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BAGGRUND OG INTRODUKTION
Projekt Nye Veje til Job formål har været at udvikle 
en beskæftigelsesrettet indsats, der bygger bro 
mellem unge med flugterfaringer (i alderen 18-30 
år) og virksomheder ved at 1. Give unge med 
flugterfaringer øget adgang til kompetencesvarende 
jobs 2. Give virksomheder viden om de unges 
potentialer og hvordan de kan sikre øget adgang og 
tilgængelighed til jobs i deres virksomhed samt 3. 
Sikre bedre kommunikation mellem virksomheder 
og de unge. 

Projektet har bestået af to aktivitetsben:  
1.  Et online gruppeforløb med en erhvervsmentor, 

hvor de unge bliver klædt på til jobsøgning i form 
af øget viden, konkrete redskaber og udvidet 
netværk, og dernæst 

2.  En jobbazar, hvor unge med flugterfaringer og 
virksomheder mødes fysisk (for en visualisering 
af projektets aktiviteter se side 8).

Denne evaluering er udarbejdet af SocialRespons 
for DFUNK. Formålet med evalueringen er 
at undersøge, hvilke resultater Nye Veje til 
Job har skabt og hvilke virkemidler, der har 
været grundlæggende for at skabe resultater. 
Evalueringen belyser, hvilke resultater det 
skaber, at unge med flugterfaringer klædes på til 
jobsøgningen hos en aktør som DFUNK – og har 
desuden et særligt fokus på, hvad det fysiske møde 
mellem unge med flugterfaringer og virksomheder 
bidrager med i forhold til brobygning. 

DATAGRUNDLAG FOR EVALUERINGEN
 ❱ 23 kvalitative interview:  
· 11 interview med deltagende unge  
· 8 interview med deltagende virksomheder 
· 2 interview med erhvervsmentorer  
· 1 fokusgruppeinterview med koordinatorer  
 og frivillig 
· 1 interview med kommunerepræsentant

 ❱ 4 observationer: 2 x online gruppemøder, 
Q&A og jobbazar

 ❱ Surveybesvarelser fra deltagende unge 
vedr. gruppeforløb (10/64 gennemførte 
besvarelser, 25 nogle svar)

 ❱ Surveybesvarelser fra deltagende unge vedr. 
jobbazar (31/56 gennemførte besvarelser, 16 
nogle svar) 

 ❱ En analyseworkshop med 7 ansatte fra 
DFUNK og Foreningen Nydansker
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EVALUERINGENS KONKLUSIONER

1 I kraft af samarbejdet med kommunerne har Nye Veje til Job nået en større gruppe af unge, der er i gang med et form for aktiveringsforløb og derfor 
har en tæt kontakt til kommunen. Modsat flere af de unge, som selv finder vej til DFUNK.

Evalueringen viser, at Nye Veje til Job har skabt 
stærke resultater for unge med flugterfaringer i 
forhold til at ruste dem til jobsøgningen. De unges 
deltagelse i indsatsen har medvirket til øget viden 
og kompetencer samt udvidet handlemulighed 
og netværk inden for jobsøgning. Samtidigt viser 
evalueringen, at indsatsen har haft en positiv 
virkning på de unges motivation og tro på egne 
evner i forhold til jobsøgning. 

Indsatsens greb og metoder giver gennem fem 
centrale virkemidler et stærkt fundament for 
arbejdet med en jobrettet indsats for målgruppen. 
Analysen peger på, at resultaterne muliggøres 
særligt af  
1. En ung til ung tilgang, hvor rekruttering og råd- 
    givning sker via unge med flugterfaringer  
2. Støtte og rådgivning fra en erhvervsmentor  
3. Fokus på de unges kompetencer  
4. Ansigt til ansigt mødet mellem virksomheder  
    og de unge  
5. DFUNK-fællesskabets tag i målgruppen. 

