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*Alle undersøgelser bliver udført efter MEGAFONs interne kvalitetstandard.  MEGAFON er ISO-

20252:2012 certificeret. ISO 20252:2012 er de internationale branche-specifikke standarder for 

markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Derudover er MEGAFON naturligvis medlem af 

den internationale brancheorganisation ESOMAR. 

O M  M E G A F O N   

O M  M E G A F O N  

MEGAFON har gennem mere end 25 år været en af Danmarks mest 

velrenommerede og toneangivende analyse- og rådgivningsvirksomheder. Vi 

stiler efter at lave klare og præcise analyser, der kan omsættes til handling. Vi 

leverer både kvantitative og kvalitative analyser, hvilket tillader os at angribe 

problemstillinger fra flere vinkler.  Analyserne bliver altid tilpasset den 

enkelte kundes behov med udgangspunkt i de nyeste metodiske tilgange. 

 

Fokus på kvalitet 

MEGAFON er ISO-certificeret*, og det giver kunden garanti for, at vores 

undersøgelser lever op til branchens højeste standarder. Kunden kan være 

tryg ved, at alle analyser gennemføres efter kvalitetssikrede procedurer fra 

start til slut.  

 

Fokus på metode 

Vi udvikler og anvender løbende nye metoder inden for både kvalitativ og 

kvantitativ analyse. Vi er derudover specialister i at kombinere og integrere 

Big og Small Data i vores undersøgelser. 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

Fokus på kunden 

Vores kunder er både private og offentlige organisationer/virksomheder, der 

ønsker høj kvalitet og dokumentation af pålideligheden af den indsamlede 

information. Selvom vi er et af landets mest kendte og velrenommerede 

analyseinstitutter, så er ingen opgave for lille for os, og vi leverer altid 

individuelle løsninger, der er skræddersyet vores kunders behov. 

Fokus på resultater 

Vi ser det som vores vigtigste opgave, at den viden vi leverer, nemt kan 

omsættes til handling. Vi leverer altså ikke blot analyser og rapporter, men 

tilbyder også rådgivning og strategiske anbefalinger, der kan implementeres 

både internt og eksternt. 

  

MEGAFONs ekspertiseområder er: 

 Præcise kvantitative analyser 

 Dybdegående kvalitative analyser 

 Meningsmålinger og holdningsundersøgelser 

 Kundetilfredshedsanalyser 

 Tracking-undersøgelser  

 Rådgivning og anbefalinger 

 Evalueringer af offentlige og private projekter 

  

Læs mere på www.megafon.dk 
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 1 .  I n t roduk t ion  
 

// Baggrund og formål med undersøgelsen 

// undersøgelsens set-up  

// Bag om målgruppen 

// Læsevejledning 

 

 



© 2019 – side 5 
MEGAFON 

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN 

 

Jobcenteret i Gribskov Kommune ønsker at indhente viden om virksomhedernes tilfredshed vedrørende den 

virksomhedsservice, som tilbydes. Derfor har MEGAFON har gennemført en undersøgelse af virksomheders oplevelse 

med Jobcenter Gribskovs virksomhedsservice blandt virksomheder der har været i kontakt med Jobcenter Gribskov 

indenfor det seneste års tid. 

 

Undersøgelsen er bygget op omkring to delundersøgelser med dertilhørende rapporter:  

 

 En kvantitativ undersøgelse, der har til formål at undersøge den generelle tilfredshed med Jobcenterets 

virksomhedsservice blandt virksomheder  i  Gribskov Kommune. 

 

  En kvalitativ undersøgelse, der har til formål at give et uddybende  indblik i de positive såvel som negative 

faktorer, der ligger til grund for tilfredshedsniveauet med Jobcenter Gribskovs virksomhedsservice samt fremhæve 

opmærksomhedspunkter til fremadrettet arbejde.  

 

Denne rapport indeholder indsigter fra den uddybende kvalitative undersøgelse, og kan  betragtes 

både som et kvalificerende supplement til den kvantitative rapport og som en selvstændig rapport med 

væsentlige indsigter. 

INTRODUKTION 
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INTRODUKTION 

ANALYSENS SETUP 

Analysen er baseret på 20 dybdeinterview, som er udført i perioden 3. december til 18. december 2018, med 

virksomheder, udvalgt af MEGAFON, der har været i kontakt med Jobcenter Gribskovs virksomhedsservice. Samtlige af 

de interviewede respondenter er udvalgt blandt de virksomheder, som besvarede den kvantitative undersøgelse. Der er 

således udvalgt 20 respondenter, som tilkendegiver at været tilfredse, utilfredse eller hverken/eller med Jobcenter 

Gribskovs virksomhedsservice på et eller flere parametre. 
 

 Interviewene er udført telefonisk efter aftale med respondenterne og har taget 20-30 minutter. 

Samtlige interviews er udført ud fra den godkendte spørgeguide, og tager udgangspunkt i det tilfredshedsniveau, 

som respondenten har angivet i den kvantitative undersøgelse. MEGAFON har i denne undersøgelse  indsamlet 

udførlige besvarelser om respondenternes oplevelser med virksomhedsservicen. Det analytiske fokus i 

undersøgelsen er derfor centreret omkring de områder, hvor respondenternes oplevelser bliver påvirket negativt 

eller positivt af virksomhedsservicen i Jobcenter Gribskov. Undersøgelsen forholder sig således ikke til, hvorvidt 

respondenternes udtalelser er sandfærdige, hverken juridisk, fagligt eller forvaltningsmæssigt. Snarere 

videreformidler undersøgelsen virksomhedernes oplevelser og synspunkter, og giver indsigt i hvordan de begrundes.    
 

 Under gennemlæsningen af rapporten er det vigtigt at holde sig for øje, at den kvalitative metode 

afdækker oplevelser, synspunkter og årsagssammenhænge. Resultaterne sigter altså ikke mod at være 

kvantitativt repræsentative. Citater, som fremtræder i denne kvalitative tekstrapport, er indholdscitater, som 

stammer fra de udsagn, som deltagerne har formuleret i interviewsituationen. Citaterne er korrekte, både hvad angår 

indhold og styrke i udsagnene. Der kan være gennemført sproglige tilpasninger for at få citaterne til at fremstå 

klarere, mere præcise og lettere forståelige for læserne.  

 



© 2019 – side 7 
MEGAFON 

BAG OM MÅLGRUPPEN  

Målgruppen er udvalgt på baggrund af en tilfældig spredning ift. tilfredshed med en hovedvægt af tilfredse, hvilket 

stemmer overens med resultaterne fra den kvantitative undersøgelse, hvor de fleste respondenter angiver at være 

tilfredse. De 20 respondenter er fundet blandt de, der sagde  ja til at deltage i et dybdeinterview af de 168 respondenter 

fra den kvantitative undersøgelse. Målgruppen er baseret på følgende kriterier:  

 Tilfældig spredning ift. tilfredshed.  

 Spredning af typen for virksomhedsservicen. 

 Spredning på brancher blandt virksomhederne. 

  

Gruppen af respondenter er sammensat af:  

 12 tilfredse, 4 hverken/eller og 5 utilfredse på et eller flere parametre.  

 Type af virksomhedsservice: 6 virksomhedspraktikker, 2 arbejdsprøvning, 4 løntilskud, 2 fleksjob og 6 

rekruttering. 

 8 kvinder og 12 mænd. 
 

Størstedelen af respondenterne har haft den primære kontakt med Jobcenteret og repræsenterer medarbejdere, 

direktører, ejere, mellemledere og chefer for virksomhederne.  

 

Gennem rapporten  skelnes der ikke mellem hvilken type virksomhedsservice som virksomhederne 

har fået, med mindre at der er særlige pointer, som knytter sig til netop den bestemte 

virksomhedsservice.  

 

Af hensyn til respondenternes og virksomhedernes anonymitet er der udeladt personlige og fagspecifikke informationer 

fra de anvendte citater. I rapportens bilag kan findes en oversigt over respondenterne.  

