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1 Indledning 

  I samarbejde med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (BRHS) Jobcenter Sorø, 

Jobcenter Ringsted og Jobcenter Frederiksberg har Marselisborg Praksisvidencenter udvik-

let en model for kombination af vejlednings- og afklaringsforløb samt virksomhedsrettet 

aktivering. Modellen for indsatsen er blevet afprøvet hos udvalgte aktører i perioden 

01.10.11- 31.12.11.   

 

Nærværende statusrapport fremlægger de foreløbige evalueringsresultater på borgernes pro-

gression i Jobcenter Frederiksberg, hvor indsatsen har været gennemført hos F86 - Afkla-

ring og beskæftigelse (Produktionsakademiet). 

   

  

2 Sammenfatning 

  Nedenfor sammenfattes de centrale resultater af progressionsmålingerne. 

   

Motivation  Efter forløbet opleves flere borgere som mere initiativrige, og flere beder om hjælp. Job eller 

uddannelse er et mål for samtlige borgere og har været det fra opstart af forløbet. 

   

Arbejdsmar-

kedsperspektiv 

 Halvdelen af borgernes jobønsker matcher i højere grad de jobmuligheder, som er på ar-

bejdsmarkedet. Omvendt har kun få et større fokus på uddannelse, ligesom få er blevet 

mere pendlervillige. 

   

Økonomisk 

overblik 

 I forhold borgeren økonomiske overblik har 2 borgere ifølge leverandøren oplevet en posi-

tiv udvikling, men hovedparten havde som udgangspunkt et godt overblik over deres pri-

vatøkonomi. 

   

Mødestabilitet 

og engagement 

 Målgruppens mødestabilitet er gennem forløbet blevet dårligere for 4 borgere og forbedret i 

3 tilfælde. De resterende her ikke oplevet nogen udvikling, men 4 af de 5 blev i udgangs-

punktet også vurderet som mødestabile. Halvdelen af borgerne deltager til gengæld mere 

aktivt i udarbejdelsen af job- og uddannelsesplanen   

   

Arbejdsidenti-

tet 

 Målgruppens arbejdsidentitet er blevet styrket for lidt under halvdelen af borgerne under 

forløbet.  5 borgere har et større ønske om at arbejde skal være en del af vedkommendes tilvæ-

relse, end de gjorde forud for forløbet og et tilsvarende antal kan se sig selv i en proces mod 

arbejdsmarkedet.   

   

Faglige kompe-

tencer 

 Hovedparten (11) har under forløbet været i praktik. Der ses imidlertid ingen markant 

udvikling i forhold til borgerens afklaring af faglige kompetencer, og hvorvidt borgerens 

kompetencer matcher det job, der arbejdes hen imod. 

   



Statusrapport – progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg 

 

 

5

Danskkund-

skaber 

 Samlet set viser progressionsmålingen, at borgerne i langt de fleste tilfælde har opretholdt 

det samme niveau for danskkundskaber, som da de startede forløbet, og nogle få har udvik-

let sig positivt. Langt de fleste borgere blev ved forløbets start også vurderet til at have gode 

danskkundskaber, hvorfor der for flertallet ikke har været behov for en forbedring. 

   

Helbred og 

sociale kompe-

tencer 

 Halvdelen af borgerne er gennem forløbet blevet mere afklaret omkring deres helbred, 

mens få har oplevet nogen udvikling i forhold til deres sociale kompetencer. . 

   

Familie som 

hindring 

 Endelig vurderes 6 borgere i højere grad at se børn og familie som en hindring efter forlø-

bet, mens 5 ikke har ændret sig på dette parameter. En enkelt har oplevet en positiv udvik-

ling. 

   

  

3 Kvalitetssikring - progressionsmåling 

Emner for 

progressions-

måling 

 Borgerens udvikling gennem forløbet er belyst ved hjælp af et progressionsskema, som leve-

randøren har udfyldt ved den enkelte borgers opstart og afslutning af forløb. Skemaet er 

udfyldt elektronisk via SurveyXact. Det er således leverandøren, som har indtastet besvarel-

serne for borgerne, hvorfor målene baseres på leverandørens vurdering.  

