænker om hendes sag, som den står beskrevet i 
journalen. Hun siger: ”Jeg kan se, at du hele dit voksne liv har været i kontakt med det sociale 
system. Du er vant til at være her, så du har gode forudsætninger for at samarbejde om projektet. 
Der er ikke noget af det, vi har kunnet finde på, som har hjulpet dig synderligt. Nu vil jeg foreslå, 
at du hjælper mig med at finde ud af, hvad der skal ske? Hvad er det, du gerne vil med dit eget 
og børnenes liv?”

Nanna går straks i gang med en beskrivelse af sig selv som ude af stand til at gennemføre no-
get. En begrundelse hun knytter til sin lidelse. Nanna vil gerne i arbejde eller uddannelse, men 
kan ikke. Sagsbehandleren holder fast i, at Nanna skal finde ud af, hvad hun vil, men at det hele 
tiden kan ske i en dialog med hende eller en mentor. Nanna har brug for at tænke sig om, så de 
aftaler et møde i ugen efter. Inden Nanna går, fortæller sagsbehandleren, hvordan rammerne for 
deltagelse i projektet ser ud og udleverer en bruger id, så Nanna kan gå på nettet og se referat fra 
mødet, muligheder, tilbudsportal, mødeplaner og så videre. 

”Nu vil jeg foreslå, at 
du hjælper mig med 

at finde ud af, hvad der 
skal ske? Hvad er det, du 
gerne vil med dit eget og 

børnenes liv?”
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Kan det lade sig gøre?

At deltage aktivt på arbejdsmarkedet betragtes 
som den centrale målsætning og det centrale 
middel i den beskæftigelsesrettede indsats. Det 
er en uomgængelig præmis for sagsbehandlere 
i jobcentrene, også når de skal arbejde med em-
powerment. Samtidig er de dybt afhængige af, 
hvilke kategorier borgerne bliver placeret i andre 
steder i velfærdssystemerne. Når borgeren fx er 
syg, har en funktionsnedsættelse eller et han-
dicap, er jobcentrene helt afhængige af, hvilke 
beskrivelser, vurderinger og diagnoser, der stilles i 
det medicinske system. Derfor kan man med rette 
spørge, om det overhovedet er muligt at arbejde 
empowermentorienteret på jobcentrene, når vel-
færdsområdet angiveligt er så stramt defineret af 
kategorier og standarder, som tilfældet er? 

Det er det. Det kræver, at de professionelle tager 
ejerskab over deres fag, forholder sig aktivt og kri-
tisk til gældende standarder og udvikler og former 
det faglige arbejde. De skal gøre deres yderste for, 
at deres praksis inden for lovens rammer bliver 
så fleksibel og plastisk, at den kan rumme snart 
sagt alle kreative løsninger på de problemstillin-
ger, borgeren definerer. De skal både mono- og 
tværfagligt undersøge, om de kategorier, der er 
til rådighed, passer til borgernes problemstillinger. 

Og så kræver det tålmodighed og vedholdenhed. 
At arbejde for, at borgernes perspektiv skal ty-
deliggøres og bruges som styringselement i det 
sociale arbejde, er lige som at vende en super-
tanker. Det tager lidt tid.



Ledelsen skal 
tydeliggøre, 

hvordan de konkrete 
roller i arbejdet 

forestilles.
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Parallelle processer

Empowerment kræver, at der arbejdes med pa-
rallelle processer. Det betyder, at organisation og 
ledelse skal tillade og muliggøre, at der arbejdes 
med empowerment i alle led. Hvis frontlinje med-
arbejdere skal kunne arbejde empowering, skal 
de selv være en del af en empowering proces, 
hvilket igen kræver en empowering ledelse. Der 
skal altså være fokus på empowerment i tre led: 
Organisation og ledelse, professioner og faglig-
hed og borgere og forandringer.

Ledelsen har derfor som sin første opgave at un-
dersøge organisationens struktur og sikre, at alle 
medarbejdere, der skal arbejde med at omsætte 
empowerment i det borgerrettede arbejde, har 
styr på, hvordan de organisatoriske rammer hen-
holdsvis kan understøtte eller hæmme arbejdet 
med empowerment. 

Spørgsmål til  
organisation og ledelse

 • Hvilke muligheder er der for, at medar-
bejderne kan tage maksimalt ejerskab til 
udmøntning af et empowerment orienteret 
arbejde?

 • Hvilke adgange til deling af viden kan sik-
res på alle niveauer?

 • Hvordan arbejdes der med at udvikle en 
sikker infrastruktur i form af kommunikati-
onsveje og beslutningsprocesser som alle 
kan anvende?

 • Kan organisationen beskrives ved hurtige 
og enkle beslutningsveje?

 • Er der kort vej fra bruger til ledelse?
 • Hvordan ligger det med synlighed, for-
midling og udviklingsstrategier i organi-
sationen?

 • Er organisationen kendetegnet ved, at 
medarbejderne ved, hvordan organisatio-
nens prioritereringer, værdier og faglighed 
forventes omsat i praksis?