INTRODUKTION 
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LÆSEVEJLEDNING 

 

Rapporten er opbygget af to hovedafsnit:  

 

Hovedkonklusioner & opmærksomhedspunkter til Jobcenter Gribskov. 

 I dette afsnit redegøres der for de vigtigste pointer fra undersøgelsen og fremhæves væsentlige 

opmærksomhedspunkter. Samtlige af disse pointer bliver udfoldet og eksemplificeret gennem resten af rapporten.  

 

Specifikke nedslag i virksomhedsservicen hvor tilfredsheden særligt påvirkes. 

 I dette afsnit præsenteres virksomhedsserviceforløbet  i tre faser: den indledende fase, arbejdsperioden og forløbets 

afslutning. Her fremhæves de faktorer som særligt påvirker tilfredsheden positivt og negativt i netop denne fase.  

 

 Det skal bemærkes i dette afsnit, at de forskellige faktorer i de tre faser naturligvis påvirker hinanden. Således er den 

skarpe opdeling af de tre faser hovedsageligt lavet for at skabe et overblik, og skal derfor ikke forstås som uafhængige 

enheder.  

 

 I starten af hver fase er en opsummerende liste af de faktorer der påvirker tilfredsheden i den pågældende fase. De 

kan læses uafhængigt af de resterende slides for at skabe et hurtigt overblik over de vigtigste pointer.  

INTRODUKTION 
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 2 .  Hovedkonk lu s ioner  &  opmærksomhedspunk ter  

t i l  J obcen ter  Gr ib skov  
 

// Hovedkonklusioner  

// Opmærksomhedspunkter 
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HOVEDKONKLUSIONER 

De kvalitativt fremkommende hovedkonklusioner understøtter generelt resultaterne fra den kvantitative undersøgelse. 

Det vil sige, at der overordnet er en generel tilfredse med Jobcenter Gribskovs virksomhedsservice. Undersøgelsen giver 

derfor uddybende begrundelser og nuanceringer og tegner et mere detaljeret billede af tilfredsheden med Jobcenterets 

virksomhedsservice blandt virksomhederne. 

 

Mange respondenter er generelt glade for Jobcenter Gribskov og oplever virksomhedsservicen, som en 

hjælp til deres virksomhed.  

 Det kommer særligt til udtryk ved at både tilfredse såvel som mindre tilfredse respondenter alle har noget positivt at 

fortælle om medarbejderne i Jobcenteret, som overordnet beskrives positivt.  

 

Virksomhederne har et ønske om at hjælpe borgere i kommunen.   

 Langt de fleste af respondenterne udtrykker et ønske om at hjælpe de borgere, der kan have gavn af at komme ud i 

deres virksomhed. Flere respondenter beskriver, at de ser det som et samfundsansvar og at de som virksomhed 

gerne vil bidrage og støtte lokalområdet. Der er derfor en generel motivation og lyst til at samarbejde med Jobcenter 

Gribskov blandt virksomhederne.  

 

Respondenterne har ofte høje forventninger til virksomhedsservicen.  

 Særligt i de tilfælde hvor Jobcenteret er opsøgende og kontakter virksomhederne, eksempelvis med henblik på at få 

en borger i virksomhedspraktik, arbejdsprøvning eller løntilskud, udtrykker flere af virksomhederne at de gør 

kommunen en tjeneste ved at indgå et samarbejde. Fra virksomhedernes perspektiv er det altså ikke kun Jobcenteret 

der yder en service. Derfor har respondenterne, især i disse situationer, høje forventninger til virksomhedsservicen i 

Jobcenter Gribskov. Hvis forventningerne ikke indfries, er det kilde til utilfredshed blandt respondenterne.   

 

 

 

HOVEDKONKLUSIONER 
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HOVEDKONKLUSIONER 

Forventningsafstemning mellem virksomhederne og Jobcenteret kan medføre et godt 

virksomhedsserviceforløb. 

 Når respondenterne oplever, at der tidligt i forløbet sker en forventningsafstemning mellem virksomhederne og 

Jobcenteret, resulterer det ofte i tilfredshed hos respondenterne. Modsat er det en kilde til utilfredshed, når 

respondenterne oplever at Jobcenteret ikke lever op til forventninger, ved eksempelvis ikke at have kendskab til 

virksomhedens branche eller forståelse for virksomhedens behov, ressourcer, hverdag og kultur.  

 

Den største årsag til utilfredshed blandt respondenterne er, når de får borgere ud, der ikke lever op til 

de behov og krav som virksomhederne har. 

 Jobcenterets udvælgelse af hvilke borgere, som sendes ud til virksomhederne, er derfor en væsentlig faktor for 

oplevelsen af et tilfredsstillende virksomhedsserviceforløb. Respondenterne har en klar forventning om at de 

modtager borgere der kan udføre de arbejdsopgaver, som virksomheden efterspørger. Hvis det ikke er tilfældet, er 

det kilde til stor utilfredshed. Derfor er det afgørende, at virksomhederne får en kompetenceafklaring af borgeren, 

for at vide om kompetencerne stemmer overens med virksomhedens forventninger og ressourcer.  

 

Respondenternes begrundelser for tilfredshed og utilfredshed er forskellig, afhængig af hvilken 

virksomhedsservice de har modtaget fra Jobcenteret. 

 Især de der benytter arbejdsprøvning, er meget tilfredse med virksomhedsservicen og her italesættes gode oplevelser 

med forventningsafstemning, kompetenceafklaring af borgeren samt organiseringen af forløbet. De respondenter 

som har benyttet sig af en anden virksomhedsservice og som har været utilfredse, har alle oplevet problemer i 

forhold til  en eller flere af ovenstående faktorer.  

 

 

 

 

 

HOVEDKONKLUSIONER 
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HOVEDKONKLUSIONER 

Antallet af skift i medarbejdere har stor betydning for respondenternes tilfredshed, da mange skift 

skaber ustabilitet og forvirring for virksomhederne. 

 Mange af respondenterne udtrykker en stor utilfredshed, hvis de oplever at der er flere skift i de medarbejdere som 

er  involveret i virksomhedsserviceforløbet. Respondenterne udtrykker at det kan medføre tidsspild fordi de oplever, 

at skulle starte forfra og genfortælle tidligere aftaler mm. samt at det forvirrer processen og skaber ustabilitet. 

Derudover er det kilde til utilfredshed, når respondenterne oplever, at de ikke informeres om at en ny medarbejder 

er koblet på deres sag. Information og god overlevering er derfor vigtig for tilfredsheden.  

 

Den enkelte medarbejder i Jobcenteret har en afgørende betydning for den generelle tilfredshed. 

 Størstedelen af respondenterne oplever medarbejderne i Jobcenteret som imødekommende og løsningsorienterede. 

Når virksomhederne oplever at medarbejderen i Jobcenteret er kompetent og har erhvervsfaglig viden og forståelse 

for den specifikke virksomhed, får respondenterne tillid til medarbejderen og oplever virksomhedsservicen som 

positiv. Hermed har virksomhederne også større forståelse for mindre fejl eller ventetid. 

 

Respondenterne skelner ikke mellem om de har haft kontakt til  en virksomhedskonsulent eller en 

sagsbehandler fra Jobcenteret. 

 Størstedelen af respondenterne har ikke kendskab til, hvilken profil den pågældende medarbejder har, men mener at 

de har kontakt til begge typer af medarbejdere. Enkelte respondenter udtrykker dog utilfredshed i forhold til 

samarbejdet mellem virksomhedskonsulenten og sagsbehandleren og efterspørger et større fokus på internt 

samarbejde. Derudover fremhæver enkelte at et større samarbejde på tværs af kommunale jobcentre, vil være 

fordelagtigt. 

 

 

 

HOVEDKONKLUSIONER 
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HOVEDKONKLUSIONER 

Respondenterne er generelt tilfredse med kommunikationen og finder det positivt, når Jobcenteret 

tager kontakt til virksomhederne. 

