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Forord

Egne notater

Der er sat god plads 
af til, at du kan 
skrive dine egne  
notater i kogebogen.

Det er vigtigt hele tiden at arbejde med at sikre de bedst mulige resultater i beskæfti-
gelsesindsatsen. Det gøres via et systematisk arbejde med at formulere klare mål for 
indsatsen for forskellige målgrupper samt at identificere og beskrive, hvilken indsats der 
virker bedst for de forskellige målgrupper. Metoden ”forandringsteori” tilbyder nogle 
redskaber, som kan understøtte arbejdet med at udvikle og målrette indsats og resultater 
i jobcentrene.

Beskæftigelsesregion Midtjylland har sammen med Horsens Kommune og konsulent-
firmaet mploy i efteråret 2010 og begyndelsen af 2011 afviklet et fælles udviklings-
projekt, der havde fokus på at afprøve og målrette forandringsteori som metode til 
udvikling af beskæftigelsesindsatsen. 

Udviklingsprojektet viser, at der er en række store gevinster forbundet med metoden:

•	 Man	får	en	metode,	der	strukturerer	og	systematiserer	arbejdet	med	at	udvikle	 
 indsatsen. 

•	 Metoden	sikrer,	at	man	kommer	igennem	de	centrale	overvejelser	i	forhold	til	at 
 udviklinge indsatsen i den rigtige rækkefølge.

•	 Metoden	understøtter	en	proces,	der	involverer	hele	organisationen	og	dermed	sikrer,		
 at eksisterende viden og ideer i organisationen kommer med i udviklingsarbejdet.

•	 Metoden	medvirker	til	at	skabe	fælles	billeder	og	fælles	sprog	i	organisationen	–	på		
 tværs af faggrupper og mellem ledelse og medarbejdere.

•	 Metoden	skaber	systematik	og	grundlag	for	styrket	indsats	og	forbedrede	resultater	i		
 beskæftigelsesindsatsen.

I denne ”kogebog” samler vi op på og udbreder erfaringerne fra udviklingsprojektet. Vi 
giver forslag og anbefalinger til, hvordan jobcentre konkret kan anvende og arbejde med 
metoden forandringsteori som et effektivt værktøj til at udvikle og styrke resultatopnå-
elsen i beskæftigelsesindsatsen.

Kogebogen sætter derudover fokus på de faktorer og vilkår, der gælder for netop 
jobcentrene og beskæftigelsesindsatsen. Faktorer, som det er vigtigt at holde sig for øje, 
hvis arbejdet med metoden skal bære frugt. På den måde søger kogebogen ikke at nå 
ud i alle hjørner af diskussionen om forandringsteori. Her henvises til den efterhånden 
store	danske	og	udenlandske	litteratur	om	emnet.	Kogebogen	søger	derimod	–	som	
andre	kogebøger	–	at	komme	med	kortfattede	og	relevante	bidrag	til	selv	at	gå	i	gang	
med at benytte metoden i udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. 

Beskæftigelsesregion Midtjylland håber, at kogebogen kan understøtte jobcentrenes 
arbejde. Vi ser frem til en dialog om jobcentrenes erfaringer med metoden og udvik-
lingsarbejdet.

Med venlig hilsen

Palle Christiansen 
Direktør
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Forandringsteori er i de seneste år vundet frem som metode til udvik-
ling af den offentlige sektor generelt. Metoden benævnes ofte ved sin 
amerikanske betegnelse Performance Management eller den direkte 
oversættelse:	Resultatbaseret	styring.	Men	ofte	–	og	ikke	mindst	på	
beskæftigelsesområdet	–	er	benævnelsen	”forandringsteori”	blevet	
det mest anvendte navn for metoden. 

ordet ”forandringsteori” kan fejlagtigt skabe associationer om flyvsk 
og virkelighedsfjernt tankespind. Men arbejdet med forandringsteori 
er i virkeligheden det modsatte: En konkret metode til at udvikle og 
målrette praksis, indsats og resultatopnåelse. 

Effektiv planlægning

arbejdet med forandringsteori handler grundlæggende om at udvikle 
og formulere en plan for, hvordan den givne organisation mest efektivt 
og målrettet, via sin indsats og opgaveløsning, kan realisere de 
forskellige mål og resultatkrav, organisationen er underlagt. Kort sagt 
skal metoden sætte en ramme, så organisationen kan arbejde og styre 
effektivt efter de ønskede mål og resultater.

Med udgangspunkt i de overordnede strategiske mål, job og selv-
forsørgelse, handler forandringsteori i jobcentrene om at arbejde 
systematisk og sammenhængende med følgende fire dimensioner i 
rækkefølge:

1. De målgrupper og delmålgrupper, der skal modtage en ydelse fra  
 jobcentret.

2. De mål og resultater, der skal opnås for målgrupperne på kort og  
 langt sigt.

3. Den indsats og de aktiviteter, man mener, vil bidrage effektivt til at  
 nå de formulerede mål og resultater. 

4. De målinger, der skal følges op på for at vurdere, om indsatsen  
 gennemføres som aftalt, samt om de mål, der er opstillet for ind- 
 satsen nås, og om der samlet set er en positiv udvikling i job- 
 centrets resultatopnåelse.

Dialog og udviklingsarbejde

Jobcentrene	er	underlagt	et	betydeligt	pres	–	både	nationalt	og	lokalt	
- for at levere gode effekter og resultater i beskæftigelsesindsatsen. 
Mange jobcentre er samtidig under pres for øget effektivitet og pro-
duktivitet i indsatsen; jobcentrene skal levere bedre resultater med de 
samme eller færre ressourcer. 

Jobcentrenes ledelser og medarbejdere står altså ofte over for 
udfordringer, der hyppig kræver justering, målretning og udvikling af 
indsatsen. og i disse situationer er der behov for metodisk understøt-
telse af dialogen og udviklingsarbejdet. Forandringsteori er en metode, 
der i mange tilfælde kan yde denne understøttelse. Forandringsteori-
metoden kan eksempelvis bringes i anvendelse, når: 

•	 Der	er	en	oplevelse	og	forståelse	af,	at	der	er	behov	for	at	optimere		
 og ændre en bestemt indsats for at styrke resultaterne i indsatsen.

systematik styrker 
udvikling, målretning 
og resultatopnåelse

Hvad kan man opnå 
med metoden?

Egne notater

Fælles sprog og fælles begrebsapparat

I forberedelsen af arbejdet med forandringsteori er det 
vigtigt, at der arbejdes med at etablere et fælles sprog 
og et fælles begrebsapparat i forhold til arbejdet med 
forandringsteorimetoden. Selv om flere og flere har 
prøvet at arbejde med forandringsteori i forskellige 
sammenhænge, er der stadig et stykke vej, før der er et 
fælles universelt sprog og begrebsapparat på området. 

Det er erfaringen fra projektet i Horsens, at det er en god 
investering at bruge tid på at få drøftet og fastlagt et 
fælles sprog og begrebsapparat i forberedelsesfasen. På 
den måde undgår man mange misforståelser og sparer tid 
senere i processen. 
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•	 Jobcentret	har	problemer	med	at	nå	de	ønskede	resul-	
 tater i forhold til en bestemt indsats og målgruppe. 

•	 Jobcentret	har	en	bestemt	indsats	og	målgruppe,	hvor		
 man er i tvivl om, hvilken indsats der reelt fører til de  
 ønskede resultater. Usikkerhed om sammenhæng mel- 
 lem indsats og resultater.

•	 Jobcentret	ønsker	at	gentænke	opgaveløsningen	og		
 indsatsen i forhold til en bestemt indsats og målgruppe.  
 afsættet vil typisk være, at resultaterne skal styrkes,  
 men samtidig er der måske ønske om en ny organise- 
 ring af opgaveløsningen eller færre ressourcer til området. 

•	 Jobcentret	vil	fusionere	flere	afdelinger	til	en	ny	samlet		
 afdeling. Forandringsteorien kan anvendes til at fast- 
 lægge den nye afdelings målgrupper, mål, indsatser og  
 opfølgning mv.  

En optimal beskæftigelsesindsats

arbejdet med metoden kan være med til at understøtte 
jobcentrene i at tilrettelægge og udvikle beskæftigelses-
indsatsen optimalt, så de ønskede resultater realiseres og 
leveres så effektivt som overhovedet muligt. systematik 
og struktur er nøgleord.