Ledelsens rolle i de 
parallelle processer 
er at tilbyde empo-
wering ledelse. Det 
betyder, at ledere skal 
tænke empowering i for-
hold til medarbejderne og 
gennem deres ledelse facilitere, 
at medarbejderne bedst muligt kan 
tage ejerskab til deres egen faglige praksis. 

Krav til lederen

 • Ledelsen skal dele den viden, der er re-
levant for det professionelle arbejde, og 
det skal være tydeligt, hvor ledelsen for-
venter, at sagsbehandlere selv tager 
ejerskab til arbejdet.

 • Ledelsen skal skabe klare, tyde-
lige rammer og forventninger til 
indsatser, arbejde og resultater.

 • Ledelsen skal tydeliggøre, hvor-
dan de konkrete roller i arbejdet 
forestilles.

 • Det er centralt, at ledelsen undersøger 
behov og ønsker og faciliterer nødvendig 
støtte til professionerne.

 • Det ledelsesmæssige udgangspunkt må 
være at udvikle og vise respekt for front-
linjens ejerskab til det brugerrelaterede 
arbejde.

 • Ledelsen må insistere, på at rammebetin-
gelser kan udvikles, og at kvalitet i form af 
empowerment kan øges.

 
 
Selvom organisation og ledelse betyder meget, 
er og bliver det mest centrale i en empowerment 
tilgang naturligvis sagsbehandlere medarbejderes 
samarbejde med borgerne. 



Sagsbehandlere 
skal være dygtige 

kommunikatører med 
flere strategier til 

rådighed

Borgere 
skal anvende 

sagsbehandlere 
som konsulenter
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Krav til sagsbehandlere

 • Professionelle skal være personer, som 
magter kontakt med mange forskellige 
typer af mennesker, og som har kompe-
tencer til at skabe et menneskeligt møde 
med dem. 

 • Sagsbehandlere skal have et højt fagligt 
beredskab. De skal navigere i et komplekst 
samfund og formidle viden om, hvordan 
samfund og offentlighed ser og taler om 
bestemte problemstillinger, og hvilke be-
tydninger det kan få for den enkelte.

 • Sagsbehandlere skal være dygtige kom-
munikatører med flere strategier til rådig-
hed. De skal turde udvikle og afprøve nye 
ideer sammen med borgerne.

 • Professionelle skal tage afsæt i borgernes 
perspektiver og hjælpe borgerne med at 
genfinde de forestillinger og ønsker om 
livet, som engang har været tydelige.

 • Sagsbehandlere skal kunne indgå i sam-
arbejde og partnerskab med borgeren. 

 • Sagsbehandlere skal også have fokus på 
deres egen udvikling. De skal eksplicit 
formulere, hvilke typer af støtte og hvilke 
former for læring, der vil styrke deres ar-
bejde med empowerment. De skal rette 
henvendelse herom til ledelsen for at få 
den nødvendige opbakning.

 • Der skal arbejdes for at udvikle en kolle-
gial kultur på arbejdspladserne, hvor kon-

tinuerlig respons på arbejdet er en del 
af hverdagen og bliver betragtet 

som naturlig og ønskelig.

 
 

Endelig skal der sættes fokus på, hvilke betyd-
ning denne forandring i tilgangen har for borgere. 
Først og fremmest betyder empowerment, at 
borgerene skal indtage hovedrollen i deres egen 
sag. Det er et ganske radikalt skifte, som kræver, 
at der arbejdes med klientiseringsprocesser (se 
nedenfor). Empowerment betyder, at borgere 
skal indtræde i nye og uvante roller.

Nye og uvante roller 

 • Borgere skal anvende sags-
behandlere som konsulenter.

 • Borgere skal arbejde for at for-
mulere sine problemstillinger, iden-
tificere de muligheder og ressourcer de 
har og på denne baggrund prioritere behov 
for hjælp og indsatser.

 • Borgere skal tage aktivt del i udarbejdelse 
af egen profil og dermed tegne et diffe-
rentieret billede af den konkrete situation.

 • Borgere skal stå i spidsen for egen sag/
deltage så aktivt som muligt. De skal tilby-
des den fornødne hjælp til at kunne gen-
nemføre dette.

 • Borgere skal kræve en central placering i 
det tværsektorielle arbejde.

 
 
Flere borgere vil have ganske vanskeligt ved at 
træde ind i disse samarbejdsroller og gennemføre 
de opgaver, som knytter sig hertil. Hvis de skal 
kunne komme til det, kræves det, at sagsbehand-
lere tager afsæt i de klientiseringsprocesser, der 
er velkendte i det sociale arbejde.
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Klientiseringsprocesser

Den største og første udfordring for empower-
ment er klientiseringsprocesser, der ikke kun 
handler om, at en person passiveres og bliver 
mere og mere afhængig af det sociale velfærds-
system, men også og måske snarere om en 
proces, hvor borgere tilpasses kategorier, der 
modsvarer de foranstaltninger og handlingsmo-
deller, velfærdsinstitutionerne råder over. De men-
neskelige problemer oversættes til systemsprog. 
(Järvinen og Mik-Meyer: At skabe en klient).

Det er et faktum, at den beskæftigelsesrettede 
indsats tilrettelægges ud fra fastlagte standarder 
og kategorier, der næsten alle er bestemt ud fra 
de "mangler" eller problemer, systemet skal for-
søge at kompensere gennem sine ydelser. Det 
betyder, at borgerens egen definition af proble-
met skal passe sammen med de kategorier, der 
er til rådighed. 