 

Følgende temaer er blevet behandlet i både opstart og slutmålingen: 

• Motivation og forandring 

• Arbejdsmarkedsperspektiv 

• Økonomi 

• Forståelse for ret og pligt 

• Arbejdsidentitet 

• Bevidsthed og faglige kompetencer 

• Dansksproglige kompetencer 

• Helbred 

• Sociale kompetencer 

• Ansvar for eget liv 

 

I det følgende sammenlignes besvarelserne fra opstart og slutmålingen for den samlede 

målgruppe i Jobcenter Frederiksberg. Ved hvert tema gennemgås antallet af borger, som 

har udviklet sig positivt eller negativt, siden startmål. 

   

1 er matchka-

tegoriseret til 1 

 Alle personer i undersøgelsen var i udgangspunktet i matchkategori 2. Efter forløbet er en 

person blevet ommatchet til matchkategori 1. 

   

  

3.1 Motivation og forandring 

  Figur 1 viser borgernes progression på tre spørgsmål, som omhandler motivation og foran-

dring.  
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Figur 1   Udvikling i motivation og forandring hos borgerne 
   

  

 
   

Borgerne er 

blevet mere 

initiativrige 

 Som det fremgår, er 6 ud af 12 borgere gennem forløbet blevet bedre til selv at komme med 

forslag til handlinger og tiltag, som kan støtte deres vej mod selvforsørgelse. Kun 2 borgere har 

oplevet en negativ udvikling. De resterende 4 personer ligger på samme niveau, som ved 

opstartsmålingen. 

   

Borgeren beder 

om mere hjælp 

 Desuden viser figur 1, at 6 borgere er blevet bedre til at bede om hjælp til at komme videre 

mod job eller uddannelse, mens 5 borgere ligger på samme niveau efter forløbet som ved 

forløbets opstart. 1 person er blevet dårligere til at bede om hjælp. 

   

Ingen borgere 

har rykket sig 

positivt mod et 

mål 

 Ingen borgere har ændret deres udtryk for at job og uddannelse er et mål. Alle borgere gav 

også som udgangspunkt udtryk for, at job og uddannelse er et mål, hvorfor der ikke kunne 

forventes nogen udvikling i forhold til dette punkt. 

   

  

3.2 Arbejdsmarkedsperspektiv 

  Borgerens arbejdsmarkedsperspektiv måles via tre spørgsmål. Figur 2 viser borgernes udvik-

ling på dette parameter gennem forløbet. 

   

Figur 2   Udvikling i arbejdsmarkedsperspektiv  
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6 er mere reali-

stiske omkring 

jobønsker 

 Som det fremgår, er halvdelen af borgerne blevet mere realistiske omkring deres jobønsker, 

mens de har været i forløbet. Således har 6 borgere nu jobønsker som matcher de mulighe-

der, som findes på det nuværende arbejdsmarked.2 borgeres jobønsker matcher efter forlø-

bet dårligere med arbejdsmarkedet, mens de resterende hverken har oplevet nogen positiv 

eller negativ udvikling.  

   

Ingen udvik-

ling i forhold 

til uddannelse 

 Figuren viser også, at ingen borgere er blevet mere villige til at påbegynde en uddannelse. 7 

har ikke udviklet sig, og af disse var 6 i forvejen positive overfor at påbegynde en adgangs-

givende uddannelse. 1 borger er blevet mindre villig. For de resterende 4 borgere har leve-

randøren svaret, at det ikke var relevant for den enkelte borger at påbegynde en adgangsgi-

vende uddannelse. 

   

2 borgere er 

mere pendlevil-

lige 

 Endelig viser figuren, at blot 2 borgere er villige til at pendle længere end de var, før de 

startede i forløbet. 9 borgere har ikke oplevet nogen udvikling på dette punkt, og 1 borger 

vil pendle mindre end forud for forløbet.  

   

  

3.3 Økonomi 

  Borgernes økonomiske situation vurderes ud fra et spørgsmål vist i figur 3. 

   

Figur 3  Udvikling i økonomisk indsigt 
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Mindre udvik-

ling i borgernes 

økonomiske 

overblik 

 Det økonomiske aspekt afdækkes i undersøgelsen på bagrund af et spørgsmål omkring 

borgerens overblik over egen privatøkonomi. På dette punkt har leverandøren angivet at 2 

borgere har fået et bedre overblik over deres privatøkonomi. 1 borger har omvendt fået et 

dårligere overblik. 8 af de 9 borgere uden udvikling havde som udgangspunkt et godt over-

blik over deres privatøkonomi. 