Ved	at	følge	metoden	kommer	jobcentret	–	i	den	rigtige	
rækkefølge - igennem alle de centrale overvejelser og 
drøftelser om, hvordan en effektiv og optimal indsats skal 
se ud i fremtiden. og jobcentret ender op med en konkret 
”teori/plan” for, hvordan resultater og mål kan nås. 

samtidig sikrer metoden, at ledere og medarbejdere 
inddrages og involveres systematisk i at udvikle og tilret-
telægge den fremtidige indsats.  Det betyder, at eksiste-
rende viden og ideer i organisationen udnyttes og kom-
mer med i udviklingsarbejdet. Desuden skaber metoden 
en fælles forståelse for sammenhængen mellem indsats 
og resultater samt ejerskab i forhold til de resultater og 
den indsats, jobcentret fremadrettet skal arbejde med.. 
Endelig sikrer metoden, at centret fastlægger, hvordan det 
vil følge op på, om organisationen faktisk efterlever og 
arbejder ud fra den indsats, der er aftalt. og om indsatsen 
fører frem til de ønskede mål og resultater. 
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Det er relativt let at gå i gang med arbejdet med forandringsteori 
som metode. Det kræver ikke nødvendigvis et stort forudgående 
analyse- eller afdækningsarbejde, men kan i betydelig omfang baseres 
på den viden og indsigt, der er i organisationen.  arbejdet hænger nøje 
sammen med den konkrete virkelighed i jobcentret: Borgerne, målene, 
indsatsen og resultaterne.

at arbejde systematisk med metoden kræver altså ikke, at man be-
gynder forfra og forkaster alt, hvad man tidligere har gjort eller tænkt. 
Metoden indeholder derimod mange elementer og overvejelser, 
jobcentret også tidligere har anvendt i tilrettelæggelsen og planlæg-
ningen af beskæftigelsesindsatsen.  

Da processen omkring opstart af udviklingsarbejdet ikke er voldsomt 
kompleks, kræver det ikke et længere kursusforløb eller introduktion 
at deltage i arbejdet med forandringsteori. 

arbejdet behøver heller ikke at være meget tids- og ressourcekræ-
vende. Der skal naturligvis afsættes tid og ressourcer til, at ledere og 
medarbejdere kan deltage i processen, men processen kan tilrette-
lægges med et begrænset tidsforbrug. og det er vores vurdering, at 
tidsforbruget til en succesfuld proces hurtigt tjener sig ind i form af en 
stærkere indsats og bedre resultater samt større forståelse og ejerskab 
blandt ledere og medarbejdere.

Forberedelse og afgrænsning

Et succesfuldt arbejde kræver forberedelse og afgrænsning af udvik-
lingsarbejdet. og dette forberedelsesarbejde stiller en række krav til 
den organisation og ledelse, der ønsker at igangsætte en proces. Det 
drejer sig blandt andet om: 

•	 At	ledelsen	skal	sætte	sig	i	spidsen	for	processen	og	 
udviklingsarbejdet 

•	 At	der	skal	være	enighed	om	processen,	og	hvad	der	skal	 
komme ud af processen

•	 At	projektet	forberedes	og	afgrænses	ordentligt	

•	 At	der	etableres	et	fælles	sprog	og	begrebsapparat	i	forhold	til	
arbejdet

•	 At	workshoppen	sætter	en	god	og	præcis	ramme	for	inddragelse	og	
involvering af medarbejderne 

•	 At	alle	har	en	klar	bevidsthed	om	rolle-	og	opgavefordelingen	i	
processen

•	 At	workshoppen	er	tro	mod	metoden	–	ledelse	og	medarbejdere	
skal arbejde sig systematisk og grundigt igennem de forskellige trin 
og faser i metoden og være klar til at gå hele vejen

•	 At	man	er	parat	til	at	implementere	de	forandringsteorier,	der	for-
muleres	–	og	klar	til	at	justere	dem,	hvis	resultaterne	udebliver,	eller	
betingelserne for indsatsen forandres

Hvad kræver det at  
arbejde med metoden?

Ledelse og forandringsteori

I arbejdet med forandringsteori skal ledelsen selvfølgelig 
ikke på forhånd give et ”carte blanche” til, at alt, hvad 
der udvikles af forslag, kan og skal implementeres.  
Det er derfor vigtigt, at ledelsen foretager en for-
ventningsafstemning ved begyndelsen af arbejdet og 
deltager og forventningsafstemmer undervejs i pro-
cessen. 

På den anden side er det lige så vigtigt, at ledelsen har en 
reel forventning om at ville og kunne implementere en 
del af de forslag, der fremkommer i arbejdet.   

Gerne små skridt – men ikke halve skridt! 

Erfaringerne viser, at man med fordel kan påbegynde 
arbejdet med forandringsteori på et afgrænset og 
overskueligt felt, som man så til gengæld kan arbejde i 
dybden med. 

En stor fordel ved en klar afgrænsning er, at der bliver 
klarhed om, hvor i jobcentrets indsats man arbejder på 
et forandringsteoretisk grundlag, og hvor man ikke gør. 
Det skaber klarhed i organisationen om arbejdsgange og 
tilrettelæggelse. 

Desuden muliggør en god afgrænsning, at man kan måle 
på forandringsteoriens succes/resultater. Og ikke mindst 
muliggør det en trinvis udvikling af jobcentrets indsats 
og resultatopnåelse, hvor udviklingen sker i en takt, hvor 
jobcentret ressourcemæssigt kan følge med. 

Egne notater
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nedenfor gennemgår vi en 7-trinsmodel for arbejdet med foran-
dringsteori. Et systematisk udviklingsarbejde med udgangspunkt i 
modellen kan være med til at skabe gode betingelser for resultater af 
udviklingsarbejdet.

arbejdet med metoden giver ofte lyst til og grobund for diskussion 
og	udvikling	–	på	mange	områder	og	i	mange	retninger.	Det	er	vores	
erfaring, at det derfor er af stor betydning hele tiden at have fokus på 
afgrænsning og planlægning. De 7 trin medvirker til at fastholde dette 
fokus.

trin 1. Her forberedes udviklingsarbejdet.

trin 2 til 5 er illustreret med samme farve, fordi de fire 
trin hænger tæt sammen og kan betragtes som en samlet 
udviklingsfase	–	med	stor	medarbejderinvolvering	og	gen-
nemførelse	af	en	række	workshops:

trin 2 fokuserer på at identificere de delmålgrupper, der 
skal sættes ind overfor. Udpegning af grupper med ensar-
tede kendetegn som vil drage nytte af samme indsatser 
og forløb 

trin 3 identificerer de mål og resultater, der skal opnås på 
kort og langt sigt for de forskellige målgrupper. 

trin 4 arbejder med at identificere, udvikle og beskrive 
den indsats, der bidrager effektivt til at nå de opstillede 
mål og resultater. 

trin 5 udvikler og beskriver målinger, der kan sikre en 
løbende opfølgning på, om indsatsen gennemføres som 
aftalt om de opstillede mål for indsatsen nås, og om der 
samlet set er en positiv udvikling i jobcentrets resultatop-
nåelse i forhold til målgruppen.

trin 6 og 7 rummer henholdsvis implementeringsfasen 
samt opfølgningsfasen, hvor indsatsen evalueres, og hvor 
grundlaget for justering og videreudvikling grundlægges.

Herefter er de 7 trin beskrevet mere uddybende.

trin i metoden

Egne notater

Figur 1:
Trin i arbejdet med forandringsteori TRIN 1

Forberedelsesfasen
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Det er en god ide at anvende tid og ressourcer på at forberede arbej-
det. Den tid og de ressourcer, der anvendes til forberedelse skaber den 
nødvendige	rammesætning	af	den	kreative	proces	–	og	tjener	sig	godt	
ind senere i forløbet. 

I nedenstående er kort beskrevet nogle af de centrale overvejelser, der 
med fordel kan tages stilling til i forberedelsesfasen:

trin 1: 
Forberedelsesfasen

Styring af arbejdet med forandringsteori 

Der kan med fordel etableres en styregruppe og udpeges en 
tovholder for arbejdet med forandringsteori. Styregruppen og 
tovholderen har ansvaret for at få planlagt og afgrænset projektet 
samt ansvar for at det gennemføres og afvikles som planlagt. 
Styregruppen og tovholderen kan med fordel i forberedelsesfasen 
udarbejde en projekt- og tidsplan for den samlede proces for 
arbejdet med forandringsteori. Det behøver ikke at være en stor 
og omfattende plan, men den kan med fordel indeholde en kort 
beskrivelse af: 

• Den indsats/målgruppe, der arbejdes med i processen

•  Hvilke mål og succeskriterier, der er for processen

•  Hvilke faser, der i processen (eksempelvis de 7 faser som fremgår af  
  denne kogebog)

•  Hvilke aktiviteter og milepæle, der er i processen

• Hvem, der er ansvarlige for hvad i processen. 

En projekt- og tidsplan er med til at skabe klarhed om, hvad der 
skal ske hvornår og hvem der har ansvaret for hvad i arbejdet med 
forandringsteori. En projekt- og tidsplan kan samtidig være med til at 
fastholde fokus på at få gennemført hele processen. 

Egne notater
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Centrale overvejelser og anbefalinger til forberedelsen af udviklingsarbejdet:

At ledelsen sætter sig i spidsen for arbejdet med forandringsteori fra start til slut: 

Ledelsen	–	både	jobcenterchef	og	relevante	afdelings-	og	teamledere	–	kan	med	fordel	være	aktivt	med	i	alle	7	faser	
af projektet. 

At ledelsen i forberedelsesfasen går aktivt ind i beslutningen om og udmeldingen af:

•	 At	der	igangsættes	et	arbejde	med	forandringsteori,	om	formålet	og	målet	med	arbejdet.