Det stiller store krav til sagsbehandlere at bryde 
ud af denne kategoriseringscirkel, og det gør det 
ikke nemmere, at borgerne selv ihærdigt forsøger 
at få deres problemstillinger til at passe på de 
kategorier, de ved, der findes. Ikke nødvendigvis 
for at få adgang til flere ydelser, men for over-
hovedet at blive set og anerkendt. Ikke at høre 
til en kategori skaber en oplevelser af afvigelse 
og eksklusion, simpelthen fordi man ikke kan få 
hjælp uden at tilhøre en kategori. 

Det er her, at sagsbehandlere med en empo-
werment tilgang sammen med borgerne kan 
undersøge, om de givne problemstillinger kun 
er individuelle, eller om de bedre forstås som et 
udtryk for en dimension af samfundsskabte og 
komplicerede problemstillinger. Ved at flytte fokus 
fra individet til omgivelserne skabes der mulighe-
der for, at kategorierne, som borgerne ikke kan 
slippe ud af, kan få mere anvendelige former. At 

almengøre problemer fjerner eller reducerer skyld, 
skam og passivitet og frigør handlingspotentiale. 

En anden udfordring er de roller, som både borger 
og professionel indtager i mødet. Det er uom-
gængeligt nødvendigt for borgerne at indtræde 
i en eller anden form for klientrolle, når og hvis 
de skal modtage hjælp fra det offentlige. De 
kan vælge forskellige former og strategier, men 
fælles for dem er, at de er nødt til at opføre sig 
på måder, som udløser mest mulig og relevant 
hjælp. Ofte betyder det, at borgerne forsøger at 
gætte sig til, hvordan sagsbehandlerne gerne vil 
have dem og forsøger at leve op til det. Det kan 
være ganske svært at afgøre, hvornår en borger 
gerne vil det, hun siger, eller siger det, hun tror, 
sagsbehandleren vil høre. Et sandt mummespil 
opføres, fordi sagsbehandlere og andre profes-
sionelle også træder også ind i roller, som enten 
understøtter en klientiseringsproces eller modvir-
ker den. Empowerment fordrer, at der arbejdes 
med at nedbryde dette mummespil, så der kan 
etableres et partnerskab, hvor borgeren kan op-
leve sig ligeværdigt mødt, og hvor der kan opstå 
en arbejdsrelation, der tager afsæt i borgerens 
perspektiv.
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Grundlæggende elementer

Empowerment tager afsæt i retten til at be-
nævne egne problemstillinger. Det kan virke 
banalt at lægge vægt på retten til at formulere 
sine egne problemer og dermed definere et ud-
gangspunkt for hjælp og støtte, men faktisk er 
det måske den allerstørste fordring og udfordring 
i en empowerment orienteret tilgang.

Det hænger sammen med de 
nævnte klientiseringspro-

cesser. Når såvel sags-
behandler som borger 
er opdraget i auto-
matkategoriseringens 
tegn, bliver det uvant 
og vanskeligt at defi-

nere egne problemstil-
linger og gøre sig klart, 

hvilke vanskeligheder der 
først skal håndteres, før der 

kan blive plads til de næste. Præ-
cis denne proces er det vigtigt, at borgerne får 
tid og støtte til at gennemføre, fordi det er her, 
ejerskabet og evnen til at kunne handle bliver 
grundlagt. Sagsbehandlerens fokus skal være 
at skabe tydelige rammer, en bæredygtig kon-
takt og en differentieret og personlig kom-
munikation.

De tydelige rammer skal baseres på deling af vi-
den om de rammer og vilkår, der er for arbejdet. 
Ikke alt kan lade sig gøre, og der er ikke frit valg 
på alle hylder. Men der er altid forskellige mulig-
heder, og der er altid behov for kreative løsninger. 
Det handler om at dele den viden, som er nød-
vendig og vigtig for, at borgerne kan se, hvilket 
mulighedsrum der findes. Man kan forestille sig, 
at det konkrete felt er en lagkage. Mulighedsrum-
met er det stykke, som borgeren kan få, men der 
kan være mange måder, det stykke udskæres på. 

Derfor er det centralt, at sagsbehandlere har 
fokus på det, der kan eller muligvis kan lade 
sig gøre frem for det, der ikke er mulighed for.

En bæredygtig kontakt skabes gennem en lige-
værdighed i arbejdet, men også en professionel 
indgang og situationsafstemning i selve mødet. 
At lægge vægt på at ”tune in” på borgeren er 
den professionelle opgave. Ofte finder møder 
sted på sagsbehandlerens arbejdsplads, og det 
er centralt at være opmærksom på, hvordan bor-
geren har det lige nu og her. At komme til stede 
i situationen er en vigtig og overset detalje, og 
det kan være hjælpsomt at tænke sig selv som 
en, der skal indstille en præcis bølgelængde på 
en gammel radio, så signalet går klart igennem. 

