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Sådan bruger du startkittet
Der er 2 hovedveje i dette startkit:
A. Hvorfor er det en god ide at måle progression – find inspiration til implementering, gode eksempler
og argumenter
B. Praktisk hjælp til at kommer videre – find links til metoder, spørgebatterier og it-hjælperedskaber
I internetversionen er der efter hvert hovedafsnit eksempler fra kommunerne og links til mere viden. Vi
modtager gerne flere links og tilføjer gerne flere erfaringer fra nye kommuner.
A. Hvorfor måle progression?
1. 3 eksempler på organisationer som brænder for progressionsmålinger og deres motivation for at
gøre det
2. Otte gode grunde til at gå i gang
3. Implementering i organisationen

B. Praktisk hjælp til at komme videre
4. Metoder – fundamentet for progressionsmålinger
5. Progressionsmålinger – indikatorer, eksempler og links
6. Indsamling og brug af data
7. Erfaringer og links
8. Valg af it-understøttelse
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Progressionsmålinger kan være et godt svar – men det vigtigste
er spørgsmålet – Hvad vil vi med det?
Der er i forvejen masser af registreringer og kontrol. Før man lægger nye målinger ovenpå de eksisterende,
skal man være helt sikker på, at det giver mening – om det gør det en forskel for borgeren.
Progressionsmålinger har ingen værdi, hvis det gøres for ”systemets” skyld.
Progressionsmåling gør en forskel for borgerne, hvis det bruges målrettet – der er mindst tre niveauer,
hvor det kan være relevant at bruge progressionsmålinger.
Eksempel på forskellige niveauer, hvor det kan være relevant at måle progression (ikke udtømmende)

For hvem: For ledige der sendes ud i tilbud eksternt eller internt.
Hvorfor: For at måle de korte skridt og sikre, at tilbuddene har skarpt fokus på den enkelte borgers
udvikling i forhold til de aftalte mål. [skal ind i trekanten]

Valget af målgruppe og målet med indsatsen er afgørende for hvilke typer af progressionsmålinger, der er
det bedste valg. Derfor er resultatbaseres styring og opstilling af en forandrings- eller programteori en god
investering, hvis man vil sikre målrettede og meningsfulde målinger.
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1. Eksempler på organisationer, der brænder for
progressionsmålinger
Vi har spurgt Vejle Kommune, Væksthuset og Den flyvende Hollænder om, hvorfor de måler progression og
hvad der skal til for at skabe motivation for progressionsmålinger.

Væksthuset
Væksthuset har store ambitioner med at bruge progressionsmålinger – de startede i det små, men er nu i
gang med et storstilet forskningsprojekt.
Fakta om væksthuset
Væksthuset tilbyder individuel kompetenceafklaring og udvikling til mennesker på kontanthjælp og
sygedagpenge. En del af overskuddet går til at udvikle og forske i nye tiltag indenfor den specialiserede
beskæftigelsesindsats. I 2008 iværksatte Væksthuset et projekt, der skal give viden om, hvad der virker i
indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. En del af projektet, er at måle progressionen for de
borgere, der deltager i deres tilbud.
Væksthuset bruger programteori, som deres metode til at definere mål og målinger. I 2011 iværksatte de
et større forskningsprojekt, der skal gøre det muligt at opstille generelle indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og måle den ”værditilvækst”, der for skabes borgeren. Du kan læse mere om projektet her: Link

Hvorfor måler de progression?


Fundamentet for Væksthuset har altid været at udvikle samarbejdet med borgerne. De vil vide
mere og hvis det de gør, ikke virker, så gør de noget andet.



De jobcentre, som sender deres borgere til væksthuset, skal vide om indsatsen gør en forskel.



Væksthuset er specialist i indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, som ikke umiddelbart
kommer i job. Hvis de skal dokumentere effekten af deres arbejde, er det nødvendigt at måle på
delmål.

Hvad skal der til for at skabe energi og motivation for progressionsmålinger?