•	 Afgrænsningen	af	det	projekt,	der	igangsættes.	Hvem	skal	deltage	i	arbejdet,	hvor	meget	tid	afsættes	til	arbejdet,		
 hvad er rammerne for arbejdet, tidsplan for arbejdet mv. 

•	 Af	overvejelser	om,	hvorvidt	det	politiske	niveau	og	den	strategiske	ledelse	i	kommunen	skal	orienteres	forud	for	at		
 processen igangsættes. 

At ledelsen før igangsætning af udviklingsarbejdet overvejer og tager stilling til, om man reelt er villig til og kan 
ændre på de eksisterende arbejdsmåder, rutiner og indsatser. 

•	 At	ledelsen	gør	sig	klart,	om	man	er	parat	til	og	kan	implementere	de	resultater	og	forslag,	der	udvikles	i	arbejdet		
 med forandringsteori. 

•	 At	ledelsen	foretager	en	forventningsafstemning	ved	begyndelsen	og	undervejs	i	processen.	

At ledelsen påbegynder udviklingsarbejdet på et afgrænset og overskueligt felt – med vilje til at gennemføre 
helhjertet. 

Det er afgørende, at den indsats/målgruppe, der arbejdes med, er så afgrænset og overskuelig, at man har ressour-
cerne og overblikket til at komme hele vejen igennem alle 7 faser i processen. 

At der i forberedelsesfasen arbejdes med at etablere et fælles sprog og et fælles begrebsapparat i forhold til 
arbejdet med forandringsteorimetoden 

At der sættes fokus på medarbejderinvolvering. 

En succesfuld medarbejderinddragelse kræver en god planlægning og en god kommunikation fra ledelsen i forbere-
delsesfasen i forhold til:

•	 Hvilke	medarbejdere,	der	skal	inddrages	i	processen,	hvornår	de	skal	inddrages,	hvor	meget	de	inddrages,	hvilke	 
 rammer der eventuelt er for medarbejdernes forslag og ideudvikling, hvordan medarbejderne eventuelt skal for- 
 beredes på inddragelsen mv. 

•	 En	klar	og	fælles	kommunikation	om,	hvorfor	man	igangsætter	et	arbejde	med	forandringsteori;	hvad	der	gerne	skal		
 komme ud af arbejdet, på hvilket område arbejdet igangsættes, hvem der er involveret, hvilke rammer der er for  
 arbejdet, hvad der er forventningen til medarbejderne mv.  

At der sættes fokus på organiseringen og styringen af processen.

I forberedelsesfasen kan der med fordel:

•	 Etableres	en	styregruppe	og	udpeges	en	tovholder.	Styregruppen	og	tovholderen	har	i	forberedelsesfasen	ansvaret	for		
 at få planlagt og afgrænset projektet og har derefter ansvaret for at projektet gennemføres og afvikles som planlagt.  
 Endelig skal styregruppen gribe ind, hvis projektet kører af sporet, eller betingelserne for projektet ændrer sig undervejs. 

•	 Udarbejdes	en	projekt-	og	tidsplan	for	arbejdet	(jf.	ovenstående	om	indholdet).

•	 Overvejes	om	der	skal	inddrages	eksterne	konsulentbistand	til	facilitering	og	afvikling	af	de	forskellige	workshops	mv.		
 i processen. 

Egne notater
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De overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er fælles på tværs 
af alle målgrupper: så mange borgere som muligt skal i job eller 
i ordinær uddannelse, og så få som muligt skal være på offentlig 
forsørgelse. 

Vejen til at nå disse fælles mål er forskellig fra person til person eller 
fra målgruppe til målgruppe.

Identifikation, beskrivelse og afgrænsning af målgrupper, er derfor 
central i arbejdet med forandringsteori. Det er i arbejdet med beskri-
velserne af målgrupperne, at jobcentret skaber et fælles udgangs-
punkt for at kunne arbejde med at fastlægge mål og resultatkrav for 
målgrupperne samt formulere de indsatser, der kan føre frem til de 
ønskede resultater. 

For at målgrupperne kan danne afsæt for det efterfølgende arbejde 
med mål, resultater og indsatser, skal identificeringen, afgrænsningen 
og beskrivelserne være præcise og detaljeret.  Det kræver blandt andet, 
at den overordnede målgruppe, der er i fokus, kan nedbrydes i delmål-
grupper, som på grund af fælles karakteristika kan forventes at ville få 
gavn af samme forløb og indsatser på vejen tilbage i job.

afgræsningsopgaven sker på grundlag af jobcentermedarbejdernes 
kendskab til de ledige, de lediges karakteristika, de lediges indsatsbehov 
og typiske vej til job eller uddannelse.

trin 2: 
Fastlæggelse af  
målgrupper

Egne notater
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Workshop 1
Forslag til hvordan målgrupper identificeres, beskrives og afgrænses på en workshop

Forslag	til	hvordan	målgrupper	identificeres,	beskrives	og	afgrænses	på	en	workshop

Der	afvikles	en	workshop	(typisk	af	1	dags	varighed),	hvor	der	sættes	fokus	på	at	identificere,	beskrive	og	afgrænse	delmålgrupper	
i forandringsteoriarbejdet. 

På selve workshoppen afvikles arbejdet efter følgende drejebog: 

•				Workshoppen	indledes	med	en	kort	præsentation	af	den	overordnede	målgruppe,	formålet	med	at	nedbryde	den	i	delmål-	
 grupper, og hvordan der konkret skal arbejdes på dagen og i gruppearbejder. 

•				Derefter	inddeles	deltagerne	i	grupper	af	4-6	medarbejdere,	der	gennemfører	en	brainstorm	(20-30	minutter),	hvor	gruppen		
 på farvede ark oplister undergrupper/delmålgrupper af hovedmålgruppen. 

•				På	hvert	ark	beskrives	kort	en	delmålgruppe,	som	har	fælles	karakteristika,	et	fælles	indsatsbehov	og	fælles	typisk	vej	til	job		
 eller uddannelse. 

•				Undervejs,	eller	efter	brainstormen,	hænger	gruppen	de	farvede	ark	op	på	væggen.	Der	er	i	forvejen	sat	spørgsmålsark	op	på		
 væggen, der styrer de enkelte gruppers afrapportering. 

•				Alle	deltagerne	i	workshoppen	betragter	og	drøfter	derefter	i	fællesskab	de	forskellige	bud	på	delmålgrupper.	Drøftelsen	skal		
 styres og faciliteres. 

•				Der	åbnes	for	forslag	til,	hvordan	undergrupper/delmålgrupper	med	fælles	karakteristika	kan	kædes	sammen		(hvis	ikke	en			
	 yderligere	opdelingsrunde	er	nødvendig).	

•				Ideelt	set	er	der	efter	dialogen	højst	10	grupper,	som	danner	udgangspunkt	for	den	videre	beskrivelse.	De	10	undergrupper 
	 danner	udgangspunkt	for	det	videre	arbejde	i	processen	–	det	vigtigt	at	huske	hinanden	på,	at	antal	og	beskrivelser	af	grup-	
 perne endnu ikke ligger fast, men løbende kan tilpasses og justeres.

•				For	hver	undergruppe	gennemføres	en	ny	brainstorm	(10-15	min.	pr	undergruppe/delmålgruppe),	hvor	deltagerne	på	work-	
	 shoppen	oplister	alle	relevante	karakteristika	ved	de	ledige	i	undergruppen/delmål-gruppen	(fx	alder,	job-	eller	uddannelses-	
	 baggrund,	helbred,	motivation,	misbrug	mv).	

•				Karakteristika	skrives	på	Post-it	–	et	kendetegn	pr	ark.	Det	er	vigtigt	at	holde	et	højt	tempo	i	brainstormen	og	at	holde		
 hinanden fast på at få alt relevant med.

•				Efter	brainstorm	om	karakteristika	sorteres	de	i	en	systematik,	som	skal	skabe	overblik	og	sammenhæng.	De	fem	ressource-	
	 elementer	fra	arbejdsevnemetoden	(job/uddannelse,	eget	arbejdsmarkedsperspektiv,	personlige	kompetencer,	økonomi/net-	
	 værk	og	helbred/misbrug)	har	vist	sig	velegnet.

•				Når	deltagerne	på	den	måde	har	arbejdet	sig	igennem	alle	de	identificerede	undergrupper,	er	der	etableret	en	opdeling		
 af den samlede målgruppe. og for hver undergruppe/delmålgruppe foreligger en systematisk beskrivelse, der dels danner  
 udgangspunkt for arbejdet med at opstille delmål og tilrettelægge indsats, dels giver deltagerne et nuanceret fælles billede  
 af de borgere, som jobcentret betjener.

•				Som	afslutning	på	målgruppeafgrænsningen	er	det	tit	muligt	at	reducere	antallet	af	målgrupper	yderligere	(ideelt	til	6	til	8 
	 undergrupper),	da	det	ofte	viser	sig,	at	tilsyneladende	forskellige	undergrupper	dækker	over	personer	med	ensartede	karakte-	
	 ristika	–	hvor	man	blot	har	fået	øje	på	et	karakteristika	før	et	andet		(fx	en	gruppe	af	kriminelle,	der	også	har	et	misbrug		
	 kontra	en	gruppe	af	misbrugere,	der	også	er	kriminelle).		