 Respondenterne oplever at kommunikationen er relevant og fremhæver det som særligt positivt, når Jobcenteret 

tager den første kontakt, eller henvender sig direkte til virksomhederne. Virksomhederne oplever det som et udtryk 

for engagement og villighed til at samarbejde.  

 

Kun få respondenter kommenterer på Jobcenter Gribskovs omdømme blandt virksomhederne i 

Gribskov Kommune. 

 De fleste respondenter udtrykker at de enten ikke har viden om eller anciennitet til, at kunne udtale sig om 

Jobcenterets omdømme blandt virksomhederne i Kommunen. Enkelte respondenter påpeger at de har en oplevelse 

af, at der er sket en positiv udvikling i Jobcenteret og at omdømmet er blevet bedre. Generelt afspejler 

respondenternes overordnet tilfredshed med virksomhedsservicen, deres egen opfattelse af  Jobcenterets 

omdømme.     

 

 

 

HOVEDKONKLUSIONER 
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

I det følgende fremhæves områder, hvor Jobcenter Gribskov med fordel kan rette opmærksomhed i forhold til det 

fremadrettede arbejde med at fastholde og øge tilfredsheden. Det er punkter, der ikke nødvendigvis garanterer generel 

tilfredshed, men kan afværge stor utilfredshed med virksomhedsserviceforløbet og derigennem påvirke tilfredsheden i 

en positiv retning.  

 

Fælles for opmærksomhedspunkterne er at de omhandler vigtigheden af den enkelte medarbejders 

arbejder med virksomhederne i det daglige og en mere erhvervsorienteret tilgang til arbejdet med 

virksomhederne.  

 

Et udadvendt og proaktivt Jobcenter. 

 Mange af respondenterne ønsker at Jobcenter Gribskov bliver mere synlig, opsøgende og informerende omkring 

deres virksomhedsservice og deres tilbud til virksomheder. Mange af virksomhederne er tidspresset og har derfor 

sjældent tid til at opsøge Jobcenteret og indhente relevant information. Derfor kan Jobcenteret med fordel fokusere 

på det proaktive og opsøgende arbejde og enten kontakte virksomhederne gennem fysisk fremmøde eller telefonisk 

for at markedsføre deres tilbud og ordninger. 

 

Et struktureret virksomhedsserviceforløb. 

 Flere af respondenternes utilfredshed er relateret til strukturen af virksomhedsservicen. Derfor kan Jobcenteret med 

fordel arbejde med at sikre et struktureret virksomhedsserviceforløb. Her fremhæves særligt kontinuerlig kontakt og 

én fast tilknyttet kontaktperson fra Jobcenteret, som står for koordinering, opfølgning mv. mellem virksomheden og 

borgeren.  

 

 

 

  

  

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 



© 2019 – side 15 
MEGAFON 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

Et erhvervsorienteret Jobcenter. 

 Mange af respondenterne efterspørger at Jobcenteret bliver mere erhvervsorienteret og får en større viden om 

erhvervslivet  i Gribskov Kommune. Virksomhederne understreger at en større erhvervsfaglig viden, vil gøre det 

lettere for Jobcenteret at forstå og hjælpe virksomhederne.   

 

Et større fokus på kunde-/servicekultur i Jobcenteret.  

 Jobcenteret kan med fordel, som et led i et erhvervsorienteret Jobcenter, arbejde på at skabe mere servicekultur og 

mindre myndighedskultur. Virksomhederne forventer at blive behandlet som en kunde, der lyttes til og hvor der er 

forståelse for virksomhedens perspektiv og hvor virksomheden bliver inddraget aktivt i processen omkring 

virksomhedsservicen.  

 

Fokus på kompetenceafklaring og velegnede borgere. 

 Flere af respondenterne ønsker at Jobcenteret fokuserer mere på at finde velegnede borgere og viderebringe vigtige 

oplysninger om de borgere som virksomhederne får ud. Virksomhederne er interesseret i at få oplysninger om 

borgernes arbejdshistorik, uddannelse, kompetencer og om borgeren har fysiske eller psykiske problematikker, som 

der skal tages hensyn til. 

 

Mere samarbejde internt  i Jobcenter Gribskov og eksternt på tværs af kommuner. 

 Virksomhederne efterspørger et større internt samarbejde i Jobcenteret, især i forhold til koordinering og 

overlevering. Endvidere udtrykker respondenterne et ønske om at Jobcenteret samarbejder på tværs af kommuner i 

nærområdet, for at få et større udbud af velegnede borgere til virksomhedernes specifikke arbejdskrav.  

 

  

  

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 
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 3 .  Spec i f i kke  neds l a g  i  v i r k somhedsserv i cen  

hvor  t i l f r edsheden  sær l i g t  p åv i rke s  
 

// Den indledende fase 

// Arbejdsperioden 

// Forløbets afslutning 
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SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN HVOR TILFREDSHEDEN SÆRLIGT 

PÅVIRKES 

 

I følgende afsnit fremhæves indsigter, der knytter sig til specifikke nedslag i virksomhedsservicen. Nedslagene er 

udvalgt, da de understreger forskellige steder i forløbet for virksomhedsservicen, som er udslagsgivende for 

respondenternes tilfredshed eller utilfredshed. Nedslagene er inddelt i tre faser og beskriver, hvad der har betydning for  

respondenterne i forhold til deres overordnet tilfredshed med virksomhedsservicen i Jobcenter Gribskov.   

 
 

• I den indledende fase beskrives den indledende kontakt og kommunikationen mellem Jobcenteret og 

virksomheden. Endvidere beskrives betydningen af forventningsafstemning mellem Jobcenteret og virksomheden. 

 

• I arbejdsperioden beskrives kompetenceafklaring i forhold til borgeren som skal være i virksomheden og 

kommunikationen i arbejdsperioden samt medarbejderne i Jobcenterets kompetencer og erhvervsfaglige viden. 

 

• I forløbets afslutning beskrives organiseringen af forløbet og opfølgningen af forløbet samt respondenternes 

oplevelse af Jobcenterets omdømme. 

 
 

 

 

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

 

Den indledende fase 
Arbejds- 
perioden 

Forløbets 
afslutning 
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OPSUMMERING AF DE FAKTORER SOM PÅVIRKER TILFREDSHEDEN 

OPSUMMERING AF DE FAKTORER DER PÅVIRKER TILFREDSHEDEN I DEN 

INDLEDENDE FASE 
 

 Proaktiv kontakt, hvor Jobcenteret tager det første skridt imod et samarbejde, opleves 

positivt. 

 

 

 Når Jobcenteret leverer relevant og interessant kommunikationen, herunder de muligheder 

virksomhedsservicen har til rådighed, opstår tilfredshed. 

 

 

 Jobcenterets branchekendskab og afklaring af virksomhedens arbejdsbehov- og krav, 

fremhæves som væsentligt.  

 

 

 Tidlig forventningsafstemning af forløbet for virksomhedsservicen i forhold til type af forløb, 

kommunikation,  opfølgning mm. skaber ofte tilfredshed. 

Den 
indledende 

fase 
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KOMMUNIKATION OG KONTAKT MED JOBCENTERET  

Kontakten og kommunikationen i den indledende fase er en vigtig faktor for et godt samarbejde mellem virksomheden 

og Jobcenteret. 

 

KONTAKTEN I DEN INDLEDENDE FASE 

 Mange af respondenterne oplever, at det er Jobcenteret, der tager den første kontakt til virksomheden. Dette opleves 

som positivt fordi det udviser engagement og interesse for at starte et samarbejde. 

 

 Jobcenterets personlige fremmøde hos den enkelte virksomhed, opleves som et udtryk for at Jobcenteret er oprigtigt 

interesserede i at lære virksomheden at kende, hvilket  skaber gode  vilkår for et samarbejde og for den fremtidige 

kommunikation. 