Det er også en professionel forpligtelse at 
udtrykke anerkendelse overfor den virkelig-
hed, borgeren beskriver. Afsættet er, at det, der 
opleves som virkeligt, er virkeligt i sin konsekvens. 
Det betyder, at når borgeren fx fortæller, at han 
bliver holdt uden for et fællesskab på sit prak-
tiksted på grund af kraftig overvægt, er det den 
oplevelse, der er sand for borgeren. Hvis den pro-
fessionelle har andre bidrag til fortællingen, kan 
de sagtens anvendes som afsæt for refleksion, 
men det fjerner ikke, at borgerens oplevelse for 
borgeren er en sandhed. Anerkendelse af andres 
perspektiver er ikke det samme som at give an-
dre ret. Det er at anerkende, at alle mennesker 
har deres perspektiv og forståelse af bestemte 
situationer, og at ingens sandhed er mere sand 
end andres. Sagsbehandlere må altid ”kvittere 
for modtagelsen” ved at fortælle, hvad man 
har forstået og derved også få rettet sin for-
ståelse, hvis man har misforstået den anden.

Der kan ofte være forskel på, hvordan en si-
tuation forstås og fortolkes, og her er den 
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professionelle opgave at dele viden. Hvis en 
borger fx har en klar opfattelse af, at grunden til 
at han ikke får tilbudt arbejde efter endt praktik, 
er, at arbejdsgiveren ikke vil ansætte overvægtige 
eller stressramte, må sagsbehandlere tydeliggøre 
mulige konsekvenser af den ”sandhed”, men også 
tilbyde andre forståelsesmuligheder. Man kan fx 
tilbyde en optik på den samme situation, hvor 
det kan være strukturelle og tidsbestemte 
forklaringer, der er i spil. Ved at sætte fokus 
på almene og strukturelle forklaringer, fjernes 
det passiviserende fokus, som en individuel 
forklaring har.

Forskellige perspektiver på den givne problem-
stilling i et jobcenter knytter sig til forskellige per-
spektiver på livet. Det, de professionelle på tværs 
af fag, italesætter som det gode liv, er ikke nød-
vendigvis det samme, som borgeren mener og 
omvendt. Disse forskellige former for sandhe-
der er centrale, fordi de knytter sig til, hvordan 
man som menneske forstår verden, sig selv og 
de situationer, man befinder sig i. Derfor er det 
centralt, at sagsbehandlere understøtter pro-
cesser, hvor disse forskellige sandheder og 
opfattelser italesættes og bringes i aktivt spil 
gennem spørgsmål og dialog med borgerne. 

Nanna fortsat

På deres andet møde tog sagsbehandleren afsæt i Nannas egne refleksioner. Nanna havde 
forstået budskabet om, at hun selv skulle definere sine problemstillinger for bedre at kunne 
handle på dem, så derfor foreslog hun, at hun gerne ville have en pension. Så var der ro på 
forsørgelsen, og hun kunne bruge tiden på sine børn uden at blive mindet om, at hun ikke 
duede til at tage en uddannelse eller passe et arbejde.

Sagsbehandleren tog imod Nannas overvejelser med åbent sind, men lagde især mærke til 
to ting. Nanna havde brug for ro omkring forsørgelse og hun oplevede, at det var hende som 
person, der ikke duede. Igen skulle der findes en konstruktiv balance. Nanna havde ret til at 
søge om en pension, men sagsbehandleren var forpligtet til at fortælle hende, at det ikke var 
en oplagt mulighed. Hun delte sin viden om muligheder for førtidspension og fortalte også 
om de muligheder, der var tilgængelige.

Efterhånden blev der etableret en relativ arbejdsom relation mellem dem. Sags-
behandlerens kontinuerlige fokus på at dele viden og på at undersøge, hvordan 
informationer blev modtaget og forstået, bar frugt. Hendes insisteren på, at Nanna 
selv skulle definere problemstillinger, behov for støtte og de næste skridt, betød, 
at Nanna kom til at tro på, at hendes meninger havde værdi, og at hendes ideer 
kunne realiseres.

Først og fremmest gjaldt det for Nanna om at opleve, at hun faktisk kunne holde fast 
i noget. Det viste sig, at det var nemt for Nanna at finde noget, hun havde lyst til, men en 
nødvendig forudsætning for succes var at aftale, hvad Nanna skulle gøre, når hun fik lyst til at 
droppe ud. Nanna skulle have hjælp til at koble refleksion og handling mange gange i lang tid.

 

Sagsbehandlerens 
kontinuerlige fokus 

på at dele viden og på 
at undersøge, hvordan 

informationer blev 
modtaget og forstået, 

bar frugt.
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Magt og viden

Magt og begreber om magt trækker i en empo-
werment tilgang på Foucaults magtbegreb, hvor 
magt beskrives som en strøm, der flyder, som no-
get, der konstant produceres, er uendeligt, som 
kommer nedefra og er produktivt. Det betyder, 
at empowerment giver mulighed for at producere 
mere magt til at handle i eget liv, hvis man arbej-
der aktivt med at finde og skabe positioner, der 
giver borgeren mulighed for at definere og handle.