•				Det	er	afgørende,	at	drøftelserne	på	og	resultatet	af	workshoppen	dokumenteres	løbende,	så	det	er	muligt	at		udarbejde	en		
	 detaljeret	opsamling	fra	workshoppen.

Praktiske overvejelser om workshoppen:

•	 Jobcentret	arrangerer	og	afvikler	en	workshop,	som	udelukkende	har	fokus	på	at	arbejde	med	en	underopdeling	af	den	 
 målgruppe, der arbejdes med i forandringsteoriprocessen. 

•	 Deltagerne	på	workshoppen	er	ledere	og	medarbejdere	fra	de	afdelinger/teams,	der	i	dagligdagen	arbejder	med	den	mål-	
	 gruppe	og	indsats,	der	er	i	fokus.	Deltagerne	er	forud	for	workshoppen	orienteret	om	den	samlede	proces	og	formålet	med		
	 den	aktuelle	workshop	mv.
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Det	kan	være	en	udfordring	på	workshoppen	at	fastholde	
fokus på de lediges fælles karakteristika, indsatsbehov og 
vej til job eller uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen er i 
høj grad kendetegnet ved allerede eksisterende målgrup-
peinddelinger	(eksempelvis	opdelingerne	på	ydelsestype,	
alder, ledighedsanciennitet eller på målgruppeinddelinger, 
der knytter sig til anvendelsen af en bestemt indsats eller 
indsatstype).	

Find den rigtige balance

Hvis udviklingsarbejdet for alvor skal lykkes, er det derfor 
vigtigt ikke at lade sig begrænse af de eksisterende 
undergruppeinddelinger af målgruppen. samtidig er det 
vigtigt at huske på, at der i senere faser i forandringsteori-
processen	–	ikke	mindst	når	der	skal	tilrettelægges	indsats	
og	gøres	klar	til	implementering	–	bliver	lejlighed	til	både	
at	tænke	de	eksisterende	målgrupper	(fx	målgrupperne	i	
lovgivningen)	ind	og	se	på	koblingen	mellem	målgruppe	
og indsats.  

opgaven består i at opnå den balance, hvor der med 
udgangspunkt i målgrupperne kan tilrettelægges en 
målrettet indsats for alle, samtidig med at antallet af 
målgrupper ikke er større, end overblikket bevares. 

Hvis der er få målgrupper, er der stor risiko for, at mål-
grupperne er så brede i beskrivelsen, at det ikke er muligt 
at bruge målgruppebeskrivelsen som fælles udgangspunkt 
for indsatstilrettelæggelsen. 

Hvis der er for mange målgrupper, er der risiko for at 
miste overblikket og det fælles billede. Desuden risikerer 
man, at forandringsteoriarbejdet vil føre til en meget 
voldsom kompleksitet med behov for et stort antal tilbud, 
samarbejde med et utal af tilbudsleverandører og et virvar 
af arbejdsgange og metoder, der slet ikke står mål med 
behovet.

Et	godt	resultat	af	workshoppen	stiller	derfor	krav	til	
styringen	og	faciliteringen	af	workshoppen.	Det	er	vigtigt,	
at	den	eller	de	personer,	der	styrer	og	faciliterer	work-
shoppen, er meget åbne for deltagernes forslag og input. 
Forslagene bør dokumenteres, og samtidig er det vigtigt 
med en rimelig stram styring af, hvad der drøftes på 
workshoppen.	Eksempelvis	at	der	på	workshop	1	arbejdes	
med målgrupper og ikke med indsats.

Centrale overvejelser og anbefalinger til facilitering af workshoppen:

De personer, der styrer og faciliterer workshoppen har fokus på:

•	 at	deltagerne	engageres	og	kommer	til	orde	–	at	alle	forslag	og	input	kommer	frem	og	dokumenteres.

•	 at	der	er	en	stram	styring	af,	hvad	der	drøftes	på	workshoppen	–	det	handler	kun	om	målgrupper.

•	 at	man	sikrer	en	gennemgang	af	alle	trin	og	elementer	i	workshoppen	(jf.	drejebogen).	Man	må	ikke	fortabe	sig	i		
 meget lange og dybdegående diskussioner mv. 

•	 at	man	som	facilitator	bevarer	overblikket,	og	at	man	er	forberedt	på,	at	workshoppen	kan	udvikle	sig	anderledes,		
 end man havde forventet på forhånd.

Egne notater
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De overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen ligger fast:  
Jobcentrenes succes måles på evnen til at hjælpe folk i job, ordinær 
uddannelse og ud af offentlig forsørgelse. Disse mål udmøntes mere 
detaljeret i blandt andet ministermålene og i de lokale mål, som 
fastlægges i beskæftigelsesplanen. og der måles og følges løbende op 
på jobcentrenes evne til at leve op til de opstillede mål. 

Parallelt tager beskæftigelseslovgivningen sigte på at styre indsatsen i 
retning af de overordnede politiske mål for indsatsen. 

Fastlæggelsen af overordnede mål, den løbende måling på overordnet 
niveau eller lovgivningsmæssig detailregulering, afstikker de overord-
nede rammer og principper for indsatsen. Men rammesætningen giver 
kun i begrænset omfang bud på den lediges vej tilbage i job og ud af 
offentlig forsørgelse samt om delmålene på vejen. rammesætningen 
giver derfor kun lidt støtte til valget af, hvilke indsatser, der fører til 
indfrielsen af delmål og mål. 

I forandringsteori arbejder man målrettet med at opstille de delmål, 
der skal forfølges i arbejdet med at støtte, at den ledige kommer i 
job eller uddannelse. Jobcebtret gennemfører typisk arbejdet på en 
workshop.

trin 3: 
Fastlæggelse 
af mål, 
resultatkrav 
og delmål

Egne notater

Forandringsteori bygger bro

• Forandringsteorimetoden søger at slå bro mellem de politiske mål 
og de indsatsmæssige mål, så jobcentrets mål og indsats stemmer 
overens med og fører frem til en opfyldelse af de mål og resultatkrav, 
politikerne har formuleret.

• Ligeledes søger forandringsteorimetoden systematisk at udnytte 
den viden, der er i praksisfeltet – i denne sammenhæng i jobcentrene 
- om hvad der virker.

• I forandringsteorien ligger nøglen til udvikling af resultaterne 
derfor i at lade fagpersoner omsætte de fastlagte overordnede mål 
til delmål.

Identifikationen af delmålene sker med afsæt i karakteristika, der 
knytter sig til den målgruppe, den ledige er i. Formuleringen af delmål 
er	med	til	at	holde	fokus	på	det	overordnede	mål	–	den	korteste	
vej	til	job	eller	uddannelse	–	gennem	hele	forløbet.	Samtidig	giver	
kæden af delmål dels mulighed for at træffe beslutning om, hvilken 
indsats der skal til, dels mulighed for at følge med i og op på, om der 
er progression i indsatsen. altså  om indsatsen virker som den skal, og 
om borgeren nærmer sig målet.
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Workshop 2
Forslag til hvordan jobcentret kan arbejde med at fastlægge delmål for indsatsen

Der	afvikles	en	workshop	(typisk	af	1	dags	varighed),	hvor	der	sættes	fokus	på	at	identificere	og	beskrive	delmål	i	
forandringsteoriarbejdet. 

På selve workshoppen afvikles arbejdet efter følgende drejebog: 

•	 Workshoppen	indledes	med	en	kort	opsamling	på	formålet	og	trinene	i	den	samlede	forandringsteoriproces	og		
	 på	de	delmålgrupper,	der	blev	identificeret	og	beskrevet	på	workshop	1.	Derefter	introduceres	til	det	emne/de		
 opgaver, der konkret skal arbejdes med på dagen og i de enkelte gruppearbejder. 

•	 Derefter	inddeles	deltagerne	i	grupper	af	4-6	medarbejdere,	der	arbejder	med	udgangspunkt	i	de	delmålgrupper,		
	 som	blev	identificeret	på	workshop	1.	Hver	gruppe	arbejder	med	en	af	delmålgrupperne.	

•	 Grupperne	kan	med	fordel	arbejde	parallelt,	så	der	skabes	hurtig	fremdrift.	Erfaringsmæssigt	kan	der	sagtens	 
 opnås fælles billeder og fælles resultater, når blot deltagerne får mulighed for at præsentere og kommentere  
 forslagene for hinanden efterfølgende.

•	 Forud	for	gruppearbejdet	er	der	hængt	beskrivelser	af	de	enkelte	grupper	op	på	væggen	sammen	med	de	spørgs-	
 mål, gruppen skal drøfte og besvare. 

•	 Grupperne	begynder	med	at	prøve	at	identificere	”nøglen	til	succes”	for	den	enkelte	delmålgruppe.	

•	 Det	kan	eksempelvis	gøres	ved	at	spørge	om:	

 · ”Er der én problemstilling, som indsatsen i særlig grad skal tage fat omkring for delmålgruppen?”