 

KOMMUNIKATIONEN I DEN INDLEDENDE FASE 

 Langt de fleste af respondenterne mener, at henvendelserne fra Jobcenteret er relevante og interessante for deres 

virksomhed og der er en overordnet tilfredshed med den indledende kommunikation, som respondenterne har med 

Jobcenteret. Enkelte påpeger at kommunikationen især på e-mail og på internettet er præget af et myndighedssprog, 

som kan være vanskeligt at forstå. 

 

"Deres kommunikation foregår meget over nettet. Det kører jo i det sprog som man jo bruger i det offentlige. Det er 

lovpligter og den slags ting, det kan godt være lidt bøvlet at forstå. Nu er jeg jo kommet lidt op i årene, så jeg ved godt, 

hvad der står. Men måske kunne man sætte tingene op på letforståeligt dansk og have mere telefonisk kontakt.”   

Respondent 2  

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

”De gjorde hvad de kunne 
for at imødekomme mine 

ønsker og de var hurtige til 
at vende tilbage med 

kandidater der kunne være 
interessante. De kontakter 
mig, hvis de har potentielle 

kandidater, som kunne 
være interessante . Det var 
dem, som henvendte sig til 

mig og fortalte om 
muligheden for at få en i 
praktik og i løntilskud.” 

 
Respondent 9 

Den 
indledende 

fase 
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”Vi havde en borger ude i 
to dage og så kom han 

pludselig ikke mere. Det 
er ubehageligt for os. Så 
bliver man bange for, at 

man har gjort noget 
forkert. Jeg følte jo at jeg 

havde fejlet i den 
forbindelse og det er ikke 

rart”  
Respondent 15 

FORVENTNINGSAFSTEMNING 

Forventningsafstemning mellem virksomhederne og Jobcenteret er centralt for respondenternes tilfredshed med 

virksomhedsservicen. I de tilfælde, hvor virksomhederne oplever, at der er i den indledende fase er blevet tydeliggjort, 

hvilke forventninger Jobcenteret har til virksomheden og hvor virksomheden kan udtrykke deres forventninger til 

Jobcenteret, er respondenterne generelt tilfredse. 

 

VIRKSOMHEDERNE HAR HØJE FORVENTNINGER TIL JOBCENTERET  

 Flere af virksomhederne mener, at de gør Gribskov Kommune en tjeneste ved at indgå et samarbejde – især når det 

gælder arbejdsprøvning, men også ved løntilskud, virksomhedspraktik mv. Det er derfor centralt for tilfredsheden, at 

Jobcenteret imødekommer de forventninger, som virksomheden har til Jobcenteret.  

 

 Virksomhederne har generelt en forventning om at Jobcenteret udviser forståelse og kendskab til virksomhedens 

branche, hverdag, arbejdskultur, arbejdsbehov og arbejdskrav. 

 

 Flere af de respondenter som ikke har afstemt deres forventninger med Jobcenteret, beretter om forløb, hvor de har 

følt sig belastet eller fået en følelse af at være utilstrækkelige arbejdsgivere. 

 

 Respondenterne beskriver at den manglende forventningsafstemning har ført til misforståelser i forhold til 

ansættelsesforhold, arbejdsopgaver, opfølgning og kommunikation mellem den pågældende borger og virksomhed 

Dette betyder at virksomhederne oplever virksomhedsservicen, som en byrde fremfor en service. 

”Man bliver oplyst om de 
ting, man skal oplyses om. 

Jeg skal ikke henvende 
mig bagefter. Vi går det 
hele igennem ved det 

indledende møde, så vi er 
kørerklar.” 

Respondent 3 

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

Den 
indledende 

fase 
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UDDYBENDE CITATER: DEN INDLEDENDE FASE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

”Jeg ved at jeg altid kan ringe til hende 

medarbejderen fra Jobcenteret, hvis der er 

noget.”  

 

 Respondent 8 

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

KOMMUNIKATION  FORVENTNINGSAFSTEMNING   KONTAKT  

”Jeg tror de skal tænke over den relationelle 

koordinering i samarbejdet med 

virksomheden. Det gør man ved at have en 

god dialog, sådan at man får givet de 

informationer som er forudsætningen for at 

perioden bliver optimal. Så man ved hvad  

man får ud af det og hvilke hensyn man skal 

tage. Så det handler om den gode kontakt.” 

 

Respondent 11 

”Hun rettede henvendelse, og fortalte om 

deres tiltag. Vi fik booket et møde hos mig, 

det var et godt møde. Medarbejderen vidste 

hvad hun gjorde. Hun var professionel. 

Det var rigtigt godt at hun præsenterede sig 

selv og fortalte at hun kunne hjælpe med 

rekruttering af nye medarbejdere. For jeg 

stod og søgte en medarbejdere, så det var 

en stor hjælp for mig selv.” 

 

Respondent 8  

”De har henvendt sig nogle enkelte gange 

omkring arbejdsprøvning, men det er ikke 

meget jeg har været i forbindelse med 

dem. Taget i betragtning at de skriver på 

hjemmesiden, at de gerne vil i kontakt 

med lokale virksomheder, så er det ikke 

meget man hører fra dem.” 

 

Respondent 13 

 

”Man gør dem jo en stor tjeneste og man 

bruger jo meget tid på det. Så en god 

service indebærer bedre matches mellem 

virksomhed og borger. Borgerne skal have 

mulighed for at gøre et godt stykke 

arbejde. Så god service er et realistisk og 

godt match.” 

 

Respondent 17 

 

”Jeg havde en forventning om at når jeg 

har beskrevet så præcist som jeg magter, 

at man så sorterer i sortimentet. De kom 

med tre forslag. De skal give alle en 

chance, det er jeg med på, men borgerne 

var fra langt fra passende. Deres profil 

stemte langt fra med hvad jeg ønskede. ” 

 

Respondent 16 
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 Åben og ærlig kommunikation, hurtig svartid på henvendelser, én fast kontaktperson, telefonisk kontakt 

og/eller fysisk fremmøde opleves positivt. 

 

 Når flere forskellige medarbejdere er involveret, opstår der ofte utilfredshed. 

 

 Mangel på information, glemsomhed i forhold til  navne, aftaler og relevant information om 

virksomheden opleves negativt. 

 

 Kompetenceafklaring af borgeren har afgørende betydning for tilfredsheden. 

 

 Medarbejdere med erhvervsfaglig viden som er løsningsorienterede og fleksible opleves positivt.  

 

 Utilfredshed opstår på grund af manglende branchekendskab og viden om relevante tilbud til 

virksomhederne. 

 

 For meget bureaukratisk arbejde giver utilfredshed. 

 

 Hurtigt svar på henvendelser vedrørende rekrutteringer giver tilfredshed. 

 

 Tålmodighed og tid i forhold til borgere er væsentligt, især de der er i arbejdsprøvning. 

OPSUMMERING AF DE FAKTORER DER PÅVIRKER TILFREDSHEDEN  

OPSUMMERING AF DE FAKTORER DER PÅVIRKER TILFREDSHEDEN I ARBEJDSPERIODEN Arbejds-
perioden 
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SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

 
 

GOD KOMMUNIKATION MED JOBCENTERET I ARBEJDSPERIODEN  

I arbejdsperioden hvor virksomhederne og Jobcenteret har indgået et samarbejde, hvor en borger er i gang med et 

etableret forløb i en virksomhed, spiller kommunikation igen en væsentlig faktor for tilfredsheden af 

virksomhedsservicen.  

 

 Virksomhederne oplever kommunikationen som god, når svartiden på henvendelser er relativ hurtig og når 

kommunikationen foregår gennem en fast medarbejder eller en fast kontaktperson fra Jobcenteret. 

 

 Respondenterne foretrækker at blive informeret, hvis der bliver tilknyttet flere medarbejdere eller hvis 

medarbejderne ikke kan besvare deres spørgsmål og derfor søger svar andre steder.   