   

  

3.4 Forståelse for ret og pligt 

  Figur 4 viser, hvorvidt borgernes forståelse for ret og pligt har udviklet sig under forløbet, 

hvilket afdækkes gennem borgerens mødestabilitet og engagement i forhold til udarbejdel-

sen af job/uddannelsesplanen.  

   

Figur 4  Udvikling i forståelse for ret og pligt 
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ligt fremmøde borgere er blevet dårligere til at møde op. Fremmødet hos 5 borgere er det samme, som i 

udgangspunktet. Af disse havde 4 borgere som udgangspunkt et stabilt fremmøde, og der 

var derfor ikke grund til at forvente forbedringer. 

   

6 er blevet mere 

aktive i forhold 

til egen jobplan 

 Det fremgår endvidere, at 6 borgere ved slutmålingen deltager mere aktivt i udarbejdelsen 

af job- og uddannelsesplanen, mens 2 borgere har udviklet sig negativt på dette punkt.  

   

  

3.5 Arbejdsidentitet 

  Figur 5 viser, hvorvidt borgerens arbejdsidentitet har udviklet sig siden de påbegyndte for-

løbet. Dette illustreres på baggrund af tre spørgsmål. 

   

Figur 5  Udvikling i arbejdsidentitet 
   

  

 
   

5 er mere posi-

tive om job i 

fremtiden 

 Det fremgår, at 5 borgere har et større ønske om at arbejde skal være en del af vedkommendes 

tilværelse, end de gjorde forud for forløbet. 3 borgere har et uændret ønske om at komme i 

arbejde, og 4 er mindre motiveret end før forløbet. 

   

5 kan bedre se 

sig selv i arbej-

de 

 Lidt under halvdelen af borgerne kan efter forløbet se sig selv i en proces mod arbejdsmarke-

det. Mere præcist har 5 borgere oplevet en positiv udvikling på dette punkt, mens 5 har 

bibeholdt samme tro, som tidligere. 2 borgere har efter forløbet sværere ved at se sig selv i 

en proces mod arbejdsmarkedet.  

   

12 er mere 

konkrete  

 Figur 5 viser desuden, at 4 borgere bedre kan se sig selv i et konkret job efter forløbet, mens 

3 har udviklet sig modsat. De resterende 5 borgere har ikke udviklet sig på dette område. 

   

  Alt i alt tegner figur 5 et billede af, at borgernes arbejdsidentitet er blevet styrket for lidt 

under halvdelen af borgerne under forløbet.   
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3.6 Bevidsthed om faglige kompetencer 

  Borgerens bevidsthed om egne kompetencer, illustreres sammen med faglige kompetencer i 

figur 6 nedenfor.  

   

Figur 6  Udvikling i bevidsthed og faglige kompetencer 
   

  

 
   

3 ud af 12 føler 

sig mere afkla-

ret 

 3 ud af 12 borgere har oplevet en positiv udvikling i forhold til at få afklaret egne faglige 

kompetencer. 8 borgere har ikke ændret sig på dette område, mens 3 er blevet mindre afkla-

rede. 

   

I 4 tilfælde er 

der bedre 

sammenhæng 

 Ved forløbets slutmåling vurderer leverandøren at omkring en tredjedel af borgerne i højere 

grad har kompetencer, der stemmer overens med de job, der arbejdes hen i mod, end de havde 

ved opstart. 8 borgere har ifølge leverandøren ikke oplevet nogen udvikling. Ingen har ople-

vet en negativ udvikling.  

   

11 har været i 

virksomheds-

praktik 

 Af figur 6 fremgår det desuden, at 11 ud af de 12 borgere har været i virksomhedspraktik.  

   

  

3.7 Dansksproglige kompetencer 

  Figur 7 angiver borgernes udvikling i forhold til danskkundskaber under forløbet. 

   

Figur 7  Udvikling i dansksproglige kompetencer 
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2 borgere er 

blevet bedre til 

at læse 

 Som det fremgår, er borgernes læsekompetencer i 2 tilfælde blevet bedre gennem forløbet, 

mens 10 ikke har oplevet ændringer.  