 · Er der én problemstilling, hvor løsningen vil kunne føre til nedbrydelsen af de øvrige barrierer på vejen mod job  
	 eller	uddannelse	for	delmålgruppen	–	eller	som	minimum	udgør	det	første	væsentlige	skridt	i	den	rigtige	retning?”

•	 Gruppen	skriver	svar	og	forslag	på	A4-ark,	der	sættes	op	på	væggen.

•	 På	baggrund	af	arbejdsgruppernes	drøftelse	og	udpegning	af	nøglefaktorer	(svar	på	ovenstående	spørgsmål)	 
 arbejder man herefter med i plenum at fastlægge den kæde af delmål, som vurderes samlet at kunne føre til, at  
 indsatsen leverer de ønskede resultater og mål. 

•	 Dette	arbejde	kan	foregå	på	flere	måder:	

 · Delmålene kan sættes i rækkefølge/system som delmål på en trappe, hvor målet på det øverste trin typisk er job  
 eller ordinær uddannelse.

 · Delmålene kan sættes i rækkefølge/system ud fra en vurdering af, hvad der er delmål på kort og langt sigt. 

•	 Fastlæggelsen	af	delmål	og	rækkefølgen	af	delmål	sker	med	afsæt	i	de	karakteristika	(fordelt	på	opmærksom-	
	 hedsområder),	der	knytter	sig	til	målgruppen.

•	 Det	er	vigtigt	hele	tiden	at	bestræbe	sig	på	at	have	så	få	delmål	som	muligt.	”Kortest	mulig	vej”	er	altid	et	mål		
 i indsatstilrettelæggelsen. Det kan derfor også være en god ide, som led i fastlæggelsen af delmålene, at prøve at  
 afklare forventningerne til den tidsmæssige udstrækning af målopfyldelsen på både kort og langt sigt.  

•	 Arbejdet	kan	foregå	ved,	at	deltagerne	arbejder	med	at	sætte	delmålene	ind	på	en	”progressionstrappe”	(på	et		
	 stort	stykke	brunt	papir	på	væggen),	der	viser,	hvordan	opnåelsen	af	delmål	efter	delmål	til	stadighed	nærmer	sig		
 målet: job eller ordinær uddannelse.

•	 Det	er	afgørende,	at	drøftelserne	på	og	resultatet	af	workshoppen	dokumenteres	løbende,	så	det	er	muligt	at		
	 udarbejde	en	detaljeret	opsamling	fra	workshoppen.
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Fastlæggelsen af delmålene tager således udgangspunkt i 
medarbejdernes viden om og erfaring med:

•	 Hvor	man	skal	rette	sin	fokus	hen	i	indsatsen	over	for		
 delmålgruppen

•	 Hvordan	man	opstiller	relevante	delmål	for	indsatsen		
 for delmålgruppen

•	 Hvilke	delmål,	der	er	relevante	og	realistiske	for	 
 delmålgruppen

•	 Hvordan	målene	indbyrdes	hænger	sammen	–	det	vil 
 sige i hvilken rækkefølge man kan bygge indsatsele- 
 menterne ovenpå hinanden

Det er erfaringen, at det er vanskeligt at adskille fastlæg-
gelsen af delmål fra udvælgelsen af indsats. Indsats spiller 
i dagligdagen den helt centrale rolle, og indsatser og 
aktiviteter presser sig derfor naturligt på i arbejdet med at 
fastlægge mål.

Hold fokus på delmålene

I arbejdet med at fastlægge forandringsteori er det derfor 
meget vigtigt at ”gemme” indsatsen, indtil identifika-
tionen og beskrivelsen af delmålgrupper og delmål er på 
plads. Det er også vigtigt, at medarbejderne i fastlæg-
gelsen af delmål hæver sig op over dagligdagens praktiske 
rammer og indsatser. Der skal i udviklingsarbejdet hele 
tiden være fokus på, at indsatsen sker med udgangspunkt 
i	at	leve	op	til	delmål	og	resultatkrav	–	og	ikke	omvendt.

I	workshoppen	om	delmål	vil	medarbejderne	typisk	stille	
følgende typer af spørgsmål: 

•	 ”Er	det	ikke	irrelevant	at	fastlægge	delmål,	når	nu	det		
 hele alligevel er fastlagt i loven?”

•	 ”Er	det	ikke	irrelevant	at	fastlægge	delmål,	når	økonomi		
 og organisation er låst fast?”

•	 ”Er	det	ikke	irrelevant	at	fastlægge	delmål,	når	job-	
 centrets samarbejdspartnere er, som de er?” 

spørgsmålene er absolut relevante. Jobcentrets indsats 
sker jo netop ikke i et ”lukket rum”, men er derimod væ-
vet ind i en lang række faktorer, som er med til at definere 
råderummet for jobcentret. 

Det	er	dog	vigtigt,	at	man	i	denne	fase	(workshop	2),	hvor	
delmålene fastlægges, så vidt muligt holder sig fri af disse 
rammer. Medarbejderne skal  søge at fastholde fokus på 
at fastlæggel delmål ud fra, hvad der er fagligt klogt, og 
ud	fra	en	(ideel)	vurdering	af,	hvad	der	er	den	korteste	vej	
i job eller uddannelse.

Det kan være svært at holde ovennævnte spørgsmål 
ude af arbejdet med at fastlægge delmål for indsat-
sens undergrupper. Men det kan lade sig gøre, hvis man 
undervejs i arbejdet løbende minder om, at der forud 
for at forandringsteorien bliver implementeret vil ske 
en ”trykprøvning”, hvor målgrupper, delmål og indsatser 
bliver	afprøvet	op	mod	de	ydre	krav	(lovgivning,	økonomi	
med	videre).	

Som	nævnt	ved	workshop	1,	stiller	et	godt	resultat	af	
workshoppen	krav	til	styring	og	facilitering.	Se	boksen	
om centrale overvejelser og anbefalinger til facilitering af 
workshoppen	på	side	12
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Ud fra en forandringsteoretisk synsvinkel skal der være en synlig sam-
menhæng mellem indsats og delmål.  al indsats og alle aktiviteter, der 
iværksættes for den ledige, skal rette sig mod et delmål, som igen skal 
kunne ses i sammenhæng med de overordnede mål i beskæftigelses-
indsatsen.	Arbejdet	gennemføres	typisk	i	en	workshop.

I boksen på næste side lister vi en række centrale forslag ved planlæg-
ning	af	workshop	med	fokus	på	at	identificere	og	beskrive	indsatser:

Det	enkelte	indsatselement	(eksempelvis	praktik	i	en	virksomhed)	og	
den	enkelte	aktivitet	(eksempelvis	gennemførelsen	af	en	jobsamtale	i	
jobcentret)	har	sigte	på	at	forfølge	et	specifikt	og	konkret	delmål.	Og	
den enkelte indsats eller aktivitet har til formål at bringe borgeren tæt-
tere på det overordnede mål: at komme i job eller ordinær uddannelse.

Der er ingen principiel modstrid mellem at fastlægge indsats med ud-
gangspunkt i lokale og målgruppe-specifikke målsætninger på den ene 
side og lovgivningens krav til eksempelvis kontakt og tilbudsgivning 
på den anden. tværtimod viser erfaringen fra arbejde med foran-
dringsteori, at der ofte er en tæt sammenhæng mellem lovgivningens 
krav og den indsats, som medarbejderne vurderer hensigtsmæssig 
og nødvendig. Denne erkendelse er med til både at skabe tættere 
sammenhæng	mellem	indsats	og	politik	–	og	mellem	mål	og	midler	i	
beskæftigelsespolitikken.

trin 4: 
Fastlæggelse af  
indsatser

Centrale overvejelser og anbefalinger til 
facilitering af workshop 3:

De personer, der styrer og faciliterer workshoppen har særlig 
fokus på:

•	 At	deltagerne	engageres	og	kommer	til	orde	–	at	alle	forslag	og		
 input kommer frem og dokumenteres.

•	 At	formuleringen	af	indsatser	ikke	begrænses	for	meget	af	forskel-	
 lige rammer og krav mv.

•	 At	man	sikrer	en	gennemgang	af	alle	trin	og	elementer	i	work	
	 shoppen		(jf.	næste	side).	

•	 At	facilitatoren	bevarer	overblikket	og	er	forberedt	på,	at	 
	 workshoppen	kan	udvikle	sig	anderledes	end	på	forhånd	 
 forventet. 

Egne notater
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Det er erfaringen, at det i arbejdet med at beskrive ind-
satser	på	workshoppen	kan	være	vanskeligt	for	medar-
bejderne at sætte sig udover den allerede eksisterende 
indsats. Det vil sige de tilbud jobcentret anvender i dag, 
den måde samtalerne afvikles på, den tilgang der er til 
borgeren i tilbud og samtaler med videre. 