 

 Mange påpeger at telefonisk kontakt er den kommunikationsform, de foretrækker, da det er den mest direkte og 

hurtigste måde.  

 

 Respondenterne påpeger at det er positivt, når Jobcenteret udtrykker åbenhed og ærlighed i kommunikation. Dette 

bevirker at respondenterne føler sig godt inddraget i forløbet og bedre kan forstå og acceptere eksempelvis ventetid.  

 

“Det som jeg efterlyser er, 

at hvis man ikke selv har 

svar på tingene, så vil man 

finde ud af hvordan man 

får svar. Eller lade andre 

overtage. Ellers kommer 

følelsen af, at man bliver 

overladt til sig selv.”  

Respondent 2 

  

”Ja kommunikationen er 

rigtig god- altid. Vi ringer 

sammen på de tidspunkter, 

som er nødvendige for os.” 

Respondent 6   

Arbejds-
perioden 
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MINDRE GOD KOMMUNIKATION MED JOBCENTERET I ARBEJDSPERIODEN  

Der er kun få respondenter der beskriver kommunikationen med Jobcenteret som mindre god. Nedenfor fremhæves  

dog enkelte punkter, hvor den mindre  gode kommunikation bliver påpeget.  Respondenterne forklarer at de oplever en 

mindre god kommunikation, når  kontakten er langtrukken, ustabil, sporadisk og upersonlig.   

 

 Nogle af respondenterne beskriver at de bliver sendt fra en medarbejder til en anden, og at det vanskeliggør 

kommunikationen, skaber forvirring og gør at virksomhederne føler sig som et nummer i rækken af sager på 

Jobcenteret.   

 

 En anden kilde til utilfredshed i forhold til kommunikation, opstår når respondenterne oplever, at de ikke får svar på 

de spørgsmål de stiller. Det er ikke kun det manglende svar på spørgsmålet, som er utilfredsstillende, men den 

kommunikation som kan forekomme omkring det manglende svar. Respondenterne efterspørger både åbenhed 

omkring at spørgsmålet eksempelvis er givet videre til en anden medarbejder og en tid på, hvornår der kan forventes 

svar. Hvis ikke der kommunikeres klart omkring dette, føler respondenterne at de står alene i samarbejdet.  

 

 Respondenterne oplever det endvidere som upersonligt og mindre god kommunikation, når medarbejderne glemmer 

navne, aftaler og relevante informationer omkring virksomheden. 

”Jeg synes der mangler lidt 

struktur. Jeg mangler en 

medarbejder der er 

kontaktperson, så man har 

én, der er ansvarlig og så 

man ikke bliver kastet 

rundt mellem forskellige 

medarbejdere.”  

Respondent 13 

 

"Hvad gør man her, rent 

praktisk med borgeren. Fx 

i forhold til arbejdstøj, 

hvem skal sørge for hvad? 

Jeg vil have praktisk 

information, så man ikke 

kommer til at lave noget 

galt. Det kan man jo 

komme til, hvis man ikke 

ved nok.”   

Respondent 6  

Arbejds-
perioden 

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 
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SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

VELEGNEDE BORGERE PÅVIRKER TILFREDSHEDEN POSITIVT 

 

Respondenternes tilfredshed med virksomhedsservicen afhænger i høj grad af Jobcenterets evne til at finde velegnede 

borgere til det arbejde virksomhederne efterspørger, således at arbejdsperioden bliver en succes.  

Virksomhederne  er meget ambitiøse omkring deres erhverv og omkring den borger de får sendt ud i virksomheden. 

Derfor er de fokuseret på at både virksomheden og borgeren skal få et vellykket forløb og derfor er det afgørende at 

Jobcenteret formår at finde velegnede  borgere.  

 

EN FYLDESTGØRENDE KOMPETENCEAFKLARING 

I de tilfælde hvor virksomhederne har fået et fyldestgørende billede af borgeren, har virksomheden haft større 

mulighed for at imødekomme borgerens behov. Derigennem bliver arbejdsperioden bedre for både virksomheden og 

borgeren.  

 

 De virksomheder som har benyttet sig af arbejdsprøvning, er alle meget tilfredse med virksomhedsservicen og her 

fremhæves kompetenceafklaring af borgeren, som en af de væsentligste årsager til at arbejdsperioden forløber 

succesfuldt.   

 

”Jeg havde en forventning om at få de relevante oplysninger, så vi kan tage hensyn til borgeren. Ja – helbredsmæssige, 

psykiske hensyn og andet hensyn relateret, såsom opgaver som vedkommende har svært ved at klare, at vi er klar over 

det så vi ikke får presset borgeren unødigt. Vi vil gerne vide noget om hvad formålet ved praktikken er. Hvad skal 

vedkommende tilbage til, hvilke forudsætninger skal vi sætte for det. Vi prøver at lave nogle rammer der kan tilgodese 

det som Jobcenteret forventer.”  

Respondent 11 

 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

”Jeg henvendte mig direkte 
til Jobcenteret. Den første 

medarbejder hjalp mig 
med at finde kandidater 

ved at søge på tværs af de 
forskellige kommuner og vi 

fandt et stort antal af 
potentielle kandidater. Vi 
blev i fællesskab enige om 

at indkalde en række 
mulige kandidater. Det var 
en fantastisk oplevelse. Vi 

havde mange mennesker til 
samtale og vi fik en masse 

ud af arbejdsløshed.” 
 

Respondent 6 

Arbejds-
perioden 
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 Respondenterne kategoriserer en ikke-velegnet borger, som en borger, der ikke har de rette kompetencer, 

certificeringer eller motivation for at udføre det arbejde, som virksomheden efterspørger. 

 

 De respondenter som beskriver utilfredshed med borgeren, de har fået ud i virksomheden, har primært benyttet sig 

af rekruttering, virksomhedspraktik og løntilskud. Utilfredsheden lader til at være størst blandt de respondenter der 

har fået ikke-velegnede borgere ud  i forbindelse med rekrutteringer. Når respondenterne oplever ikke-velegnede 

borgere i forbindelse med virksomhedspraktik og løntilskud lader der til gengæld til at være en større forståelse for 

at borgerene måske ikke har været helt ærlige og/eller realistiske ift. deres kompetencer.  

 

 Respondenterne efterspørger et sandfærdigt billede af den borger der sendes ud til virksomheden, for at kunne 

imødekomme borgeren bedst og for at kunne få afstemt forventninger til borgeren. Respondenterne understreger at 

de gerne vil kende borgerens kompetencer, motivation, arbejdshistorik og om borgeren har fysiske og psykiske 

skavanker som der skal tages højde for. 

 

 Flere af de utilfredse respondenter har svært ved at forstå at Jobcenterets medarbejdere, hvis de ikke kan aflæse de 

borgere, som de sender ud til virksomhederne i forhold til motivation, agenda og kompetencer. Virksomhederne 

mister tilliden til  medarbejderne i Jobcenteret, når de oplever at få ikke-velegnede borgere ud i deres virksomhed. 

 

 

”De skal have lidt mere 
styr på hvem de har at 
tilbyde. Den ene dag 

ringede jeg til 
Jobcenteret, hvor jeg fik 
tilbudt en chauffør uden 
kørekort. Det kan jeg jo 
ikke bruge. Så de skal 

have bedre styr på, 
hvilken arbejdskraft de 

kan tilbyde.”  
Respondent 12 

 

”Jeg havde fået af vide, at 
det var to dage om ugen 
borgeren skulle komme, 
men det kunne borgeren 
slet ikke. Jeg havde også 
fået af vide, at borgeren 

havde 3 års erfaring, men 
det havde borgeren ikke. 
Jobcenteret kan jo ikke 
gøre for, hvad borgeren 
har sagt, eller hvis det 

ikke passer. ” 
Respondent 15 

Arbejds-
perioden 

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

IKKE-VELEGNEDE BORGER PÅVIRKER TILFREDSHEDEN NEGATIVT 

Den største årsag til utilfredshed er når virksomhederne får en borger ud, som de ikke finder velegnet til 

det pågældende arbejde. Der er dog en forståelse for at Jobcenteret ikke altid kan garantere at borgerne har 

de kompetencer, som borgerne har oplyst. 

