
Rambøll Management har opstillet følgende eksempel på hvordan man kan beskrive de kendetegn, der 

knytter sig til en bestemt scorer på en subjektiv indikator som arbejdsmotivation. 

1. Meget dårligt 2. Dårlig 3. Nogenlunde 4. god 5. Meget god 

Ønsker passiv 

forsørgelse 

Begynder at forestille 

sig en plads på arbejds-

markedet 

Ønsker en plads på 

arbejdsmarkedet 

Ønsker og tror på en 

plads på 

arbejdsmarkedet 

Har en plan og handler 

selvstændigt 

Kendetegn kan være: 

Har ingen eller 

urealistiske ideer til et 

job eller forestillinger 

om en placering på 

arbejdsmarkedet 

Har uklare forestillinger 

om job 

Har et realistisk ønske, 

har sat sig ind i 

kravene. Er måske lidt 

tøvende 

Har et realistisk ønske, 

søger job eller deltager 

aktivt i at lave en plan 

for at komme derhen 

Har et realistisk 

jobønske og en 

realistisk plan for at 

kommer derhen 

Udtrykker manglende 

vilje/evne til at være på 

arbejdsmarkedet 

Er begyndt at indstille 

sig på, at det vil kræve 

en indsats 

Er indstillet på, at det 

kræver en indsats. Tger 

ikke selv initiativer 

Begynder at handle 

aktivt. Går i dialog om 

jobmuligheder m.v.  

Har fokus på 

muligheder 

Kun fokus på barrierer Mest fokus på barrierer 

begynder at se 

muligheder 

Ser både muligheder og 

barrierer 

Har fokus på 

muligheder 

Handler i 

overensstemmelse 

med plan 

Handler ikke 

arbejdsmarkedsrettet 

Har ikke sat sig ind i 

betingelserne på 

arbejdsmarkedet 

Begynder at handle i 

overensstemmelse 

med plan 

Handler i 

overensstemmelse 

med plan 

 

Kilde: Rambøll Management, Resultatbaseret styring – Manual til jobcentrene, s. 19 

Følgende spørgsmål kan bruges til at spørge indtil borgerens arbejdsmotivation og dermed få baggrund for 

at vurdere borgeren: 

 Har du nogen ideer til et job, som du kunne tænke dig? 

 Hvor ser du dig selv om et år? 

 Er der noget, der forhindrer dig i at starte på et job? (fagligt, personligt, praktisk, helbredsmæssigt) 

 Hvilke tanker har du gjort dig om, hvordan du kommer i job? 

 Hvad har du gjort for at komme i job? Har du søgt job/uddannelse/kontaktet arbejdsplads/skole) 

 Har du brug for hjælp til at søge job? 

 Hvornår har du sidst søgt job? 

 