Et opmærksomhedspunkt er, at indsatsen oplevede 
vanskeligheder i rekruttering af målgruppen. Trods 
et intensivt opsøgende arbejde er Nye Veje til Job 

således ikke nået i mål med målsætningen om at 
klæde 100-125 unge på til jobsøgning. Samtidigt 
oplevedes et frafald af deltagende unge undervejs 
i projektet, hvor kun 11 ud af 44 har deltaget i alle 
tre gruppemøder. Udfordringer, der i høj grad 
må tilskrives corona pandemiens indvirkning 
på indsatsen (se side 10), men som ligeledes 
giver anledning til en refleksion over, hvorvidt 
den pågældende indsats er for alle. Indsatsen 
har været målrettet en bred gruppe unge med 
forskellige kompetencer og ressourcer, herunder 
en målgruppe som DFUNK har mindre erfaring 
med1. En anbefaling vil være at skærpe målgruppen 
i fremtidige indsatser med henblik på at kunne 
målrette den enkelte indsats yderligere, og på 
denne måde sikre, at man når ud til flere og opnår 
størst muligt udbytte. 

I forhold til brobygning virksomhederne og de 
unge imellem, synliggør evalueringen, at der er 
et stort behov for en målrettet indsats på begge 
sider. De deltagende unge oplever, at indsatsen 
imødekommer et stort, og ellers udækket behov, 
for viden, redskaber og støtte i deres jobsøgning, 
mens virksomhederne oplever, at indsatsen har 
givet dem adgang til en gruppe unge, som de ellers 
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ikke når eller ser. Således står det klart, at DFUNK 
som organisation, også fremover, kan spille en 
vigtig og unik rolle som brobygger mellem unge 
med flugterfaringer og virksomheder. 

Målsætningerne om, at 60% af målgruppen 
kommer i job i løbet af projektperioden og 
70% af de deltagende virksomheder ansætter 

unge deltagere, er i skrivende stund endnu ikke 
realiseret. Her bør det påpeges, at hvorvidt man 
kommer i job som følge af en jobrettet indsats 
typisk først er en effekt man kan måle på, på 
længere sigt. Dog må projektets virkning i forhold til 
at klæde de unge bedre på til jobsøgning og skabe 
kontakt mellem unge og virksomheder, ses som et 
vigtigt skridt på vejen i de unges vej til job.

7 INTRODUKTION



Traumer fra krigs- og 
flugterfaring
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REKRUTTERING GRUPPEMØDER Q&A FORMIDLING JOBBAZAR
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oplæg fra unge  
med flugt-
erfaringer

Mulighed for at 
stille spørgsmål

De unge får afklaret 
deres kompetencer 
og får viden og red-
skaber til jobsøgning

De unge modtager 
løbende sparring og 
vejledning fra 
erhvervsmentorer

DFUNK: 
Rekruttering af unge via 
kommunesamarbejde og 
koordinatorer/ frivillige med 
flugterfaringer

Foreningen Nydansker: 
Rekruttering af erhvervs-
mentorer og virksomheder

Online katalog til virksom-
hederne om målgruppens 
udfordringer og potentialer 
ifm. jobsøgning

Katalog til målgruppen 
om virksomhederne 
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FINANSIERING

NYE VEJE TIL JOB-REJSEN

NYE VEJE TIL JOB-REJSEN 
Første bjælke illustrerer de barrierer unge med flugterfaringer kan opleve på deres vej ind på jobmarkedet og 
som kan ligge til hindring for, at virksomhederne får øje på de unges kompetencer og potentialer. 
Anden bjælke illustrerer, hvilke aktiviteter og greb Nye Veje til Job gør brug af mhp. at øge unge med flugt- 
erfaringers adgang til jobmarkedet.  
Tredje bjælke illustrerer den værdiskabelse projektet bidrager med ift. at ruste de unge til jobsøgningen. 
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PROJEKTETS OUTPUT
Nedenfor gives et overblik over resultater og outputs i Nye Veje til Job opgjort ved 
afrapportering, juni 2021. 

I projektperioden er det lykkes Nye Veje til Job at afholde: 
 ❱ 19 online gruppeforløb med deltagelse af 19 erhvervsmentorer og 44 unge med  
flugterfaringer2

 ❱ Et online Q&A event med 42 deltagere i alt
 ❱ En jobbazar med deltagelse af 12 virksomheder og 55 unge med flugterfaringer

Jobbazaren har resulteret i, at: 
 ❱ 5 ud af 10 adspurgte virksomheder, har været i kontakt med de unge efter jobbazaren
 ❱ 11 ud af 35 adspurgte deltagende unge har taget kontakt til de deltagende virksomheder efter 
jobbazaren

NB: Flere af de adspurgte virksomheder angiver, at rekruttering af unge ikke går gennem dem, 
hvorfor virksomheden kan have modtaget de unges ansøgninger uden, at medarbejderen har 
kendskab til det.