 



© 2019 – side 27 
MEGAFON 

  

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

LØSNINGSORIENTEREDE OG ERHVERVSVIDENDE MEDARBEJDERE SKABER TILFREDSHED 

Respondenterne giver udtryk for at medarbejdernes kompetencer samt deres håndtering af udfordringer under og efter 

arbejdsperioden, er afgørende for deres tilfredshed med virksomhedsservicen. Den gode medarbejder kan altså opveje 

og mindske utilfredsheden med eksempelvis en ikke-velegnet borger. Størstedelen af respondenterne har ikke kendskab 

til og går ikke op i, om den pågældende medarbejder er virksomhedskonsulent eller en sagsbehandler. 

 

LØSNINGSORIENTEREDE MEDARBEJDERE GIVER GODE FORLØB 

Størstedelen af respondenterne mener, at medarbejderne i Jobcenteret er imødekommende og løsningsorienterede, 

hvis virksomhederne får problemer under eller efter arbejdsperioden. Respondenterne finder medarbejderne 

løsningsorienterede fordi medarbejderne er:  

 Lydhøre og gode til at tage højde for både borgerens og virksomhedens behov. 

 Omsorgsfulde overfor borgerene og fleksible i forhold til møder, koordinering og selvbestemmelse. De få 

respondenter, som ikke oplever at medarbejdernes løsninger er brugbare, henviser til medarbejdernes manglende 

viden om virksomhederne. Generelt er der en stor forståelse for at medarbejderne i Jobcenteret, arbejder under 

bestemte og afgrænsede rammer, som kan vanskeliggøre deres mulighed for at finde gode løsninger.  
 

 

ERHVERVSVIDENDE MEDARBEJDERE GØR VIRKSOMHEDERNE MERE SAMARBEJDSVILLIGE 

Respondenterne finder det tilfredsstillende, når medarbejderen i Jobcenteret har kendskab til erhvervslivet i Gribskov 

Kommune eller har forståelse for virksomhedernes arbejde.  

 Det giver respondenterne en følelse af at medarbejderen er kompetent, tillidsfuld og troværdig og medfører at 

virksomhederne er mere samarbejdsvillige, tålmodige og lydhøre over for Jobcenteret. Endvidere er de mere åbne 

for at afprøve tilbud og ordninger fra Jobcenteret, hvilket gør det muligt for Jobcenteret, at få flere borgere ud i 

virksomhederne. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

“Hvis mødet ikke passer, 
så er medarbejderen på 

Jobcenteret god til at finde 
en løsning og et nyt 

mødetidspunkt. De er 
kreative i deres løsninger. 
De handler nu og ikke om 
et halvt år – det er vigtigt.” 

 
Respondent 5 

 
 

Arbejds-
perioden 
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SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

TIDEN HAR STOR BETYDNING FOR TILFREDSHEDEN 

Tiden spiller en vigtig rolle for respondenternes tilfredshed med virksomhedsservicen og deres lyst til at anvende 

virksomhedsservicen fra Jobcenteret. Samtlige af respondenterne udtrykker at de er tidspressede og derfor er det 

vigtigt, at det bureaukratiske arbejde ikke fylder for meget og at Jobcenteret reagerer og kommunikerer hurtigt. 

 

BUREAUKRATISKE UDFORDRINGER  

 Mange af respondenterne fremhæver, at det bureaukratiske arbejde fylder for meget for medarbejderne i 

Jobcenteret. Det påpeges derfor at Jobcenterets medarbejdere med fordel, kan komme ud i virksomhederne og 

derigennem opnå en større forståelse for virksomhedernes virkelighed.  

 

HENVENDELSER SKAL BESVARES HURTIGT  

 Tiden spiller en væsentlig rolle i forhold til rekrutteringer og virksomhedspraktikker, hvor virksomhederne akut har 

brug for en borger til at varetage presserende arbejdsopgaver. Det er derfor afgørende, at Jobcenteret i sådan 

situationer, hurtigt kan reagere og levere kandidater til stillingen. Respondenterne oplever stor tilfredshed, når 

Jobcenteret er hurtige til at handle på deres henvendelse, også selvom de ikke altid finder de rette kandidater 

gennem Jobcenteret.  

 

TIDEN SOM AFGØRENDE FAKTOR FOR FORLØBET – ISÆR VED ARBEJDSPRØVNING 

 Respondenterne fremhæver at borgeren og virksomheden har brug for, at Jobcenterets medarbejdere er tålmodige 

og fleksible i forhold til borgerens arbejdstimer og i forhold til perioden som borgeren er i virksomheden, hvilket især 

bliver påpeget ved arbejdsprøvning. Når det sker har virksomheden mulighed for at lære borgeren at kende og 

resulterer ofte i et godt samarbejde mellem borgeren og virksomheden.  

 

 

”Jamen  de er jo søde langt 

hen ad vejen når man 

snakker med dem. De er 

søde og rare og høflig, men 

de overholder jo ikke 

tiderne. Det er 

slutresultatet den er gal 

med.” 

Respondent 15 

 

 

“Det vigtigste er, at det skal 

gå stærkt, ellers har jeg 

fundet en ny løsning i 

mellemtiden. Hvis jeg 

ringer i dag, så skulle det 

helst have været i går. Jeg 

har jo stadigvæk nogen, der 

skriver til mig med 

ansøgninger hver dag. Så 

jeg kan jo godt selv, hvis det 

er.“ 

Respondent 12 

Arbejds-
perioden 
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UDDYBENDE CITATER: ARBEJDSPERIODEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Det er klart, at virksomhedskonsulentens 

opgave er at ”sælge” borgerne, men de skal også 

være klar på hvad borgeren kan og hvad vi som 

virksomhed kan byde ind med. Det har været et 

godt samarbejde og der har været respekt for os 

og vores krav.” 

Respondent 10 

”Det var en professionel medarbejder som 

præsenteret sig selv og som vidste hvad hun 

gjorde. Når jeg havde ting der skulle undersøges 

fik jeg svar indenfor 8-10 dage.  

Medarbejderen fortalte at hun kunne hjælpe 

med rekruttering af medarbejdere og hun  

forsøgte at trække på sine netværk og 

kontakter, og kastede en masse rundt i 

kommunen og i samarbejdskommunerne, for at 

finde en ny medarbejder til mig.  

Så hvis det her er den  nye vej, så er vi meget 

tilfredse.” 

Respondent 8 

 

 

 

 
 

 

 

VELEGNEDE BORGERE  KOMMUNIKATION  MEDARBEJDERE   

”Kommunikationen har været rigtig fin. 

Vi har ringet meget sammen. De ringer 

tilbage inden for den første  halve time 

og ellers inden for en halv dag.” 

Respondent 9 

 

”At de er hurtigere til at svare tilbage - 

det er oplagt. Der burde være en politik 

med at man seneste dagen efter ringer 

tilbage til vedkommende. Når der ikke 

bliver ringet tilbage er man i tvivl om de 

har hørt det. Det irriterer mig altså 

grænseløst. Jeg forlanger ikke at folk 

skal ringe tilbage 2. min efter, men det 

er da anstændigt at svare tilbage seneste 

dagen efter.”  

Respondent 2 

”Det er godt vi kan hjælpe. Vi fik nogle 

rammer som vi kunne arbejde med. Jeg har 

fået en klar beskrivelse fra jobkonsulenten 

om hvad kandidaten kunne og ikke kunne. 

Vi blev derefter spurgt om vi kunne finde 

passende arbejdsopgaver. Rammerne der 

blev stillede op, passede snorlige.” 

