
SÆT MÅL
OG STYR 
EFTER DEM 

AUGUST 2011
BESKÆFTIGELSESREGION 
SYDDANMARK 

>- OM RESULTATBASERET 
STYRING I JOBCENTRE



2

DET ER RELATIVT 
ENKELT AT MÅLE PÅ DE 
ARBEJDSMARKEDSPARATE 
– HVOR HURTIGT DE 
KOMMER I JOB, AKTIVE 
TILBUD MV. MEN HVAD 
MED DE, DER HAR 
PROBLEMER UD OVER 
LEDIGHED? FX UNGE MED 
PSYKISKE PROBLEMER 
ELLER MISBRUG. HVORDAN 
VED VI, AT VI SKABER 
RESULTATER?
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Denne pjece handler om, hvordan man 
indfører resultatbaseret styring i jobcentre. 
Den viser, hvordan man kan opstille og 
arbejde med mål for de borgere, for hvem 
vejen til job er lang og snoet. Og den viser, 
hvordan man kan styre efter målene.

Egentlig er resultatbaseret styring blot ét 
af mange tiltag, som ledelserne i landets 
jobcentre kan vælge for at skabe synlighed 
om resultaterne. 

Men dette koncept adskiller sig fra andre på 
ét centralt punkt: Resultatbaseret styring er 
ikke kun en sag for ledelsen. Tværtimod. Alle 
relevante medarbejdere i jobcenteret bliver 
involveret i udviklingen. Og de vil opleve, at 
effekterne af deres arbejde – nemlig 
resultaterne for borgerne – bliver mere synlige.

Med styringsmodellen kan jobcentrene sikre, 
at alle – fra sagsbehandler til øverste ledelse – 
får fælles viden om indsatsen, resultaterne og 
borgernes fremdrift. Gevinsterne høstes kun 
gennem et vedvarende ledelsesmæssigt fokus 
på og vilje til at styre på resultater.

Det fælles udgangspunkt for at skabe 
forandringer er en bærende værdi i den 
resultatbaserede styring. Der skabes ganske 
enkelt et helt nyt grundlag for læring på 
tværs af organisationen.

Denne pjece bygger på et grundigt udviklings-
arbejde krydret med konkrete erfaringer, man 
har gjort sig i jobcentrene i Esbjerg og Vejle. I 
begge jobcentre arbejder man på at udbrede 
resultatbaseret styring til en række af 
jobcenterets målgrupper.

Pjecen er ment som en appetitvækker. Den 
giver ikke den fulde beskrivelse af, hvad et 
jobcenter skal gøre for at komme i gang. 
Gå eventuelt ind på Beskæftigelsesregion 
Syddanmarks hjemmeside, hvor der er en 
lang række supplerende informationer. 

Karl Schmidt
Regionsdirektør
Beskæftigelsesregion Syddanmark

SÆT MÅL – OGSÅ FOR 
DE SVAGESTE BORGERE

Karl Schmidt
Regionsdirektør
Beskæftigelsesregion 
Syddanmark
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Mange sagsbehandlere kender situationen: 
Man sidder med en borger, der har alle 
mulige problemer. Den er gal med helbredet,
med motivationen til at arbejde, med forholdene 
hjemme og med økonomien. Måske er der 
tillige et misbrug og en ustabil psyke.

Hvad gør man i forhold til sådan en borger? 
Slutmålet er det samme som for alle 
andre, nemlig job. Men det kan være ganske 
uoverskueligt, hvordan man når dertil.

Hvad bør være fokus i samtalen? Hvor skal 
man tage fat i det omfattende kompleks af 
problemer? Hvad bør man tilbyde vedkommende? 
Og hvordan vurderer man som sagsbehandler 
og som ledelse, om borgeren gør fremskridt – 
om tingene bevæger sig i den rigtige retning? 