Magt er i denne optik ikke noget, som 
nogen har over andre, men mere no-

get som udvikles i relationer. Det er 
magten til at gøre noget i sit eget 
liv, der står centralt i empowerment. 
Det er ikke nødvendigt at arbejde 

med erkendelse før handling, idet er-
kendelse om egen situation nemt kan 

reducere borgerens egne handlemulighe-
der. Erkendelsen vil som oftest indeholde en pas-
siviserende cirkelslutning: Der er noget galt inden 
i mig – jeg kan ikke gøre for det – jeg kan ikke 
ændre det – jeg har ingen muligheder for hand-
ling – der er noget galt med mig – og så videre. 

Ved at sætte fokus på handling kan der skabes 
forandringer. Man kan tage afsæt i spørgsmål, 
som afføder en kognitiv reaktion: Hvad er pro-
blemet? Hvorfor er det et problem? For hvem er 
det er problem? Hvad kan jeg gøre for at forandre 
situationen? Hvad har jeg gjort? Hvilke muligheder 
er der? Hvordan vil jeg handle? Hvem kan støtte 
og med hvad? Hvad kan jeg gøre mere af?

Betyder det så, at magt dimensionen mellem 
borgere og velfærdsprofessionelle ikke har nogen 
betydning her? At en empowermentorienteret til-
gang kan fjerne den magtulighed, der eksisterer 
i en hjælperelation? 

Nej. Denne asymmetri kan ikke fjernes gen-
nem en empowermentorienteret tilgang. Men 
sagsbehandlere kan dele deres viden og ty-
deliggøre, hvad uligheden består af, hvordan 
de forskellige systemer og kategorier er fun-
deret, hvilke muligheder der er for borgerne, 
og hvilke konsekvenser de forskellige valg, 
som borgerne kan træffe, har. Den asymme-
triske magt fjernes ikke, men empowerment øger 
borgerens mulighed for at træffe informerede 
valg, selvom uligheden består. Sagsbehandlere 
skal dele deres viden, skabe adgang til de fag-
lige redskaber og sikre, at borgerne har adgang 
til alle akter og viden om muligheder for at anke 
de beslutninger, der træffes. 

Man kan sige, at empowerment forpligter sags-
behandlere til at forholde sig empowering til de-
res eget virke. De skal formidle deres viden til de 
relevante parter, deltage aktivt i at skabe foran-
dringer i praksis, og de skal forstå deres egen 
professionsrolle som samarbejdspartnere med 
de borgere, de er ansat til at betjene.

Denne professionsrolle hænger sammen med en 
forståelse af og tro på, at der altid er et valg, at 
forandring er mulig selv i de mest rigide systemer 
og kategorier, og at lovgivningen ikke i sig selv 
er en forhindring for at arbejde sammen med 
borgeren. 

Hvad kan 
jeg gøre for 
at forandre 

situationen?
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Ideer og håndtag i det  
konkrete arbejde
Som ovenfor beskrevet er det afgørende at forstå 
empowement som en tilgang, en tankegang og 
en strategi. Empowerment mister sit potentiale 
som en kritisk forandrende tilgang i arbejdet med 
særlige udsatte grupper, hvis det oversættes til 
en metode med en form for manual, som sags-
behandlere kan følge. Sådan fungerer det ikke.

På den anden side kan man sagtens tydeligøre, 
hvordan der kan arbejdes konkret med empo-
werment i det sociale arbejde. Nedenfor kommer 
derfor nogle få, men centrale retningslinjer, der 
kan fremme omsætningen af empowerment i 
praktisk tværfagligt arbejde.

 • Først og fremmest må der tænkes i at skabe 
et empowering møde mellem sagsbehand-
leren og borgeren. Sagsbehandleren må her 
især sikre, at det bliver tydeligt for borgeren, 
hvad der er på spil, og hvilke muligheder 
denne har. Er der fx tale om, at forsørgelses-
grundlaget er truet, hvis ikke borgeren straks 
aktiveres, eller er der blot tale om en status 
samtale midt i et forløb? Uanset karakteren er 
det afgørende, at sagsbehandleren formidler 
en klar og tydelig præcisering af de aktuelle 
forhold og positioner.

 • For det andet må det undersøges, om alle del-
tagere ved, hvad mødets formål er, hvem der 
deltager og med hvilket formål, hvordan for-
løbet tilrettelægges og så videre. Den profes-
sionelle har ansvaret for at dele viden og sikre, 
at der ikke arbejdes med skjulte dagsordner.

 • Dernæst er det centralt at undersøge, hvordan 
borgeren og andre professionelle, hvis der 
er flere med til mødet, definerer situationen. 
Sagsbehandleren skal italesætte de oplevede 
problemstillinger, idet de handlinger, der skal 
besluttes, afhænger af, hvor tydeligt og klart 
de forskellige dimensioner italesættes.

 • Sagsbehandleren skal arbejde med egen pro-
fessionsrolle. Det er vigtigt, at rolle og opgave 
er klart defineret og formidles, så borgeren 
helt sikkert forstår den konkrete position og 
aktuelle opgave. Metoder kunne være læring 
på jobbet, direkte supervision, etisk pejling, 
Forumteater eller andre læringsmetoder, hvor 
praksis danner det direkte afsæt for at gøre 
det muligt at se ”det, de andre kan se”. 