Respondent 1 

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

“Det kniber meget med at være 
innovative og jeg efterlyser empati. Der 

er for meget skrivebordsarbejde. 
Folkene er vældig søde, men situationen 
er, at de ikke er dygtige nok, til at sætte 

sig ind i arbejdsgivernes situation.” 
Respondent 16 
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 En mindre god afslutning på et ellers vellykket virksomhedsserviceforløb, kan præge den 

overordnede oplevelse og tilfredshed. 

 

 God organisering af hele virksomhedsserviceforløbet medfører ofte en god afslutning og tilfredshed. 

 

 God organisering indeholder blandt andet konkrete handlingsplaner, forventningsafstemning og 

løbende opfølgning. 

 

 Virksomhederne forventer at Jobcenteret følger op på borgeren som har været i virksomheden. 

 

 Virksomhederne forventer at Jobcenteret varetager borgerens interesser  og videre arbejdsforløb, så 

borgeren ikke overlades til sig selv.   

 

 De fleste har ikke et stærkt indtryk af Jobcenterets omdømme blandt virksomhederne. Omdømmet 

fremhæves dog primært positivt blandt de respondenter, der kommenterer på det. Kun få mener at 

Jobcenterets har et dårligt omdømme i forhold til deres virksomhedsservice.  

 

OPSUMMERING AF DE FAKTORER DER PÅVIRKER TILFREDSHEDEN  

OPSUMMERING AF DE FAKTORER DER PÅVIRKER TILFREDSHEDEN VED FORLØBETS AFSLUTNING Forløbets  
afslutning 
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SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

”Hvis virksomhedsservicen 

skal lykkes, skal både 

borgeren og virksomheden 

opleve opfølgning, 

opmærksomhed og 

interesse, det går begge 

veje.” 

 

Respondent 5  

ORGANISERINGEN AF FORLØBET 

 

I den afsluttende fase af virksomhedernes samarbejde med Jobcenteret vedrørende en  borger, er der nogle faktorer, 

som lader til at spille en særlig rolle  for om virksomhederne oplever virksomhedsservicen tilfredsstillende. Her drejer 

det sig især om, hvorvidt organiseringen af forløbet med borgeren har været godt og hvordan samarbejdet helt konkret 

afsluttes og hvordan der følges op på virksomhedernes oplevelse med den pågældende borger. 

 

 Respondenternes oplevelse med virksomhedsservicen er generel positiv, når de oplever en god organisering af 

forløbet i form af konkrete handlingsplaner, struktur, forventningsafstemning og en tæt løbende opfølgning mellem 

Jobcenteret, borgeren og virksomheden. 

 

AFSLUTNING PÅ FORLØBET 

Respondenterne udtrykker at tilfredsheden med virksomhedsservicen som helhed, kan afhænge af, hvordan 

afslutningen på forløbet er. Det vil sige at virksomhederne godt kan have haft en tilfredsstillende oplevelse med 

Jobcenteret, men hvis forløbet afsluttes på en mindre god måde, så sætter det ofte sit præg på hele oplevelsen 

efterfølgende. 

 

 Det er gennemgående for respondenterne, at de føler et ansvar for den borger, som har været en del af virksomheden 

under forløbet. Med dette ansvar følger også et behov blandt respondenterne for at vide, hvad borgeren har fået ud af 

forløbet og hvilken plan borgeren har efterfølgende.  

 Det er vigtigt for respondenterne fordi de ser deres virksomhed,  som et springbræt for borgerens fremtidige arbejde. 

Det er derfor afgørende for respondenterne at forløbet afsluttes med en fyldestgørende opfølgning. 

 

 

 

Forløbets  
afslutning 



© 2019 – side 32 
MEGAFON 

OPFØLGNING 

 

VIRKSOMHEDERNE FORVENTER OPFØLGNING EFTER VIRKSOMHEDSSERVICEFORLØB  

 

Blandt respondenterne er der er en forventning om, at Jobcenteret tager initiativ til at følge op på forløbet, når det 

afsluttes. Respondenterne oplever en afsluttende opfølgning som en ordentlig måde at afrunde et 

virksomhedsserviceforløb på og som værdifuldt, idet virksomheden og borgeren får mulighed for at fortælle om deres 

oplevelser med forløbet.  

 

 De respondenter som har været tilfredse med opfølgningen finder det positivt, at det sker gennem et afsluttende 

evaluerende møde med virksomheden, kontaktpersonen fra Jobcenteret og borgeren selv, hvor forløbet gennemgås i 

fællesskab.  

 

 Flere respondenter nævner at de efter et afsluttet forløb, gerne vil skrive en anbefaling, som eventuelt kan vedlægges 

borgerens CV og give en evaluering af forløbet til Jobcenteret. For virksomhederne er det en måde, at gøre en ekstra 

indsats for borgerens fremadrettede arbejdsliv og en måde at give feedback til Jobcenteret om deres oplevelser med 

den pågældende virksomhedsservice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

Forløbets 
afslutning 

”Opfølgningen er rigtig god. Det handler ikke kun om 

at få folk i arbejde, men også om at behandle dem godt 

og få fulgt op på borgerne. Borgerne få ikke bare lov at 

passe sig selv og det er væsentligt.” 

 

Respondent 5 

”Der mangler en 

afsluttende afrunding og en 

opfølgning på forløbet – og 

skulle der ikke laves et 

skriv til medarbejderens 

CV? Jobcenteret skal følge 

op undervejs og afslutte 

forløbet til sidst.” 

 

 Respondent 18  
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BETYDNINGEN AF DEN GODE VIRKSOMHEDSSERVICE 

 

DEN GODE VIRKSOMHEDSSERVICE KAN LEDE TIL MERE BESKÆFTIGELSE FOR BORGEREN  

Flere af de respondenter som har været tilfredse med den borger de har fået sendt ud i deres virksomhed, har ofte enten 

forlænget eller fastansat borgeren eller gjort brug af et andet tilbud i virksomhedsservicen. 

 

IKKE-VELEGNEDE BORGERE PÅVIRKER TILFREDSHEDEN BLANDT VIRKSOMHEDERNE, MEN AFSKRÆKKER DEM IKKE FRA 

AT SAMARBEJDE MED JOBCENTERET IGEN. 

Mange af de respondenter som har fået en borger ud i deres virksomhed, som ikke har passet til jobfunktionen, bliver 

ikke afskrækket fra at arbejde sammen med Jobcenteret i andre sammenhænge, eller benytte andre af Jobcenterets 

tilbud. Respondenterne udtrykker dog, at ikke-velegnede borgere giver dem manglende tro på at Jobcenteret senere 

hen kan hjælpe dem med at finde de rette borgere. 

 

VIRKSOMHEDSSERVICEN LETTER GENERELT PÅ DEN PROCES SOM RESPONDENTERNE ER IGENNEM, NÅR DE SKAL FINDE 

NYE MEDARBEJDERE TIL DERES VIRKSOMHEDER. 

Størstedelen af respondenterne oplever at virksomhedsservicen har bidraget positivt til processen i virksomheden, fordi 

virksomheden har sparet tid, fået medarbejdere og dermed mere arbejdskraft. De utilfredse respondenter påpeger 

modsat at virksomhedsservicen har besværliggjort processen fordi de har fået ekstra opgaver, som kræver tid, 

ressourcer og flere udgifter.  

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

Forløbets 
afslutning 

”Det har absolut lettet 

vores proces. Hver gang 

jeg er kommet med en 

potentiel medarbejder 

som ikke har haft rette 

uddannelsesmæssige 

kompetencer, er der 

blevet taget hånd om det 

med det samme. Det er 

godt at borgerne  bliver 

uddannet og 

efteruddannet, hvis de 

ikke tidligere er blevet 

det.”  

 

Respondent 7 
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JOBCENTER GRIBSKOVS OMDØMME BLANDT VIRKSOMHEDERNE 

LANGT DE FLESTE RESPONDENTER HAR IKKE ET INDTRYK AF JOBCENTER GRIBSKOVS OMDØMME BLANDT 

VIRKSOMHEDERNE I KOMMUNEN.  
 