Ved endt projektperiode er registreret, at: 
 ❱ 17 ud af 37 adspurgte unge har fået job i løbet af projektperioden

NB: Tallene må ses i lyset af, flg. forbehold: 
1. Opfølgning har været nødsaget til at ske umiddelbart efter endt projektaktiviteter,  
mens det at søge job typisk er en længerevarende proces. 
2. Det ikke er muligt at vide om de unges ansættelse alene skyldes indsatsen.

I projektperioden er der blevet udviklet følgende redskaber målrettet de to målgrupper: 
 ❱ Online katalog til virksomhederne med oplysning om målgruppens udfordringer og potentialer i 
forbindelse med jobsøgning

 ❱ Katalog til målgruppen med information om virksomhederne repræsenteret på jobbazaren.

2 Af de 44 unge har 11 deltaget i alle tre gruppemøder, 13 deltaget i 2 gruppemøder, mens 20 har deltaget i et af gruppemøderne
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COVID-19 SOM BENSPÆND
Projektperioden har været præget af COVID-19 
pandemien. Pandemiens tilstedeværelse har 
udgjort et benspænd for Nye Veje til Job, der 
oprindeligt tog afsæt i det fysiske møde mellem 
mennesker. Dette er vigtigt at have in mente ved 
læsningen af evalueringens resultater.

COVID-19 restriktioner – såsom nedlukning og 
forsamlingsforbud – har bevirket forsinkelser 
og lagt hindringer for projektets aktiviteter. I 
sidste ende måtte man omtænke projektets 
koncept, således at man gik væk fra det fysiske 
workshopformat, og i stedet udviklede et 
gruppeforløb, hvor de unge mødtes online med en 
erhvervsmentor. 

Nedenfor følger en beskrivelse af, hvilke 
udfordringer COVID-19 resulterede i set i forhold til 
rekruttering og fastholdelse.

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE
Corona restriktioner har sat en begrænsning på, 
hvor mange virksomheder og unge, der måtte 
deltage på jobbazaren.

Forsinkelsen af projektet resulterede i, at 
rekruttering af virksomheder og unge måtte 
ske sideløbende. Således var det ikke muligt at 
sikre, at de deltagende virksomheder matchede 
de unges ønsker og behov, mens rekruttering af 

virksomhederne besværliggjordes af, at man ikke 
kunne give dem viden om, hvem de unge var. 

At omlægge fra det fysiske til det online 
format gjorde, at relationsopbygning mellem 
koordinatorer/frivillige og de unge via de fysiske 
workshops ikke kunne bruges som et middel til 
fastholdelse af målgruppen.

Kommunerne satte i en længere periode 
deres beskæftigelsesindsatser på hold, hvilket 
vanskeliggjorde samarbejdet om rekruttering af 
målgruppen. 

Det komprimerede projektforløb gjorde, at der var 
kortere tid til opfølgning hos de unge, alt imens 
omlægningen af projektets aktiviteter krævede en 
større grad af opfølgning. Begge forhold, der har 
gjort medarbejderbyrden ift. opfølgning en del 
tungere end forventet. 
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VIRKNING
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VIRKNING OG VÆRDISKABELSE

Udvidet 
netværk

Udvidede handle-
muligheder

Øget viden og 
kompetencer

Positivt møde 
med det danske 
arbejdsmarked

Øget 
motivation
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ØGET VIDEN OG KOMPETENCER 
På tværs af survey og interview går 
det igen, at deltagerne oplever at have 

fået ny viden og nye kompetencer, der er med til 
at forbedre deres jobsøgning. Helt konkret har 
de unge fået hjælp til at forbedre deres CV og 
ansøgninger, samtidigt med, at erhvervsmentoren 
har givet dem viden om, hvor de kan finde 
jobs, hvordan man anvender sit netværk og 
hvordan man sætter ord på sine kompetencer. 
Også jobbazaren har været kilde til ny viden for 
deltagerne, hvor 23 ud af 28 i surveybesvarelsen 
angiver, at de lært nye virksomheder at kende.

Nu har man jo også fået de redskaber, 
nu har man lært, hvordan man skal 
gøre, og hvad det er de kigger efter på 
arbejdsmarkedet, så nu er jeg forberedt på 
det. 
Deltager i gruppeforløb

POSITIVT MØDE MED DET 
DANSKE ARBEJDSMARKED 
Evalueringens resultater synliggør, 

at de unge gennem deltagelsen i indsatsen er en 
positiv oplevelse rigere i mødet med det danske 
arbejdsmarked. De unge lægger her særligt vægt på 
værdien i at have kontakt med en erhvervsmentor 
og at få lov til at møde virksomhederne ansigt til 
ansigt.