 • Der skal arbejdes systematisk med at udvikle 
autentiske kommunikations- og interaktions-
former. Sagsbehandleren må udvikle kompe-
tencer, der spiller godt og troværdigt sammen 
med det personlige udtryk, samtidig med at 
der trækkes på forskellige kommunikative 
strategier, metoder og redskaber. Fx kan det 
være en ide at udvikle forskellige 
visualiseringsmetoder, di-
gitale medier og andre 
tydelighedsskaben-
de redskaber, så 
samtaler ikke står 
så alene, som de 
ofte gør nu. 

 
Udgangspunktet skal 
være empowering, så 
følgende punkter kan 
inspirere:

 • Spørg hvilke forandringer bor-
gerne ønsker?

 • Respekter deres ønsker og tilbyd dit partner-
skab, også når de ikke ønsker forandringer.

 • Undersøg, om der engang har været nogle 
ønsker, og vær nysgerrig på, hvordan de for-
svandt?

 • Vær opmærksom på detaljer, der er vigtige 
for borgerne. Undgå at lave analyser uden at 
inddrage borgeren i det.

Empowerment mister 
sit potentiale som en 

kritisk forandrende tilgang i 
arbejdet med særlige udsatte 
grupper, hvis det oversættes 
til en metode med en form for 
manual, som sagsbehandlere 

kan følge. Sådan fungerer 
det ikke.
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 • Undersøg hos borgeren, hvad det næste 
skridt er. Undgå at komme med alle mulige 
gode ideer og forslag.

 • Arbejd med borgernes mål og bank på til 
deres drømme. Hvad har de engang drømt 
om, hvor forsvandt drømmene hen, og har de 
drømme for deres børn? 

 • Stil simple spørgsmål. Undlad at antage eller 
formode og stil et spørgsmål af gangen i ste-
det for kæder af spørgsmål. Sagsbehandleren 
skal turde undre sig og være nysgerrig på den 
andens liv. Det kan fx vises gennem tydelig 
respons på udsagn, men først og fremmest 
ved at stille tydelige og enkle spørgsmål, som 
er åbne og ikke hviler på tro og antagelser

 • Giv magten fra dig. Lad være med at holde 
oplysninger tilbage og insister på, at der kan 
skabes muligheder, kreative løsninger og al-
ternative veje.

 • Inviter, hvor det er muligt, til at arbejde med og 
i grupper. Både grupper af mennesker, 
der står i situationer, der ligner hinan-
den, men også netværksgrupper, 
grupper i lokalsamfundet og 
grupper på arbejdspladser 
og uddannelsessteder. 
Mennesker, der arbejder 
sammen, opnår mere 
magt, fordi deltagelse 
i gruppeliv øger både 
refleksion og hand-
ling.

 • Sagsbehandleren skal 
lade borgeren selv 
resumere mødets re-
sultater. For det første 
fordi det giver god me-
ning, at den, der ejer pro-
blemstillingerne, er den, der 
formulerer udbyttet af mødet. 

For det andet fordi det 
giver sagsbehandleren 
et mere præcist billede 
af, hvilke resultater, bor-
geren tager med sig fra 
mødet. De kan ofte være an-
derledes end de pointer, sagsbehandleren 
ville fremhæve. 

Undlad at antage 
eller formode og stil 

et spørgsmål af gangen 
i stedet for kæder af 

spørgsmål.
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Empowerment i det  
tværfaglige arbejde 
Et centralt område i den beskæftigelsesrettede 
indsats er det tværfaglige og tværsektorielle om-
råde. I arbejdet med at få borgere i gang med 
arbejde eller uddannelse eller tilbage til arbejde 
eller uddannelse er der ofte tale om komplice-
rede og sammensatte problemstillinger. Disse 
problemstillinger kan ofte kun angribes tværfag-
ligt og tværsektorielt, men udfordringerne i det 
tværfaglige arbejde er netop, at det er tværfagligt. 
Her kan empowerment bruges som et centralt 
og produktivt begreb i indsatsen.

I et rehabiliterende arbejde er der professionelle 
fra flere fagområder, fx det sundhedsfaglige, det 
socialfaglige og beskæftigelsesområdet. Rundt 
om bordet sider der læger, socialrådgivere, job-
konsulenter, socialpædagoger og alle mulige an-
dre faggrupper, og meningen er, at der på tværs 
af fag skal udarbejdes den bedste indsats for 
den konkrete borger. Ofte ender det dog med, 
at de professionelle snakker forbi hinanden el-
ler er uenige om, hvad den bedste indsats er, 
fordi de kommer fra forskellige fagområder med 
forskellige vidensregimer. Fx har lægerne fokus 
på den medicinske sandhedsforståelse, der ka-
rakteriseres ved, at dokumentation for tilstanden 
står centralt, og der kan være en tendens til, at 
denne viden tænkes som den vigtigste i en sag. 
Når det sker, opstår der en skævhed i drøftelsen 
af den bedste indsats, idet det er afgørende, at 
alle de forskellige former for viden fra forskellige 
fagområder bringes i spil på tværs af fag. 