Udgangspunktet er en idealverden

Det kan også være vanskeligt at få taget drøftelsen om, 
hvorvidt man med sikkerhed ved, at en indsats fører frem 
til det ønskede resultat/delmål. at skelne mellem, om det 
er noget man formoder, eller om der mere er tale om, at 
indsatsen har set sådan ud i mange år og derfor nødven-

digvis må være det rigtige. 

tilsvarende vil medarbejderne ofte bringe de økonomiske 
rammer, eksisterende aftaler med leverandører, ressourcer 
i jobcentret med videre på banen som ”begrænsninger” i 
tænkningen og udviklingen af de indsatser, der kan gøre 
en forskel i arbejdet med at nå de ønskede resultater og 
delmål for delmålgruppen. 

Det	er	derfor	vigtigt,	at	facilitatoren	på	workshoppen	
holder fast i, at der i første omgang skal tænkes op imod 
en ”idealverden”. ”Hvilken indsats ville vi sætte i gang for 
målgruppen i en idealverden?”. 

samlet set bør man være opmærksom på følgende i for-
hold	til	at	sikre	en	god	facilitering	af	workshoppen:

Forslag til hvordan der kan arbejdes med at fastlægge indsatser

På	workshop	3	sættes	fokus	på	at	identificere	og	beskrive	indsatser.	På	selve	workshoppen	afvikles	arbejdet	efter	
følgende drejebog: 

•	 Workshoppen	indledes	med	en	kort	opsamling	på	formålet	og	trinene	i	den	samlede	forandringsteoriproces	og		
	 på	de	delmålgrupper	og	delmål,	der	blev	identificeret	og	beskrevet	på	workshop	1	og	2.	Derefter	introduceres	til		
 det emne/de opgaver, der konkret skal arbejdes med på dagen og i de enkelte gruppearbejder. 

•	 Derefter	inddeles	deltagerne	i	grupper	af	4-6	medarbejdere,	der	arbejder	med	udgangspunkt	i	de	delmålgrupper	og		
	 delmål,	som	blev	identificeret	på	workshop	1	og	2.	Hver	medarbejdergruppe	arbejder	med	en	af	delmålgrupperne		
 med de tilhørende delmål.

•	 Arbejdsgrupperne	arbejder	med	at	fastlægge	indsatser	for	de	enkelte	delmålgrupper.	Det	sker	ved	at	besvare	 
 følgende spørgsmål:

 · Hvilken indsats kan flytte/understøtte borgeren i at komme tættere på de formulerede delmål?

	 ·	Hvad	ved	vi	virker	i	indsatsen?	(evidens	eller	formodning)

 · Hvilken dialog skal jobcentret have med den ledige?

 · Hvilket konkret indhold har indsatsen eller aktiviteten?

	 ·	Hvem	–	udover	den	ledige	og	jobcentret	–	er	involveret	i	indsatsen	eller	aktiviteten?

 · Hvilken rolle har jobcentret i forhold til at samarbejde om og koordinere indsatsen?

 · Hvilke arbejdsgange er der i jobcentret, og hvilke metoder og redskaber anvendes i indsatsen/aktiviteten.

•	 Arbejdsgruppernes	arbejde	og	besvarelse	præsenteres,	drøftes	og	suppleres	i	plenum.	

Praktiske overvejelser om workshoppen

•	 Der	afvikles	en	selvstændig	workshop,	der	udelukkende	sætter	fokus	på	at	identificere	og	formulere	indsatser,	der		
 kan sikre en opfyldelse af de delmål, som er formuleret for de forskellige delmålgrupper.

•	 Deltagerne	på	workshoppen	er	de	samme	ledere	og	medarbejdere,	som	deltog	i	workshop	1	og	2

Egne notater

Workshop 3
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Opfølgning på workshop om indsatser

Forandringsteori som metode bygger på, at man prøver 
at finde frem til den bedst mulige indsats ud fra systema-
tisk arbejde med mål og målgrupper, delmålgrupper og 
delmål. Det er vigtigt, at udviklingsprojektet i størst mulig 
omfang prøver at sætte sig fri af de eksisterende rammer 
og praksisser.

I virkeligheden er beskæftigelsesindsatsen i høj grad 
kendetegnet ved en klar rammesætning både formelt og 
uformelt.

Væsentlige	dele	af	denne	rammesætning	–	eksempelvis	
lovgivningen, i vid udstrækning økonomien, it-systemer 
med	videre	–	står	ikke	til	diskussion.	Andre	dele	af	ram-
mesætningen	har	jobcentret	–	eventuelt	via	inddragelse	
af	udvalg,	byråd	og	LBR	–	større	indflydelse	på.

Det er naturligvis helt afgørende, at man før man lægger 
sig fast på en tilpasning af indsatsen, så den svarer til de 
krav, som er blevet formuleret i forandringsteoriarbejdet, 
”trykprøver” de forslag til indsats, der er fremkommet i 

udviklingsprocessen. Desuden bør man vurdere indsatserne 
i forhold til deres implementeringsmæssige realisme. 
Blandt de faktorer, som indsatserne bør holdes op imod er:

•	 Lovmedholdelighed,	herunder	afstemning	i	forhold	til		
 krav om rettidighed, aktivering med videre.

•	 Volumen	i	tilbuddet,	herunder	mulighed	for	at	kæde		
 beslægtede indsatser sammen.

•	 Økonomiske	omkostninger/effekter	af	aktiviteten.

•	 Øvrige	bindinger,	eksempelvis	leverandøraftaler,	 
 politiske bindinger med videre.

Jobcenterledelsen har det endelige ansvar for indsatstil-
rettelæggelsen og for de nødvendige prioriteringer og 
valg, der ligger i forlængelse af udpegningen af indsatser i 
forandringsteoriarbejdet.

Centrale overvejelser og anbefalinger:

Efter	indsatsworkshoppen,	og	før	man	fastlægger	målinger,	bør	ledelsen	sætte	sig	i	spidsen	for	at	sætte	fokus	på	en	
række spørgsmål på tværs af delmålgrupper og delmål: 

•	 Er	det	muligt,	at	bruge	de	samme	indsatser	i	flere	sammenhænge	og	over	for	forskellige	målgrupper	på	forskellige		
 tidspunkter i forløbet?

•	 Hvilke	indsatser/aktiviteter/metoder	med	videre	findes	allerede?	

•	 Hvilke	af	de	eksisterende	indsatser	mv.	skal	justeres?

•	 Hvilke	indsatser	skal	udvikles	eller	etableres?

Det er afgørende, at drøftelserne på og resultatet af overvejelserne om, hvordan indsatsen konkret skal udmøntes, 
dokumenteres løbende. Desuden bør beslutningerne formidles og begrundes, så man tydeliggør de valg og fravalg., 
som	er	foretaget	for	at	sikre	lovmedholdelig	drift,	for	at	ressourceoptimere,	på	grund	af	lokale	bindinger	(organisatorisk,	
leverandøraftaler,	politiske	beslutninger	mv.).	

Egne notater
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I takt med, at der er kommet stadigt større forventninger 
til resultater og effekter, er der tilsvarende kommet sta-
digt større fokus på målingen heraf. gennem det seneste 
årti har man særligt på overordnet og nationalt niveau 
udviklet en række målinger og måleværktøjer. 

De eksisterende målinger gennemføres imidlertid ofte på 
et niveau, der er for overordnet til en direkte opfølgning 
på, om de enkelte indsatser har den ønskede virkning i 
forhold til de enkelte delmålgrupper. Det vil sige, om ind-
satsen fører til de resultater og delmål, der er forudsat.

I forandringsteorimetoden tilstræber man at måle på, om 

man har tilrettelagt den rette indsats, og om man når de 
ønskede delmål via indsatsen. samtidig måles der på, om 
indsatsen rent faktisk lever op til dét, der er formuleret 
og aftalt i forbindelse med forandringsteoriarbejdet.  som 
illustreret i figur 2 tilstræber man derfor at måle på:

•	 Leverer	vi	den	indsats,	der	er	aftalt	i	forbindelse	med	
forandringsteoriarbejdet?

•	 Giver	indsatsen	de	resultater,	som	vi	har	forventet?

•	 Når	vi	de	delmål,	vi	har	formuleret	for	den	enkelte	
delmålgruppe?

trin 5:  
Fastlæggelse af målinger

Egne notater
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Ved at måle på ovenstående får jobcentret indblik i, hvor-
dan implementeringen af forandringsteorierne forløber 
–	og	om	de	formulerede	forandringsteorier	virker,	eller	
om der er behov for justeringer af indsatsen. Derudover er 
fastlæggelsen af målinger med til at skabe en målretning 
og et fokus i indsatsen, som i sig selv vurderes at være 
med til at højne resultatopnåelsen. 

De	konkrete	målinger	udvikles	på	en	workshop	4,	der	lig-
ger	i	forlængelse	af	de	tre	ovenfor	beskrevne	workshops.	
Udviklingen	af	målinger	på	en	workshop	skal	blandt	andet	
være med til at forstærke ejerskabet og legitimitet af må-
lingerne blandt medarbejdere og ledere i organisationen.

Egne notater

Figur 2:
Målepunkterne i forandringsteori - hvor kan der måles?
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Specifik og velafgrænset målgruppe

Overordned mål
F.eks. 95% med ungdomsuddannelse

Mål på progression
F.eks. Den unge parat
til uddannelseMål på indsats

F.eks. Gør vi det, 
vi har aftalt?
Hvad betyder tid?