Flere af de unge beskriver, hvordan de generelt 
har meget lidt kontakt til danskere. Dertil kommer, 
at de unge er mødt af mange udfordringer i 
deres hverdag, hvor midlertidig opholdstilladelse, 
manglende sprog- og kulturforståelse, afslag 
på afslag af deres jobansøgninger mv. er med 
til at skabe stress og utryghed. Udfordringer 
der tilsammen gør deres møde med det danske 
arbejdsmarked ekstra vanskeligt og kan skabe en 
negativ spiral af manglende overskud. Set i det 
lys synes det positive møde, som indsatsen har 
bidraget til, særligt betydningsfuldt og afgørende 
for målgruppen i forhold til at ruste dem mentalt til 
jobsøgningen. 

Jeg har lært mange ting, fx jeg har kontakt 
med en dansker. Det er første gang for 
mig. Jeg har været her i seks år, og jeg har 
ikke haft kontakt, jeg har ikke snakket 
med danskere sådan der. Hun spørger 
interesseret til mig, hun tror på mig.  
Deltager i gruppeforløb

”

”
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UDVIDEDE 
HANDLEMULIGHEDER 
Evalueringen viser, at indsatsen for 

flere unge fører til nye handlemuligheder. Den 
øgede viden om strategier for jobsøgning er med 
til at udvide de unges handlemuligheder, hvor flere 
fx påpeger, at de ikke kendte til Jobindex og/eller 
LinkedIn inden forløbet, men nu vil bruge det som 
et redskab i deres jobsøgning. På samme måde er 
viden om muligheden for at bruge sit netværk ind i 
jobsøgningen en øjenåbner for mange.

Jeg har lært, at det er okay at bruge alle de 
mennesker, jeg kender – man kan godt føle 
sig lidt flov over at spørge en person ’Kender 
du nogen, der kender nogen?’ – at det er 
okay at gøre sådan noget, fordi alle folk gør 
det. 
Deltager i gruppeforløb

UDVIDET NETVÆRK 
Indsatsen er med til at udvide de 
unges netværk. I flere tilfælde har 

mentoren opfordret de unge til at kontakte ham/
hende, hvis de har brug for hjælp efter projektets 
afslutning, og flere mentorer har også sat de unge 
i kontakt med relevante personer fra deres eget 
netværk. Samtidigt har indsatsen været kilde til 
nye kontakter for flere af de unge i form af andre 
deltagende unge, koordinatorer og frivillige i 
DFUNK såvel som virksomheder.

Jeg har kontakt til dem, som arbejder 
frivilligt hos DFUNK. Og blev introduceret til 
en ny ven fra Syrien. Han kom hen til mig og 
ville snakke med mig på jobbazaren. Så jeg 
blev glad over at opleve, at det var et sted, 
hvor der er en masse sociale ting. 
Deltager i gruppeforløb og jobbazar

””
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ØGET MOTIVATION 
Flere deltagere beskriver, hvordan 
indsatsen har været medvirkende til 

at øge deres motivation for jobsøgningen. Her 
bidrager den øgede viden og de redskaber, de 
har fået gennem gruppemøderne til, at de føler 
sig bedre klædt på til jobsøgningen, og derved får 
mere mod på det. Dertil kommer, at oplevelsen 
af et positivt møde med erhvervsmentor og 
virksomheder er med til at give gåpåmod, mens 
Q&A arrangementet har bidraget til, at de unge ved 
at spejle sig i unge med lignende baggrunde, får en 
øget tro på, at også de kan lykkes med at finde det 
job de drømmer om.

Jeg tror, at jeg fik selvtillid, og så blev jeg 
også mere motiveret. Jeg hørte mentors 
erfaringer, og så tænkte jeg, altså hvis han 
har gjort det, så kan jeg også!  
Deltager i gruppeforløb

 

”
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VIRKNING FOR VIRKSOMHEDERNE
Flere virksomheder beskriver, at mødet med de 
unge har gjort dem klogere på de unges potentialer, 
og hvordan de er positivt overraskede over de 
unges motivation og engagement. På denne måde 
synes jobbazaren at være et værdifuldt tiltag i 
forhold til at gøre virksomhederne opmærksomme 
på den gevinst, der kan være i at ansætte netop 
unge med flugterfaringer.