Resultatbaseret styring er en metode til at 
skabe struktur om arbejdet med sådanne 
borgere. Med konceptet bliver man i jobcentret 
enige om, hvad det er, man som organisation 
gerne vil opnå med borgerne. Herefter 
tilrettelægges indsatsen efter disse mål, og 
der styres på progressionen. Mangel på 
progression giver anledning til, at man justerer 
og genovervejer indsatsen. 

Det er herved, at der opstår læring – både på 
det taktiske og det praktiske niveau.

De konkrete opgaver: Vælg grupper ud, 
opstil mål og foretag scoring
Metoden går ud på, at man i det enkelte 
jobcenter arbejder struktureret med borgere 
på baggrund af en række beslutninger.

Jobcenteret skal til en start vælge en eller 
flere målgrupper ud. Det kunne fx være 
sygedagpengemodtagere i match 2 eller 
unge kontanthjælpsmodtagere i match 2. 
I forhold til de valgte målgrupper træffer 
jobcenteret tre vigtige beslutninger. 

Den første er, hvilke resultater man vil søge at 
opnå i forhold til målgruppen – hvad er det for 
forandringer, man gerne vil hjælpe borgerne 
med at skabe. Det langsigtede mål vil være det 
samme for alle, nemlig job eller uddannelse. 
Men for svage målgrupper er det mål langt 
væk. Og det er for lidt operationelt til, at man 
kan arbejde og styre efter det. 

Derfor opstiller jobcenteret delmål – skridt på 
vejen – som gør det muligt løbende at måle, 
om borgeren bevæger sig i den rigtige retning. 
Måske skal man fokusere på udviklingen 
i borgerens motivation til at arbejde, 
konflikthåndtering, personlige fremtræden 
eller omstillingsevne.

SKAB STRUKTUR OG PROGRESSION
I ARBEJDET MED DE SVAGESTE
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Den anden beslutning er, hvilken indsats man 
vil gøre for at bidrage til, at borgerne har 
succes med disse forandringer. 

Den tredje beslutning er, hvordan man vil 
måle, om den enkelte borger rent faktisk 
bevæger sig i den rigtige retning. Det sker 
ved, at sagsbehandleren – til hver samtale – 
giver borgeren en score i forhold til de mål, 
der er sat. Når det går fremad eller tilbage 
for borgeren, vil det fremgå af scoringen. 
Sagsbehandleren får på den måde et redskab 
til at følge med i virkningerne af indsatsen.

De ledelsesmæssige opgaver: Skab 
synlighed og læring
Resultatbaseret styring handler i høj grad om 
læring. Det handler om at udnytte det skabte 
grundlag til at samle systematisk op på, hvad 
der virker – og hvad der ikke virker. 

Når sagsbehandleren sætter delmål for 
borgernes vej mod job og foretager en scoring, 
bliver det muligt at følge med i, om målene 
nås. Altså om indsatsen bringer borgeren i 
den rigtige retning. 

Lederen vil kunne se, hvad der sker af 
fremskridt i de enkelte sagsbehandleres 
sagsstammer. Denne synlighed er et 
fundament for læring på tværs af organisationen. 

Resultatbaseret styring stiller på den måde 
ledelsen over for en ny og vigtig udfordring – 
nemlig at følge op på, hvad der virker og ikke 
virker. Og justere jobcentrets praksis i lyset af 
det.

Resultatbaseret styring er således meget 
andet og mere end tal, målinger og data. 
Resultatbaseret styring handler om at itale-
sætte det faglige og dermed åbne op for den 
fælles læring. Og det handler om at udstikke 
ledelsesmæssige retningslinjer for, hvordan 
jobcentret – via det skabte grundlag – kan 
ændre dagligdagen, så organisationen som 
sådan arbejder i retning af det, der virker. 

Når målene for grupper af borgere er klart 
definerede – og kendt af de ansatte – vil det 
give de ansatte i jobcenteret et fælles sprog og 
en fælles tilgang til borgerne. Faglighed kan 
komme mere i fokus – omdrejningspunktet 
bliver, hvad der skal komme ud af indsatsen. 
Men det er en ledelsesopgave at sikre, at det 
rent faktisk sker.
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Siden årsskiftet 2010-2011 har Jobcenter Vejle 
blandt andet brugt resultatbaseret styring 
i forhold sygedagpengemodtagere, der på 
grund af helbredet ikke kan vende tilbage til 
deres tidligere job.