Figur 2 illusterer mulige målepunkter: Nås de opstillede delmål? Giver indsatsen de ønskede resultater?  

Og sætter vi de aktiviteter i værk, som forandringsteorien anviser?

Figuren illustrerer, at der er et fælles overordnet mål, som altid og for alle målgrupper forfølges (her illustreret som et antal målgruppe-lag). 

Forfølgelsen af det overordnede mål sker gennem fastlæggelse af målgruppespecifikke delmål der tilsammen udgør en ”indsatstrappe”  

(illustreret med de små farvede bokse). Opnåelsen af delmålene sker gennem systematisk indsatstilrettelæggelse, som tager konkret sigte på 

at nå delmålene (på figuren illustreret med de ”haler”, der ligger bag delmålet). Sagt på en anden måde: Resultatorienteret indsats kan ses 

som en trappe der leder den enkelte målgruppe til det overordnede mål. Delmålene angiver trinnenes højde og indsatserne selve trappetrinnene.
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Ligesom i arbejdet med fastlæggelse af målgrupper, mål 
og indsatser er inddragelsen af medarbejdergruppen helt 
central i fastlæggelsen af målinger. Medarbejderne besid-
der vigtig viden om, hvordan man i den direkte indsats 
kan måle resultatopnåelse og succes. Derudover har 
medarbejderne primær indsigt i og daglig erfaring med 
beskæftigelsesindsatsens arbejdsgange. I kraft af denne 
indsigt kan de bidrage til tilrettelæggelsen af, hvordan 
jobcentret vil arbejde med at gøre måling til en hensigts-
mæssigt integreret del af den daglige indsats.

Det understøtter derudover målingernes legitimitet, at 
medarbejderne selv er med til at formulere og im-
plementere dem. Desuden kan det medvirke til, at den 
løbende måling af resultatopnåelsen bliver fast indarbej-
det, og at målingerne anvendes i den løbende optimering 
af resultatopnåelsen.

samlet set vil vi pege på følgende overvejelser og an-
befalinger i forhold til at sikre en god gennemførelse af 
workshop	4:	

Centrale overvejelser og anbefalinger til facilitering af workshoppen:

De	personer	der	styrer	og	faciliterer	workshoppen	har	særlig	fokus	på:

•	 At	arbejde	med	at	skabe	en	holdning,	hvor	relevant	måling	er	absolut	nyttig	i	forhold	til	løbende	forbedring	og		
 evaluering af indsats og antagelser.

•	 At	opbygge	forståelse	for	forskellige	typer	af	målinger,	herunder	sammenhængen	mellem	procesmål	og	effektmål		
	 samt	mellem	lokale	målinger	og	nationale	målinger	(i	fx	Jobindsats).

•	 At	sætte	fokus	på	både	nødvendigheden	og	afgræsningen	af	medarbejdernes	dokumentation	af	indsatsen	–	ind	
 tastninger i it-systemer, arbejdsgange mv.

Egne notater

Workshop 4
Centrale overvejelser og anbefalinger ved planlægning af workshop 4:

arbejdet med at fastlægge målinger foregår med afsæt i de delmålgrupper, delmål og indsatser, som er fastlagt i 
workshop	1	-3	i	forandringsteoriarbejdet.	

•	 Undervejs	i	udviklingsprocessen	italesættes	mål	og	målinger	løbende,	og	der	inviteres	til	drøftelse	af	spørgsmål	at	typen:

 · Bliver indsatsen bedre, når forandringsteoriarbejdet bliver implementeret i praksis?

 · På hvilke parametre vil indsatsen blive bedre og hvordan:

 · Effekt

 · Kvalitet

 · Effektivitet

 · ressourcebesparelse

 · Brugertilfredshed

 · Faglig tilfredsstillelse

	 ·	Hvilke	parametre	skal	indsatsen	måles	på	–	og	hvordan?

 · Hvad vil I stille politikerne i udsigt, hvis de følger jeres forslag til resultatopnåelse og indsats?

•	 Jobcentret	afvikler	en	selvstændig	workshop,	som	udelukkende	sætter	fokus	på	at	identificere	og	formulere	målinger	

•	 Deltagerne	på	workshoppen	er	de	samme	ledere	og	medarbejdere,	som	deltog	i	workshop	1	-	2	-	3
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Forandringsteori	handler	–	som	det	efterhånden	er	blevet	
nævnt	nogle	gange	–	om	at	målrette	jobcentrets	indsat-
ser og aktiviteter mod opnåelsen af de overordnede mål i 
beskæftigelsesindsatsen; at så mange som muligt kommer 
i job og ud af offentlig forsørgelse. Dette er selvfølgelig 
ikke nyt, og store dele af jobcentrets aktiviteter afspejler 
helt sikkert forfølgelsen af disse mål.  alligevel vil næsten 
alle udviklingsprojekter forankret i forandringsteori som 
metode medføre behov for omstilling i jobcentret.

Det er helt afgørende, at den systematik og stringens, 
som har kendetegnet udviklingsfasen føres med over i 
implementeringsfasen. Det sikrer, at jobcentret får de 
aktører, arbejdsgange, indsatser med videre, som er be-
sluttet i udviklingsprojektet; at den nødvendige omstilling 
foretages. 

Implementeringen og den forudgående forberedelse skal ret-
tes mod alle de faktorer, der kræver udvikling, eksempelvis:

•	 Tilpasning	af	tilbud

•	 Nyudvikling	af	tilbud	og	aktiviteter

•	 Justering	af	arbejdsgange

•	 Inddragelse	af	udvalg	og	eventuelt	byråd/LBR

•	 Håndtering	af	snitflader	og	dialog	med	samarbejds-	
 partnere internt i kommunen og eksternt.

•	 Tilpasning	af	it	og	udvikling	af	procedurer	for	 
 dokumentation og registrering

•	 Organisationstilpasninger

•	 Kompetenceudvikling

I	forlængelse	af	workshoppen	bør	jobcentret	se	på	de	
opnåede resultater af udviklingsarbejdet og vurdere, hvad 
der skal til for at gøre jobcentret parat til at sætte ind 
med udgangspunkt i forandringsteoriprojektet.

Forberedelsen bør fastlægges i en implementeringsplan, 
der belyser:

•	 Faser,	aktiviteter	i	implementeringen.

•	 Forankringen	af	implementeringsopgaven,	herunder	 
 ledelsens ansvar og fordelingen af roller, ansvar og  
 opgaver i implementeringsfasen.

•	 Planen	for	den	løbende	kommunikation	og	formidling	i 
 implementeringsfasen, herunder tydeliggørelse af med 
 arbejdernes mulighed for og adgang til at kommentere 
 og søge afklaring undervejs i implementeringen.

•	 Nødvendigheden	af	en	god	og	præcis	ramme	for	ind-	
 dragelse og involvering af medarbejderne, herunder  
 at de nødvendige kompetencer tilvejebringes. 

Herudover er det vigtigt med en effektiv opfølgning 
undervejs i implementeringen. som blandt andet har 
fokus på: 

•	 At	man	forbliver	tro	mod	metoden	og	de	beslutninger,		
 der er truffet i udviklingsfasen og fastlagt i implemen- 
 teringsplanen. 

•	 At	man	har	et	beredskab	og	en	vilje	til	eventuelt	at		
 justere beslutningerne, hvis de undervejs i implemente- 
	 ringen	–	mod	forventning	–	viser	sig	uhensigtsmæssige.

•	 At	man	løbende	afstemmer	implementering	og	drift		
 i takt med, at forudsætninger og rammer for indsatsen  
 ændres. 

trin 6: 
Implementering

Egne notater
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trin 7:  
opfølgning, 
løbende til-
pasning og 
nye mål: 
cirklen sluttes

Egne notater

Forandringsteori er teori i den forstand, at vi ikke forlods med fuld 
sikkerhed kan sige, om vore antagelser om delmålgrupper, delmål og 
indsatser	rammer	helt	præcist	–	og	om	vi	når	de	resultater,	som	vi	
forventer. Indsatsen bygger på den viden og de erfaringer, der er til 
rådighed.

I takt med, at man i en organisation gennem længere tid arbejder og 
gennemfører indsats på grundlag af forandringsteori, opbygger man 
også en meget indsatsnær og systematisk viden om, hvad der virker, 
og hvad der ikke virker: Det vil sige, om man lykkes med indsatsen 
over for delmålgrupperne, om man når de ønskede mål og delmål. 

Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at man allerede i begyndelsen 
af forandringsteoriarbejdet overvejer, hvordan man kan tilpasse sin 
indsatsudvikling, så den følger med udviklingen i målgrupperne, mål-
gruppernes behov, rammerne for indsats med videre.

Vi anbefaler derfor, at man senest i forbindelse med implementerin-
gen	–	men	meget	gerne	tidligere	–	lægger	en	plan	for,	hvordan	man	
løbende vil følge op på forandringsteorierne, herunder fastlægger 
opfølgningstidspunkt(er)	og	kriterier	for	opfølgningen.