Jeg synes helt klart, at deres potentiale 
er større end jeg havde troet til at starte 
med. Der var mange af dem, der var rigtigt 
veltalende, og rigtig interesserede i bare at 
komme i gang med at arbejde. 
Virksomhed

Enkelte virksomheder føler sig inspireret til selv 
at tænke i målrettede og alternative indsatser for 
målgruppen. Dog synliggør evalueringen samtidigt, 
at den gængse ansættelsesproces i virksomhederne 
går gennem et online rekrutteringsplatform, hvor 
man uploader sit CV og sin ansøgning, hvorfor fx 
de unges manglende sprogkundskaber fortsat kan 
være en hindring for de unges adgang. 

Vores måde at rekruttere på er meget 
klassisk. Der laves et opslag og så skal man 
søge via ansøgning og CV. Måske gruppen 
kan have udfordringer med at skrive en flot 
ansøgning, og det er jo i princippet ikke det 
der tæller, når alt kommer til alt. Så det 
er måske noget man godt kunne re-tænke, 
denne her proces. 
Virksomhed

I tråd hermed beskrives jobbazaren af flere 
virksomheder, som en unik mulighed for at møde 
en målgruppe, som de ellers ikke ser eller når. 
Evalueringen synliggør således det virkningsfulde 
i, at organisationer som DFUNK og Foreningen 
Nydansker agerer bindeled mellem de unge og 
virksomhederne.

Jeg vidste slet ikke, at der var foreninger for 
folk med flygtningebaggrund, så det er helt 
sikkert noget jeg vil kigge mere ind i, og se 
om der er flere lignende organisationer, som 
vi kan samarbejde med, så de kan sende 
folk videre til os, som mangler et arbejde og 
gerne vil integreres. 
Virksomhed

”

”

”
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VIRKEMIDLER
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NYE VEJE TIL JOB VIRKEMIDLER
NYE VEJE TIL JOB MODELLEN – CENTRALE VIRKEMIDLER

Erhvervsmentorens 
tilgang og rolle
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med en opmun-    
   trende og kon-
    struktiv tilgang

Hjælp til job-
søgningen – 
også udenfor 
gruppemødet

Rekruttering vha. unge med 
flugterfaringer 
Rollemodeller som oplægsholdere
Støtte gennem hjælpemakkere

Gruppemødernes fokus 
på at bevidstgøre de 
unge om deres 
kompetencer

Ansigt til ansigt 
mødet

Det fysiske møde ml. 
unge og virksomheder

Gruppeforløb med en 
erhvervsmentor

DFUNK-
fællesskabet

Organisationens 
gode ry blandt 
målgruppen

Et netværks-
baseret og 
socialt 
fællesskab

Ung til ung 
tilgangen

Fokus på de 
unges 

kompetencer

18 VIRKEMIDLER



UNG TIL UNG TILGANGEN 
Indsatsens ung til ung tilgang har været 
et værdifuldt virkemiddel i forhold til 

rekruttering, motivation og støtte af de deltagende 
unge. At koordinatorerne og de frivillige selv er 
unge med flugterfaringer, har gjort, at de kunne 
trække på deres eget netværk i rekruttering 
af deltagere, samtidig med at det har gjort det 
lettere at nå målgruppen og formidle projektet, 
med fx mulighed for at forklare projektet på den 
unges modersmål. Samtidigt har koordinatorer og 
frivillige gennem deres rolle som ’hjælpemakkere’ 
på jobbazaren kunne støtte de unge i at snakke 
med virksomhederne på bazaren. Også indsatsens 
online Q&A arrangement, hvor projektet har gjort 
brug af oplægsholdere der selv er unge med 
flugterfaringer, har vist sig virkningsfuldt i forhold 
til at støtte og motivere de deltagende unge. At få 
rådgivning af nogen, der har gennemgået samme 
udfordringer som dem selv, men som er lykkes 
med at finde drømmejobbet gør, at deltagerne 
føler sig mødt og set, og får tro på, at de også selv 
kan lykkes. 