Jobcentret har valgt at måle på, hvor gode 
borgerne er til at omstille sig og finde nye 
jobmuligheder. I forhold til sygedagpenge-
modtagere drejer det sig om mødestabilitet, 
arbejdsidentitet, motivation, tillid, helbred og 
træningsaktiviteter. 
 
Ved samtalen spørger sagsbehandlerne ind 
til hver af de seks områder og giver på den 
baggrund borgeren en score fra 1 til 5. 
En score på 1 betyder, at det går rigtig skidt, 
mens 5 er topscore. Efter scoringen vurderer 
sagsbehandleren – sammen med den 
sygemeldte – de områder, hvor der er størst 
mulighed for udvikling. Og ved næste samtale 
følges der op på, om borgeren har rykket sig.

Styrker borgerens ansvarlighed
I sig selv er det ikke nyt, at jobcentret vurderer 
borgerne. Det nye består i, at det foregår 
struktureret, og at man som udgangspunkt 
viser borgerne, hvor på skalaen de ligger. 

Det styrker, ifølge sagsbehandler Lonnie 
Roskvist Madsen, både borgernes motivation 
og ansvarlighed betragteligt: ”Når jeg  viser 
dem deres score, så retter de sig pludselig 
op i stolen og får lyst til at forbedre sig. De 
bliver agent i deres egen sag. Mange af dem 
betragter faktisk målingerne som et slags 
karaktersystem.”

Tidligere oplevede hun en tendens til, at borgeren 
indtog en mere passiv eller afventende rolle 
og havde  forhåbninger til, at  jobcentret skulle 
klare det hele for dem: ”Det tror jeg ikke, der 
kommer noget ud af. Med resultatbaseret 
styring får de – og tager de – langt mere ansvar 
for egen situation,” siger Lonnie Madsen.

MÅLINGER MOTIVERER 
BORGERNE I VEJLE

Lonnie Roskvist Madsen
Sagsbehandler
Jobcenter Vejle

Michael Petterson
Jobcenterchef
Jobcenter Vejle



7

Det er ikke alle sygemeldte, der kan drage 
nytte af at se deres score. For eksempel kan 
det forvirre svage borgere med meget dårlige 
sprogkundskaber at blive indviet i resultaterne. 
I de tilfælde holder sagsbehandleren scoren 
for sig selv – men det har stadig en funktion 
at foretage scoringen. 

Indberetningerne fra alle samtaler samles 
nemlig, så ledelsen kan følge med i, hvad 
der sker med de borgere, der er omfattet 
af konceptet. 

Ifølge jobcenterchef Michael Petterson er 
der tale om et særdeles brugbart koncept: 
”Med resultatbaseret ledelse har jeg som 
chef fået viden om, hvordan 200 borgere 
flytter sig, mens de er hos os. Det vidste jeg 
ikke noget om før. Det giver rigtig mange 
muligheder for læring, at vi løbende kan 
vurdere, om vi gør det rigtige,” siger 
Michael Petterson.

Ifølge jobcenterchefen er den resultat-
baserede styring blevet godt modtaget blandt 
de ansatte: ”Langt de fleste oplever, at det 
bliver synligt, hvor meget de faktisk rykker 
i deres arbejde. Og vi har nu et meget mere 
kvalificeret udgangspunkt for intern dialog 
og læring. Jeg kan virkelig anbefale andre 
jobcentre at gå i denne retning.”

Selv vil Jobcenter Vejle i løbet af 2011 udvide 
antallet af grupper, der er omfattet af den 
resultatbaserede styring. Målet er, at enhver 
borger, der er i jobcenteret mere end et 
halvt år, skal omfattes. Michael Pettersons 
forventning er, at man i løbet af 2011 når 
halvdelen af dette mål.