I forbindelse med de mere overordnede opfølgninger bør der ligeledes 
tages stilling til, om organisationen har behov for og er parat til at 
udvide den forandringsteoretiske tilgang til nye målgrupper og ind-
satsområder.
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Egne notater

Jobcenter Horsens, UU Horsens-Hedensted, Beskæftigelsesregion 
Midtjylland og mploy har i efteråret 2010 og begyndelsen af 2011 
afviklet et fælles udviklingsprojekt om anvendelse og afprøvning af 
forandringsteori som metode til målretning og udvikling af dele af 
beskæftigelsesindsatsen. 

Projektet har primært haft fokus på forberedelsen og gennemførelsen 
af et udviklingsprojekt, mens den efterfølgende implementering og 
opfølgning	–	ud	over	overordnede	drøftelser	–	har	ligget	uden	for	og	i	
forlængelse af projektet. 

Udgangspunktet for udviklingsprojektet var en beslutning om at 
etablere en ungeenhed i Horsens Kommune, der samler jobcentrets 
og UU’s indsats for unge mellem 15 og 25 år. 

Forandringsteoriprojektet har sat fokus på at understøtte den nye 
ungeenhed i at tilrettelægge og udvikle en optimal indsats i forhold 
til at realisere og levere de mål og resultater, der er formuleret for 
ungeenheden. 

Processen har derudover bidraget til at skabe fælles billeder af 
målgruppens sammensætning. Desuden har den medvirket til at 
formulere fælles mål og delmål samt igangsætte udviklingen af fæl-
les indsatser og indsatser, hvor jobcentret og UU trækker i samme 
retning og har samme dagsorden.

Projektet i Horsens har været forankret i en styregruppe bestående af 
ledelsesrepræsentanter fra Jobcenter Horsens, UU Horsens-Heden-
sted og Beskæftigelsesregion Midtjylland. Konsulentfirmaet mploy har 
faciliteret projektet.

Figur 3 illustrerer den overordnede tænkning bag forandringsteori-
metoden, hvor jobcentrets opgave består i at tilrettelægge en målret-
tet og sammenhængende indsats for delmålgrupperne i jobcentret.  
Formålet er at nå de overordnede mål, som er opstillet i beskæftigel-
sespolitikken.	Og	illustrerer	den	kode	(i	form	af	systematisk	udvælgelse	
af	delmål	og	aktiviteter),	de	trin	og	den	retning,	som	indsatsen	tilret-
telægges efter.

Forandrings- 
teoriprojektet  
i Horsens  
Kommune
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Metoden er robust i forhold til 
ændrede forudsætninger undervejs i 
udviklingsprocessen

Sidst	på	året	i	2010	blev	der	–	midt	i	forandringsteoripro-
cessen	i	Horsens	–	foretaget	en	omlægning	af	beskæfti-
gelsespolitikken, heriblandt en omlægning af refusions-
satserne i relation til den aktive beskæftigelsespolitik. 
omlægningen førte til, at Jobcentret i lighed med andre 
jobcentre måtte foretage en gennemgang af den eksi-
sterende praksis for tilbudsgivning. af udefra kommende 
omstændigheder blev det altså nødvendigt at sætte 
forandringsteoriarbejdet i bero og revidere indsatsen i 
løbet af kort tid.

Konkret igangsatte man i jobcentrets stab et arbejde 
med at optegne nye indsatsmodeller for alle jobcentrets 
målgrupper, herunder for ungemålgruppen.

For ikke at tabe projektet på gulvet besluttede man 
at gennemføre en udviklingsdag, hvor medarbejderne 
i den nye ungeenhed fik mulighed for at ”oversætte” 
deres forslag til indsatser, der kunne fungere inden for 
den nye indsatsramme i jobcentret. Medarbejderne fik 
derved indflydelse på den endelige udformning af den 
nye tilbudsvifte og mulighed for at prøve de udviklede 
forandringsteorier op mod lovgivningens minimumskrav 
til kontakt og indsats.

Læren af de ændrede forudsætninger og af udviklings-
dagen er, at arbejdet med forandringsteori er robust 
over for ydre forandringer, hvis der tages hånd om det i 
processen. Desuden viser eksemplet tydeligt, at det kan 
være både muligt og relevant at inddrage medarbejderne 
i	den	konkrete	kobling	mellem	forandringsteorierne	og	(de	
eventuelt	forandrede)	rammebetingelser	for	indsatsen.

Egne notater

Figur 3:
Forandringsteori - overordnet principtegning
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Ud over at være en velegnet metode til at arbejde 
systematisk med en indsatstilrettelæggelse, der tager ud-
gangspunkt i mål og delmål for de forskellige målgrupper i 
jobcentret, er forandringsteori også et godt udgangspunkt 
for løbende læring og udvikling af indsatser og resultater.

Forandringsteori bygger på eksisterende viden om og 
erfaringer med, hvad der behov for, og hvad der virker.  
Det er ud fra den viden, at man lokalt bygger fastlæggel-
sen af resultatmål og indsatser. Herefter giver de løbende 
målinger i driften mulighed for at evaluere, om antagel-
serne holder stik, eller om der er behov for justering af 
forandringsteorierne.

Forandringsteoricirklen illustrerer, hvordan processen fra 
forberedelse	over	udviklingstrinene	(målgrupper,	mål,	
indsatser	og	målinger)	og	implementering	leder	frem	til	
opfølgning og evaluering, som giver input til justering og 
yderligere forbedring af indsatsen. 

Den systematiske måling og evaluering af, om indsatser 
og aktiviteter fører til de opstillede mål i forhold til de ud-
pegede	målgrupper,	giver	viden	(evidens),	som	kan	bruges	
i videreudviklingen af indsatsen. 

I en organisation, der gennem nogen tid har arbejdet med 
forandringsteori, vil medarbejdernes antagelser om behov 
og indsatser blive suppleret og underbygget af den viden, 
som er blevet til i den forudgående indsats.

På den måde kan forandringsteori blive en metode til 
forøgelse af resultatopnåelsen på både kort og langt sigt. 

Intern udvikling

En af de helt store fortrin ved forandringsteori som me-
tode er, at den er med til at skabe fælles sprog og fælles 
begreber om:

•	 Målgrupperne,	det	vil	sige	de	borgere,	jobcentret	og	
den enkelte medarbejder arbejder med i hverdagen og 
den daglige sagsbehandling

•	 Delmål	og	resultater,	det	vil	sige	identifikationen	af	tri-
nene i borgerens vej tilbage i job og dermed den konkrete 
målretning, der arbejdes med i jobcentret

•	 Indsatsen,	det	vil	sige	udpegningen	af,	hvad	der	virker	i	
den konkrete situation over for borgeren.

Det viser sig allerede i udviklingsfaserne, at den systema-
tiske tilgang til dialogen om nøglebegreberne målgrupper, 
mål og indsats medvirker til at skabe fælle begreber og 
fælles sprog. og udviklingen af et fælles sprog, fælles bil-
leder og fælles begreber giver nye muligheder for at dele 
praksis, udveksle erfaringer og dele læring. 

Den fælles begrebsdannelse skaber dermed i sig selv ud-
gangspunkt for løbende evaluering og læring i jobcentret.

På et mere overordnet plan giver den systematik, der lig-
ger i forandringsteoriens elementer, jobcentret mulighed 
for at følge op på, om indsatsen fører til de ønskede 
resultater	(beskrevet	i	afsnittet	om	måling,	trin	5).

Forandringsteori i 
beskæftigelsesindsatsen 

Perspektiver for anvendelsen af 
metoden til udvikling af 
beskæftigelsesindsatsen

Egne notater
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Samspil med politikerne

Den læring, som jobcentret uddrager af arbejdet med 
forandringsteori, kan bruges i den løbende udvikling og ef-
fektivisering af centrets arbejde. Læringen kan også levere 
input til de politiske processer og de strategiske beslutnin-
ger om, hvilke områder og indsatser, der bør prioriteres: 
Hvor kommer der rigtigt gode resultater ud af indsatsen, 
men også: Hvor er der behov for forstærket eller forandret 
fokus indsatsmæssigt og økonomisk?

Derved kan forandringsteori medvirke til at bygge bro 
mellem det politiske/målsættende niveau og det admini-
strative/udførende niveau, så aktiviteterne understøtter 
de politiske mål. og så det politiske niveau kan se konkret 
sammenhæng mellem de politiskstrategiske målsætnin-
ger og den indsats, som finder sted i jobcentret.

Et af de aspekter af forandringsteoriarbejdet, som frem-
over bliver interessant at følge, er, hvordan synliggørelsen 
af sammenhæng mellem indsats og resultat eventuelt vil 

kunne yde bidrag til det politiske niveau. Det gælder ikke 
mindst det politiske niveaus prioritering af ressourcer til 
gennemførelse	af	indsats,	der	har	god	effekt	–	og	hvor	
udgifterne til indsatsen overstiges af de samfundsøko-
nomiske fordele, der ligger i at ledige kommer hurtigere i 
job og uddannelse; i form af sparede forsørgelsesudgifter 
samt indtægter i form af skat og bidrag til produktion og 
velfærd. 

Egne notater
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