   

3 er skriftligt 

stærkere 

 Borgernes skriftlige kompetencer er i 3 tilfælde blevet forbedret. De resterende 9 borgere 

har ikke forbedret deres skriftlige kompetencer. 

   

1 har udviklet 

sig positivt i sit 

dansksprog 

 Endelig viser figuren, at 1 borger er blevet bedre til at tale dansk og nu kan klare sig på et 

niveau, som kræves på arbejdspladser. 10 ud af 12 har ikke udviklet sig, og en enkelt har 

oplevet en negativ udvikling. Langt de fleste borgere blev ved forløbets start også vurderet 

til at have gode danskkundskaber, hvorfor der for flertallet ikke har været behov for en 

forbedring. 

   

  

3.8 Helbred 

  Nedenstående figur 8 viser, hvorvidt borgerne er blevet mere afklaret omkring deres hel-

bred gennem forløbet. 
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Figur 8  Helbredsafklaring 
   

  

 
   

6 borgere er 

mere afklaret 

om eget hel-

bred 

 Det fremgår, at 6 borgere har oplevet en positiv udvikling i forhold til afklaring omkring 

deres eget helbred. 5 borgere er ikke blevet hverken mere eller mindre afklarede omkring 

deres helbredsmæssige tilstand. Ingen borgere har oplevet en negativ udvikling. I forhold til 

1 borger har leverandøren svaret, at helbredsafklaringen ikke var relevant. 

   

  

3.9 Sociale kompetencer 

  Følgende spørgsmål fremgår i undersøgelsen under emnet, sociale kompetencer: 

• Lytter borgeren til andre, når de taler (afbryder ikke på en uhøflig måde)? 

• Har borgeren forståelse for, hvad der er passende at snakke om hvornår? 

• Snakker borgeren med andre (kollegaer) i pauserne? 

• Holder borgeren pause, når der er afsat tid til pause? 

   

Få ændringer  Stort set alle af de deltagende borgere har ikke oplevet en udvikling på dette punkt, hvorfor 

figuren er udeladt. 1 borger vurderes at være blevet bedre til at lytte til andre og 2 borgere 

vurderes at have større forståelse for, hvad der er passende at snakke om. 1 borger er blevet 

bedre, og 1 er blevet dårligere til at snakke med kollegaer i pauserne. Endelig er 1 borger 

blevet bedre til at holde pauser, når der afsat tid hertil. Det skal nævnes, at langt de fleste 

borgere blev vurderet positive i udgangspunktet, og der derfor ikke var grund til at forvente 

ændringer. 

   

  

3.10 Ansvar for eget liv 

  Målgruppens ansvarsfølelse illustreres i figur 9. 
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Figur 9  Udvikling i ansvarsfølelse for eget liv 
   

  

 
   

De fleste udvik-

ler sig negativt 

 Figuren viser, at leverandøren vurderer, at 1 borger i mindre grad ser familie og helbred 

som en barriere for beskæftigelse efter vedkommende har deltaget i forløbet. 6 borgere be-

tragtes imidlertid i højere grad at se børn og familie som en hindring efter forløbet, og 5 

vurderes ikke at have ændret sig på dette parameter. 

   

Små ændringer 

i forhold til 

bolig og hygi-

ejne  

 Emnet, Ansvar for eget liv, indeholder yderligere to spørgsmål, som omhandler boligfor-

hold og personlig hygiejne. Alle borgere havde fast bopæl både i starten og slutningen af 

forløbet. 1 borger havde ved starttidspunktet en mangelfuld hygiejne, og denne oplevede en 

positiv udvikling. De resterende borgere havde fra starten af forløbet en god hygiejne. Disse 

spørgsmål er ikke inddraget i figur 8, da ændringerne er begrænsede.  

   

  

4 Afsluttende virkningsevaluering 

  Den afsluttende virkningsevaluering foretages i april-maj. Denne vil beskrive effekten (out-

come) – positive, negative, forudsete og uforudsete resultater indsatsen samt afdække, hvor-

vidt indsatsen indfrier de opstillede succeskriterier. 

   

Isolering af 

effekten sker i 3 

trin 

 Isoleringen af effekten sker i tre trin: 

• Kortlægning af, hvorvidt der er tilstødt ændringer i rammerne bag forandringslogikken 

• Regressionsanalyse – kontrol for tredjevariables betydning 

• Sammenligning af effekter over tid 
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