“JEG KAN VIRKELIG 
ANBEFALE ANDRE 
JOBCENTRE AT GÅ I 
DENNE RETNING” 
MICHAEL PETTERSON, 
JOBCENTERCHEF I VEJLE
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Jobcentre, der ønsker at komme i gang med 
resultatbaseret styring, kan med fordel følge 
en række trin.

Det første og helt afgørende trin er en 
ledelsesmæssig vurdering af, om man har 
ressourcer og vilje til at gennemføre ændringen, 
og om organisationen er parat. Erfaringer 
viser, at ledelsesmæssigt fokus – fra både 
beskæftigelseschef, jobcenterchef og team-
ledere – er af stor betydning for, at projektet 
lykkes.

Workshop
Når der er truffet beslutning om at indføre 
resultatbaseret styring, vil et naturligt næste 
trin være at samle relevante medarbejdere til 
en workshop om de forandringer, man gerne 
vil opnå med den resultatbaserede styring.

Deltagerne i workshoppen bør repræsentere 
alle niveauer i jobcenteret. Både fordi det giver 
det største grundlag for at indsamle input, 
men også fordi det er nødvendigt med en bred 
forankring i organisationen. 

Workshoppen kan både bruges til en række 
strategiske og praktiske forhold.

De strategiske forhold handler i høj grad om, 
at organisationen skal kende formålet og den 

overordnede retning. Og om, at organisationen 
skal gøres parat til at tale om og udvikle 
faglighed i åbenhed.  En bærende ide i 
resultatbaseret styring er således, at man skal 
lære af sine resultater og blive bedre. Men 
det kræver, at man kan tale åbent om, hvad 
der virker, og hvad der ikke virker. Og at man 
er åben over for at forandre sin praksis. Det 
kræver ofte en kulturændring.

På workshoppen skal der træffes en række 
konkrete beslutninger. Den første er, hvilke 
målgrupper der skal omfattes. Man kan med 
fordel starte med mindre grupper i et pilot-
projekt – fx ikke-uddannelsesparate unge – og 
senere udbrede metoden til andre grupper.

Næste beslutning er, hvad det er for forandringer, 
man gerne vil skabe for disse målgrupper – fx 
at få de unge rustet til at tage en uddannelse. 

I forlængelse af det skal man bestemme sig 
til, hvordan man vil måle fremdriften for den 
enkelte borger. Hvilke indikatorer vil man 
benytte? Det drejer sig om at skabe nogle 
helt konkrete mål – fx mødestabilitet, 
samarbejdsvilje, privatøkonomisk orden – 
som sagsbehandlere kan score borgerne på.

De forandringer, man ønsker at skabe i 
samarbejde med borgeren, kræver en indsats 

SÅDAN KOMMER 
MAN I GANG
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fra jobcenteret. Det næste centrale spørgsmål 
bliver derfor: Hvilken indsats skal vi tilbyde 
i jobcentret for at opnå de forandringer hos 
borgeren, vi ønsker?

Endelig skal man på workshoppen blive enige 
om, hvordan data – sagsbehandlernes score af 
borgerne, indsatser og borgernes progression 
– skal registreres og ikke mindst anvendes i 
organisationen.

System for dokumentation og
it-understøttelse
Brugen af de data, som sagsbehandlerne taster 
om borgeren, er helt central. Netop disse data 
– resultater – bliver et udgangspunkt for den 
fremtidige styring.

Der skal derfor skabes et system for 
dokumentation. Systemet skal løbende 
kunne vise, hvordan borgerne scorer på de 
udvalgte indikatorer. Forskellige spørgsmål 
skal afklares: Hvem taster hvilke oplysninger? 
Hvordan skal de indsamles? Og hvordan skal 
de vises, så de fx kan danne basis for analyser 
og læring på tværs af organisationen?

En sådant system kræver en it-understøtning. 
Man kan vælge at rapportere via et regneark, 
men der eksisterer også andre muligheder for 
at supplere de it-systemer, jobcentret 

har i forvejen. Se eksempler på registrerings-
systemer på Beskæftigelsesregion 
Syddanmarks hjemmeside – under Regionale 
indsatsområder/Performance Management

Afklaring af formålet
Der skal på tværs af organisationen skabes 
konsensus om, hvad formålet er med den 
påtænkte ændring. 