 De respondenter som vurderer at Jobcenterets omdømme er positivt, understreger at det er blevet bedre de seneste 

år. Grundene hertil beskrives henholdsvis som forbedret kommunikation mellem Jobcenterets medarbejdere og 

virksomhederne samt at Jobcenteret er blevet bedre til at finde velegnede borgere til virksomhederne. Omvendt 

forklarer mindre tilfredse respondenter, at Jobcenteret har et dårligt omdømme fordi der er et vedvarende indtryk 

af, at Jobcenteret ikke er i stand til at finde velegnede  borgere med den rette uddannelse, og de rette kompetencer 

som virksomhederne efterspørger.  
 

 Det påpeges at omdømmet kan blive bedre, hvis Jobcenteret bliver mere synlig og fortæller om andre virksomheders 

succeshistorier med Jobcenteret. Det kan gøres ved at tage ud og besøge virksomhederne personligt, så Jobcenteret 

får mulighed for, at fortælle de gode historier gennem dialog, så virksomhederne kan få et andet og bedre indtryk af 

Jobcenteret.    
 

 Nogle respondenter nævner at omdømmet afhænger af det samarbejde der har været mellem den enkelte 

medarbejder fra Jobcenteret og virksomheden. Hvor de gode samarbejder mellem parterne skaber et godt 

omdømme, skaber mindre gode samarbejder således et mindre godt omdømme, hvilket igen understreger 

vigtigheden af den enkelte medarbejders arbejde med virksomhederne.   

 

 Respondenternes oplevelse af Jobcenter Gribskovs omdømme, afspejler deres eget overordnede  tilfredshedsniveau 

med virksomhedsservicen. De respondenter, som vurderer at omdømmet er godt, har således været tilfredse med 

virksomhedsservicen og ligeledes forholder det sig omvendt med de mindre tilfredse respondenter.   

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

Forløbets 
afslutning 

”Jeg hører mest at 

virksomhederne er 

tilfredse fordi Jobcenteret 

finder gode kandidater som 

matcher virksomhedernes 

behov.” 

 

Respondent 5 

 

”Jobcenteret skal blive ved 

med at køre den strategi 

som de allerede kører, så 

bliver omdømmet 

automatisk bedre.” 

 

Respondent 8 
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UDDYBENDE CITATER: FORLØBETS AFSLUTNING   

SPECIFIKKE NEDSLAG I VIRKSOMHEDSSERVICEN 

 

OPFØLGNING  OMDØMME  

”Det er ikke godt! Man hører dårlige ting om Jobcenteret. 

Jeg har spurgt flere i min branche hvorfor de ikke får en 

praktikant og så siger de ”ej det gider de ikke – det vil de 

selv finde”. Jobcenteret er for dårlige til at finde folk, der 

har den rette uddannelse og er dygtige inden for deres 

fag”.  

 

Respondent 16 

“For 5-6 år siden var servicen virkelig skidt, man ringede 

forgæves og fik ikke svar på sine henvendelser. Men der er 

sket meget siden dengang. Nu er jeg positiv. Så snart 

noget blev indsendt, blev det sat i system og så virkede det 

bare. Nu er det godt fordi vi ikke bliver glemt og ikke skal 

ringe og efterspørge et svar.“ 

 

Respondent 8 

”Jeg har en forventning om at de løbende følger op på 

hvordan det kører, det har vi haft to gode oplevelser med. 

Det er vigtigt fordi det er et arbejde for mig at have en 

praktikant inde – det er ikke kun arbejdskraft, tværtimod – 

borgeren skal jo videre efterfølgende og vi er springbrættet 

dertil. Så der skal være en plan med borgeren.” 

  

 Respondent 4 

“Jeg savner en opfølgning på den person som jeg havde i 

fleksjob. Nu har hun været ansat i et år og Jobcenteret har 

ikke kontaktet os overhovedet. Der havde jeg 

grundlæggende en forventning om, at man lige hører 

hvordan det går med borgeren”   

 

Respondent 14 
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4 .  METODE  

// Kvalitative dybdeinterview 
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KVALITATIV METODE 

KVALITATIVE DYBDEINTERVIEW  

 

Ved at anvende en kvalitative dybdeinterview til at undersøge tilfredsheden med virksomhedsservicen i Jobcenter 

Gribskov, har MEGAFON kunne  gå i dybden med de resultater, den kvantitative undersøgelse har tilvejebragt og 

undersøgt hvorfor respondenterne har svaret, som de har gjort.  

 

 Metoden har været velegnet til at få en detaljeret og dybereliggende indblik i individuelle oplevelser og vurderinger 

af virksomhedsservicen i Gribskov. Det er en af dybdeinterviewets styrker, at der er tid til, at respondenten i ro og 

mag, og uden at blive påvirket af andre respondenters holdninger, kan uddybe og begrunde sine egne individuelle 

synspunkter. Spørgeguiden blev udarbejdet, som en semistruktureret spørgeguide, der hermed både tillod en 

gennemgang af bestemte tematikker, men samtidig gav plads til at gå i dybden med de områder, som var vigtige for 

respondenterne. Det har været særlig vigtigt i denne undersøgelse, da der har været mange individuelle og 

personlige holdninger og oplevelser af virksomhedsservicen i Jobcenter Gribskov, som i særlig grad knytter til sig til 

den enkelte virksomhed. 

  

De kvalitative dybdeinterview er foretaget telefonisk, hvilket imødekom at mange af virksomhederne har en travl 

hverdag. På den måde har MEGAFON tilrettelagt  interviewene efter den enkelte virksomheds ønske og behov.  

 

 

METODE 
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5 .  B ILAG 

// Respondentliste  

//  Konsulenternes kontaktinformation 
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NR. Køn Type af virksomhed Virksomhedsservice Alder 

1 Mand Engros- og 

detailhandel 

Arbejdsprøvning 40erne 

2 Kvinde  Landbrug, jagt, 

skovbrug og fiskeri 

Løntilskud 60’erne 

3 Mand Andre serviceydelser Virksomhedspraktik 50’erne 

4 Mand Engroshandel og 

detailhandel 

Virksomhedspraktik Ikke angivet 

 

5 Kvinde Kultur forlystelser og 

sport 

Rekruttering & 

arbejdsprøvning 

40’erne 

6 Mand Transport og 

godshåndtering 

Rekruttering 70’erne 

7 Mand  Bygge- og 

anlægsvirksomhed 

Løntilskud 40’erne 

8 Mand  Bygge- og 

anlægsvirksomhed 

Arbejdsprøvning 40’erne 

9 Mand  Bygge- og 

anlægsvirksomhed 

Løntilskud 40’erne 

10 Kvinde Undervisning Fleksjob 50’erne 

RESPONDENTLISTE 
BILAG 
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NR. Køn Virksomheds type og 

størrelse 

Virksomhedsservice Alder 

11 Kvinde Undervisning Virksomhedspraktik Ikke angivet 

12 Kvinde Transport og 

godshåndtering 

Rekruttering Ikke angivet 

 

13 Mand Engroshandel og 

detailhandel 

Virksomhedspraktik 40’erne 

14 Kvinde Restaurant Fleksjob 40’erne 

15 Mand Engroshandel og 

detailhandel 

Virksomhedspraktik 50’erne 

16 Mand Bygge- og 

anlægsvirksomhed 

Rekruttering 60’erne 

17 Kvinde Kultur forlystelser og sport Virksomhedspraktik 50’erne 

18 Mand Fast ejendom Rekruttering Ikke angivet 

 

19 Mand Vandforsyning; 

kloakvæsen & 

affaldshåndtering 

Rekruttering 50’erne 

20 Kvinde  Engroshandel og 

detailhandel 

Løntilskud mm. 50’erne 

RESPONDENTLISTE BILAG 
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BILAG //  KONSULENTERNES KONTAKTINFORMATION 