Problemet opstår, når de forskellige videns – og 
arbejdsformer mødes i beskæftigelsesarbejdet. 
De forskellige perspektiver skaber ofte mudder 
i samarbejdet, og der kan opstå diskussioner 
om, hvem der ”ejer” problemstillingen, hvorved 
borgeren selv kan blive helt væk. Nogle læger 
peger på, at sagsbehandlerne ikke gør deres 

arbejde ”godt nok”, og 
sagsbehandlerne peger 
tilbage med, at læge-
erklæringer fremstår 
utydelige og vage i en 
grad, der udskyder 
arbejdet med borge-
rens sag. Forskning 
peger på, at der er sket 
et rolleskifte i borgernes 
opfattelse, således at læger-
ne opfattes som omsorgsgiver, og 
jobkonsulenter og sagsbehandlere som kontrol-
lanter (Järvinen og Mik- Meyer 2012).

I dette perspektiv crash kan det være hjælpsomt 
at anvende empowerment tankegangen. Både 
som en måde at sikre på, at borgeren inddra-
ges centralt, men også som en tilgang, hvor de 
forskellige faggruppers perspektiver får plads, 
identificeres, anerkendes og anvendes til deling 
af viden. Så det fx kan stå tydeligt, at lægens 
anbefalinger ikke altid kan løftes i beskæftigel-
sessystemet, fordi dette system skal honorere 
bestemte retlige og organisatoriske reguleringer.

Empowerment kan styrke samarbejdet på tværs, 
fordi empowerment insisterer på:

 • Deling af viden og tydeliggørelse af de for-
skellige rammer for arbejdet med vægt på de 
mulighedsrum, der kan skabes.

 • Fokus på de komplekse problemstillinger og 
de mange ”sandheder”.

 • Invitation til partnerskab. 
 • Borgeren ejer sit eget problem.
 • Borgerens definitions– og handleret inden for 

det mulighedsrum, der kan skabes.

...der er sket et 
rolleskifte i borgernes 

opfattelse, således 
at lægerne opfattes 

som omsorgsgiver, og 
jobkonsulenter og 

sagsbehandlere som 
kontrollanter...
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Borgeren i centrum 

Jobcentrets ydelser og indsatser domineres af 
de muligheder, loven giver og administrationen 
prioriterer. Empowerment kan som begreb og 
tankegang sætte fokus på, hvordan det er muligt 
at arbejde med borgrenes ejerskab. Hvordan kan 
der arbejdes professionelt 
med borgerens egne for-
tolkninger og betydnings-
forståelser af egen situa-
tion, uden at man samtidig 
kalder på neoliberale for-
ståelser af ansvar for eget 
liv? Hvordan kan sags-
behandlerne tage afsæt i 
borgerens egne forståelser 
og samtidig fastholde den 
samfundsmæssige for-
pligtelse til at yde velfærd i 
situationer, hvor borgerne 
har brug for det offentliges 
støtte og hjælp? Altså at 
fastholde rettigheder til at 
modtage velfærdsydelser, 
men samtidig styrke den 
enkeltes borges mulighed 
for at medvirke til at skabe 
de bedste løsninger i den 
konkrete situation. Her 
står empowerment som et 
stærkt begreb, der kan in-
sistere på, at sagsbehand-
lere arbejder for større so-
cial retfærdighed og for at 
inddrage borgerne centralt 
i arbejdet.

Et eksempel 

Nikolaj er en ung mand i 
slutningen af tyverne, som 

har ADHD og er på kontanthjælp. Han oplever, at 
han sidder fast i det sociale system, fordi sags-
behandlerne ikke arbejder med løsninger, der er 
relevante for ham. Han ser systemet som uflek-
sibelt, stift og organiseret i kategorier, der ikke 

giver mening i forhold til 
hans vanskeligheder. 

Nikolaj beskriver ret præ-
cist, at han ikke kan leve 
op til det, som samfundet 
anser som almindeligt og 
værdifuldt. Men det bety-
der ikke, at han ikke kan 
tjene nogle penge på det, 
han er god til. Det, han er 
god til, hører ikke under 
det almindelige og dermed 
værdifulde, og så længe 
det, han tilbydes, tager 
afsæt i disse former for 
samfundsmæssige almin-
delighed, er det dømt til at 
mislykkes for  Nikolaj. Han 
har prøvet mange gange, 
men han kan ikke fastholde 
et arbejde, en uddannelse 
eller et almindeligt liv med 
en almindelig dagsplan.

De indsatser, der skal un-
derstøtte, at Nikolaj kan 
blive selvforsørgende el-
ler tjene så meget, at han 
kan blive i sin lejlighed, skal 
nødvendigvis tage afsæt 
i  Nikolajs beskrivelser og 
forståelser af sin egen si-
tuation, hvis de skal have 
et produktivt udbytte. Det 