Vi havde den her ’connection’. De er 
flygtninge, jeg er flygtning. De har været 
igennem mange dårlige og svære ting. Er du 
med en dansker i stedet for, så har han haft 
det nemt, for han er opvokset her. Vi kan 
ikke bruge hans erfaring. Men de har ikke 
nogen, som har hjulpet dem med at få et 
job, de har prøvet selv. 
Deltager i Q&A arrangement

ERHVERVSMENTORENS 
TILGANG OG ROLLE
Erhvervsmentorens rolle ind i 

projektet har haft afgørende betydning for de 
unges oplevelse og udbytte af projektet. Flere unge 
beskriver, hvordan mentoren har været en stor 
hjælp i forhold til rådgivning og sparring – også 
udenfor selve gruppemøderne. Mentorerne har 
generelt stor erfaring fra arbejdsmarkedet og 
tidligere erfaring med mentoring, og har derfor 
kunne yde en kompetent sparring og kunne 
trække på eget netværk i rådgivningen af de unge. 
Også mentorernes indstilling har betydning for 
deltagernes oplevelse og udbytte, hvor flere unge 
beskriver mentorerne som meget hjælpsomme, 
engagerede og opmuntrende, og på denne måde 
med til at øge deres motivation for jobsøgningen.

Det er den bedste måde, at mødes med 
nogen, der kan vise en, hvordan man skal 
søge, der forklarer det til dig. Fordi du har 
ingen mennesker, du er alene i Danmark. 
Han (mentor) er meget sød, kæmpe, kæmpe 
respekt til ham. Han giver mig ideer, og 
viser mig fx et firma, og forklarer mig, 
’det her er et stort firma og det her er et 
lille firma’, og så hjælp med ansøgningen. 
At mødes fysisk med andre mennesker, 
der gerne vil give mig en hånd. Det er helt 
fantastisk. 
Deltager i gruppeforløb

”

”
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FOKUS PÅ DE UNGES 
KOMPETENCER 
Flere unge beskriver, at det har været 

særligt udbytterigt for dem at blive bevidstgjort 
om de kompetencer de besidder og lære at sætte 
ord på disse under gruppeforløbet. De unges 
øget opmærksomhed på egne kompetencer 
er ikke blot virkningsfuldt i forhold til at kunne 
forbedre CV, ansøgning og præsentation af en selv 
i jobsøgningen, men også i forhold til at øge troen 
på sig selv ved at blive bevidstgjort om, at man har 
noget at byde på. At blive opmærksomme på deres 
kompetencer synes særligt værdifuldt for netop 
denne målgruppe, idet de typisk, som nye i landet, 
har få joberfaringer og manglende knowhow, men 
til gengæld har erfaring med at stå på egne ben, 
lære et nyt sprog mv., som er styrker, det giver 
mening at ’oversætte’ til en job-kontekst. 

Da jeg skulle skrive de jobs, jeg har haft, 
så tænkte jeg, at det ikke var så relevant, 
at jeg havde arbejdet på en æggefarm. Så 
sagde mentor ’jo, man kan altid twiste det 
og sige, at man har arbejdet, siden man er 
kommet til Danmark’. For selvom det ikke 
virker relevant, så er det det med at vise, at 
du kan arbejde, at man rigtig gerne vil det, 
og at man er vant til at have ansvar. 
Deltager i gruppeforløb 

ANSIGT TIL ANSIGT MØDET
For de unge bryder mødet med 
virksomhederne med en central 

barriere i deres jobsøgning – nemlig at nå til 
det stadie, hvor man står ansigt til ansigt med 
virksomheden. På virksomhedernes side, 
påpeger flere, at mødet med de unge har øget 
deres kendskab til de unge og deres potentialer. 
Flere virksomheder fremhæver ligeledes, at 
jobbazaren giver dem adgang til en målgruppe, 
som de ellers ikke ser eller når. Også mødet 
med erhvervsmentor bidrager til, at de unge får 
erfaring med at indgå i en relation med en dansk 
virksomhedsrepræsentant. Således bidrager 
indsatsen til, at de unge øger deres kendskab til, 
foruden brancher og virksomheder, også dansk 
arbejdsmarkedskultur. 