Samtidig skal der skabes fælles forståelse 
for, hvordan man skaber data, og hvordan 
man bruger dem på de forskellige niveauer i 
jobcentret.
 
Herved opnår man større læring, viden og 
klarere retning i organisationen.

Drift
Tilbage står at sætte det i drift. Erfaringen er, 
at der kan gå relativt lang tid – måneder eller 
måske et helt år – fra den første workshop, til 
systemet rulles ud over for de første målgrupper.

Spørg eventuelt i Beskæftigelsesregion 
Syddanmark, som vil kunne bidrage med 
yderligere oplysninger, erfaringer og 
kontakter til personer, der kan hjælpe.
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Jobcenter Esbjerg bruger resultatbaseret 
styring i forhold til a-dagpengemodtagere, 
ledighedsydelsesmodtagere og kontant- 
og starthjælpsmodtagere, der har været 
på ydelse i mere end et år. 
 
Sagsbehandleren har 13 forskellige fokus-
punkter, som hun eller han kan vurdere 
borgerne i forhold til. Det drejer sig fx om 
privatøkonomi, netværk, misbrug, joberfaring 
og uddannelse. Sagsbehandlerne bruger 
udvalgte fokuspunkter til at skabe struktur 
om samtalen.

Sammen med den enkelte borger vælger 
sagsbehandleren de to fokuspunkter, som 
er vigtigst at arbejde med – fx misbrug og 
rod i økonomien. Disse fokuspunkter er så 
de centrale for kommende samtaler med 
borgeren. Ved hver samtale får borgeren 
en score fra 1 til 5. Når målene er nået 

eller er godt på vej til at blive det, vælger 
sagsbehandleren sammen med borgeren 
nye mål.
 
Skaber forandringer
Sagsbehandleren taster scoringen i et 
it-system, som også jobcenterets ledelse 
har adgang til. Derfor kan ledelsen følge med 
i, hvordan arbejdet med de svage borgere 
skrider frem. 
 
Ifølge jobcenterchef Lise Plougmann Willer 
bidrager denne metode til at skærpe 
sagsbehandlernes fokus i arbejdet: ”Vi er sat 
i verden for at skabe forandring for borgeren. 
Resultatbaseret styring hjælper til at sikre, at 
vi gør det i praksis. Det er et redskab til at skabe 
bevidsthed blandt medarbejderne om, at de 
skal levere dokumentation om borgerne, og at 
de skal bidrage til borgernes progression.”

SCORE SKÆRPER 
SANSERNE I ESBJERG

Lise Plougmann Willer 
Jobcenterchef
Jobcenter Esbjerg
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Mulige plusser ved resultatbaseret styring er forskellige 
fra organisation til organisation. Der er dog nogle positive 
resultater, som må forventes at gå igen i mange
organisationer:

•	 	Medarbejdere	og	ledelse	får	et	fælles	engagement	i,	
hvad der skal komme ud af indsatsen

•	 		Medarbejdere	får	et	fælles	sprog	og	en	fælles	tilgang	til	
borgerne 

•	 	Mål	for	borgerne	og	indsatsen	bliver	baseret	på	grundig	
og ensartet vurdering af relevante forhold

•	 	Øget	fokus	på	faglighed	–	det	centrale	bliver,	hvad	der	
skal komme ud af indsatsen

•	 	Ledelsen	får	større	mulighed	for	at	følge	med	i,	hvad	der	
rent faktisk sker i yderste led

•	 	Evnen	til	at	være	klar	og	entydig	i	forhold	til	at	bestille	
tilbud og projekter øges

•	 	Organisationen	kommer	i	langt	højere	grad	til	at	bygge	
videre på og udbrede de ting, der virker

DET KAN MAN FÅ UD AF 
RESULTATBASERET STYRING
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