Jeg kommer ikke ud og får 
et job og en uddannelse og 

de der ting. Det kan ikke lade sig 
gøre. Omgivelserne er ikke gearede 
til det. Så det vil sige, så kan jeg få 
en eller anden kommunal - almen-
nyttig bolig. Sådan Lejerbo – beton 
et eller andet. Hvor jeg kan sidde 
sammen med snydere og alkoholi-
kere og sindslidende og alt muligt. I 
en eller anden kasse og være uden-
for. Det ville være [længere pause] 
et fucking nederlag for mig. Og 
bare ryge i social taber og statslig 
forsørgelse kassen og så være der 
ikk? For jeg har ikke troen på, at jeg 
kommer til at have et almindeligt 
arbejde og alt det og almindelige 
tider, almindelig dagsplan. Almin-
delig altså. Det som samfundet an-
ser som værdifuldt og almindeligt. 
Det kommer jeg ikke til og hà , men 
jeg tror godt, jeg kan tjene nogle 
penge i perioder. På projekter og 
på at gøre noget af det, jeg er god 
til. Jeg har prøvet at arbejde, jeg 
har prøvet at gå i skole og jeg har 
prøvet at starte firma. Som jeg er 
nu. Den person jeg er, så kan det 
ikke lade sig gøre. Og det kan heller 
ikke lade sig gøre at leve for seks 
tusind kroner om måneden 
resten af livet. 
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nytter ikke at følge de standarder, der gælder for 
afklaring, afprøvning og udvikling på arbejdsmar-
kedet. Nikolaj har brug for en differentieret ind-
sats, der tager afsæt i det, han gerne vil og kan og 
det, han er god til. Han er dygtig til at producere 
musik, men kan ikke overskue den administrative 
og økonomiske side af processen, hvilket har 
betydet, at hans hidtidige produktioner er løbet 
af sporet økonomisk set. Nikolaj vil gerne have 
hjælp til administration, regnskab og overblik, og 
så vil han gerne have hjælp til at holde orden på 
sit hjem, sine aftaler og økonomi.

Her er der behov for, at sagsbehandlere arbejder 
analytisk med opgaven. Både i forhold til at gen-
nemføre en helhedsanalyse af Nikolajs situation, 
problemstillinger, ressourcer og behov og i forhold 
til at kortlægge, hvilke typer hjælp og støtte, der 
er relevante og anvendelige for Nikolaj.

Den viden sagsbehandleren har om voksne og 
ADHD stammer sandsynligvis fra den domine-
rende litteratur og forskning på området, som dels 
tager afsæt i børneproblematikker dels er domi-
neret af den medicinske forståelse. Det betyder, 
at sagsbehandleren vil tage afsæt i en forståelse 
af ADHD som et opmærksomheds og koncen-
trationsproblem, måske forbundet med indre uro, 
eller se ADHD i sammenhæng med kriminalitet, 
stofafhængighed og voldelig adfærd. Nikolajs 
psykiater vil beskrive situationen ud fra ADHD 
som diagnose med bestemte symptomer, som 
umuliggør, at Nikolaj kan passe et arbejde, fordi 
hans fokus, struktur og udholdenhed er fravæ-
rende som en konsekvens af diagnosen.

Disse typer af viden må ikke alene danne ud-
gangspunkt, hvis der skal igangsættes indsatser, 
som Nikolaj kan se sig selv i, og som er produk-

Nikolaj har brug 
for en differentieret 
indsats, der tager 

afsæt i det, han gerne 
vil og kan og det, han 

er god til.
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tive på den lange bane. De medicinske erklærin-
ger må betragtes som en del af sandheden på 
linje med andre relevante dele.  Nikolaj beskriver 
jo netop ikke sig selv og sine problemstillinger 
gennem de diagnostiske kriterier for ADHD. Han 
ser ikke sig selv som opmærksomhedsforstyr-
ret og slet ikke som en person med yderligere 
sociale problemer i form af misbrug, kriminali-

tet eller afvigende adfærd. Nikolaj beskriver sit 
største problem på baggrund af en forståelse af 
almindelighed, som han ikke kan leve op til. Men 
han kan godt tjene nogle penge, hvis han kan få 
den rette hjælp til projektet.

Sagt på en anden måde. Hvis Nikolaj ikke fort-
sat skal leve af kontanthjælp, må jobcentrets og 
den sociale indsats tilrettelægges på baggrund 
af en analyse, hvor  Nikolajs egne fortolkninger 
af situationen udgør basen. Det vigtigste er, at 
Nikolaj hele tiden skal være pilot i sit eget fly. 
Analysen vil vise, at der er behov for en fleksibel 
og differentieret indsats, som er tilrettelagt ud fra 
Nikolajs særlige sammensætning af problemstil-
linger og ressourcer.

Målet kan godt være selvforsørgelse, men det 
skal være på Nikolajs præmisser og der skal 

arbejdes innovativt inden for de gældende 
rammer og muligheder på området. Tra-
ditionelle tilgange er prøvet, og det fun-
gerer ikke for ham. Den sociale analyse 
er nødt til at tage afsæt i Nikolajs egne 
betragtninger, hvis der skal kunne ar-
bejdes kreativt med indsatser, der kan 
fremme Nikolajs selvforsørgelse.

Empowerment som drivkraft i en so-
cial analyse betyder, at borgerens egne 

fortolkninger, definitioner og beskrivel-
ser af problemstillinger bestemmer, hvor 

den sociale analyse tager sit afsæt, hvilke 
elementer der indgår, og hvordan den gen-

nemføres. Udgangspunktet er ressourceori-
enteret, handlingsrettet og produktivt med et 

mål, som kan realiseres, netop fordi borgeren har 
ejerskab til problemstilling og handling gennem 
et partnerskab med sagsbehandlere.
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