På jobbazaren, hvor du møder dem ansigt 
til ansigt, der snakker du med dem og viser 
din motivation , så de ser ’ham dér, han 
vil gerne arbejde og han er motiveret.’ I 
stedet for bare at søge job på nettet. Der 
kender de dig overhovedet ikke. Og alligevel 
bestemmer de, om du kommer til en 
samtale. Chancen for det, den er meget lav. 
Deltager i jobbazar

” ”
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DFUNK-FÆLLESSKABET
Evalueringen viser, at DFUNK som 
organisation har et godt ry blandt 

målgruppen. Når spurgt til, hvorfor man har meldt 
sig til indsatsen beskriver flere af de unge, at de 
enten i forvejen har deltaget i DFUNK aktiviteter, 
følger organisationen på facebook eller er blevet 
anbefalet at deltage af venner eller familie. I 
forlængelse af det illustrerer evalueringen, at 
organisationens netværksbaserede og sociale 
tilgang har været med til at skabe en tryg 
social ramme for projektets aktiviteter. Således 
er DFUNK-fællesskabet med til at sikre tag i 
målgruppen, og er på denne måde et centralt 
virkemiddel i forhold til at kunne agere bindeled 
mellem unge med flugterfaringer og virksomheder. 

Der bliver sagt mange gode ting om 
DFUNK. Alt fra mine venner til andres 
familier. Så bliver det interessant, fordi 
når alle anbefaler, at du skal gå derhen, 
så selvfølgelig, vil du gerne gå derhen. Så 
jeg besluttede mig for at deltage i deres 
aktiviteter, og se hvad der kommer til at ske. 
Deltager i gruppeforløb og jobbazar

”
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER  
OG ANBEFALING

OPMÆRKSOMHEDSPUNKT 1: MÅLGRUPPEN
Nye Veje til Job har skulle favne en bred målgruppe med 
vidt forskellige kompetencer og ressourcer. Desuden har en 
stor del af de deltagende unge vist sig at udgøre en anden 
gruppe unge end DFUNK har erfaring med fra tidligere 
projekter (såsom Makkerpar, hvor flertallet af unge går på 
en videregående uddannelse). I nærværende projekt er en 
del af de unge rekrutteret via kommunen og  derfor typisk 
i gang med en form for aktivering og/eller på en form for 
understøttelse. Således er denne gruppe unges behov 
anderledes end unge, der fx læser på en videregående 
uddannelse eller er i arbejde. Dette opmærksomhedspunkt 
kan være en del af forklaringen på en udfordrende 
rekrutteringsproces og frafald undervejs, og giver således 
anledning til refleksion over, hvorvidt denne målgruppe blev 
bedre mødt gennem andre tiltag. 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKT 2: VIRKSOMHEDERNE
Evalueringen viser, at flertallet af virksomheder ikke har rykket 
sig særligt af at deltage i jobbazaren, hvad angår at sikre 
øget adgang og tilgængelighed til jobs i deres virksomhed. 
Nok oplever flere af virksomhederne, at deltagelsen i 
jobbazaren har været med til at øge deres kendskab til de 
unges potentialer. Dog påpeger de samtidigt, at de ikke ved 
hvordan de skal få adgang til de unge, mens det kun er få 
af de deltagende virksomheder, der reflekterer over, hvad 
virksomheden selv kan gøre for at bygge bro til målgruppen.

ANBEFALING:  
SKÆRPELSE AF INDSATSEN
Opsummerende illustrerer 
ovenstående opmærksomheds-
punkter, at DFUNK i fremtidige 
beskæftigelsesrettede indsatser 
med fordel kan lave en yderligere 
skærpelse af indsatsen i forhold 
til: 

 ❱ Målgruppen, så man sikrer,  
at konceptet matcher de  
unges ressourcer og behov 
bedst muligt

 ❱ Virksomhederne, så man i 
højere grad imødegår  
de barrierer, der ligger internt  
i virksomhederne

I det fremadrettede arbejde 
anbefales det således at udvikle 
på indsatser målrettet en snævre 
målgruppe og med fokus på, 
hvordan man sikrer en større 
bevægelse mod brobygning fra 
virksomhedernes side. 
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INFORMATION OM PUBLIKATIONEN 
Udarbejdet af SocialRespons for DFUNK

SocialRespons er en analyse- og konsulentvirksomhed, som leverer 
projektudvikling, evaluering og rådgivning inden for det sociale  
område. SocialRespons er specialiseret i inddragelse af målgrupper  
og medarbejdere samt anvendte proces- og resultatevalueringer. 

Publikationen kan frit citeres med angivelse af kilden. Ved gengivelse  
af publikationen modtages produktet gerne af SocialRespons.  
www.socialrespons.dk 
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