Start småt!
Væksthuset startede i det små med at involvere medarbejdere, der nedskrev metoderelevante
spørgsmål, som de brugte systematisk i samtalerne med borgerne. Projektet udviklede sig i takt
med, at medarbejderne kunne se, at målingerne gav konkrete tegn på, at arbejdet med borgerne
gjorde en forskel. Meningen med målingerne er, at effekten kan ses i det daglige og i hvert enkelt
forløb. Det forudsætter, at ledelsen holder fast og gør det til et kvalitetskrav, at der arbejdes
professionelt med delmål og målinger. Når medarbejderne kan se, at deres arbejde faktisk rykker,
stiger den faglige stolthed. Det skaber motivation at se positive resultater af sit arbejde – også for
borgerne.
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Brug målinger til refleksion og udvikling!
Hvis progressionsmålinger bruges som et fagligt kvalifikationsredskab og læringsperspektivet
bringes ind som en vigtig faktor, giver progressionsmålinger en platform for refleksion og faglig
udvikling af medarbejderne. Progressionsmålinger har givet mere relevant efteruddannelse end
mange kurser.



Brug målinger som en støtte i stedet for en tidsrøver!
Progressionsmålinger skaber et fælles sprog og en platform for at tale om, det man gør med
borgerne. Målinger kan f.eks. bruges til at ”sætte et spejl op for borgerne”, så de bliver mere
bevidste om, hvordan andre reagere på deres adfærd. Dialogen om progression nuancerer med
andre ord de samtaler, man har med borgerne.

Den flyvende Hollænder
Den Flyvende Hollænder har en pædagogisk mission og deres brug af progressionsmålinger er tæt knyttet
til deres mission.
Fakta om den flyvende Hollænder
Den Flyvende Hollænder er en døgninstitution på Nørrebro for alvorligt personfarlige unge. Den Flyvende
Hollænder har udarbejdet et pædagogisk fundament, hvor progressionsmålene er indarbejdet som en
form for operationalisering af de metoder, institutionen anvender, se vedhæftede link her. Den Flyvende
Hollænder har arbejdet med forandringsteori, som redskab til at definere mål og målinger.

Hvorfor måler den progression?


Fundamentet for Den Flyvende Hollænders overlevelse!
Som institution er det afgørende at stille spørgsmålet - Hvad er vi her for?
Progressionsmålinger dokumenterer og skærper fokus på målet med indsatsen.
Kontrol af om målene nås, er ikke uden betydning – heller ikke for dem der skal betale for
indsatsen.



Den organisatoriske kvalitet er vigtigere end individet!
Progressionsmålinger er et godt redskab, hvis man har en mission om, at gå fra at være
privatpraktiserende pædagog til kollektiv handling



Fra anekdote til systematik og fokus – hvorfor gør jeg, det jeg gør
Progressionsmålinger kan anvendes som et redskab til mere systematisk at basere den daglige
praksis på definerede og så vidt muligt evidensbaserede metoder.

Hvad skal der til for at skabe energi og motivation for progressionsmålinger?


Ledelsen skal sælge varen og brænde for det
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Målingerne skal give mening!
Hvis ikke der er en fagligt accepteret begrundelse for at måle, taber man personalet, og så kan man
lige så godt lade være. Skinmålinger er spild af tid.



Målinger styrker dialog og læring
På den Flyvende Hollænder har de udviklet målingerne i fællesskab og de bliver systematisk brugt
som dialogværktøj. Målinger giver anledning til løbende refleksion over praksis og dermed
revurdering og justering af det fælles fundament for institutionens praksis.

Vejle Kommune
Vejle Kommune vil have mere af det der virker i den sociale indsats og beskæftigelsesindsatsen. Derfor vil
Vejle måles på resultater og finde ud af, hvad der virker. Det skal ikke være subjektive vurderinger og
antagelser, der skal styre indsatsen for borgerne.
Fakta om forløbet i Vejle Kommune
Vejle kommune startede med forandringsteoriworkshops med David Hunter i 2010.
Dernæst var Vejles ungeafsnit og sygedagpengeafdeling med i et pilotprojekt i 2011, sammen med
jobcenter Esbjerg, hvor Rambøll var ansvarlige for processen. Det er ligeledes Rambøll, der har udviklet ITværktøjet Results, som anvendes til progressionsmålingerne.
Primo 2012 blev systemet udrullet til hele arbejdsmarkedsområdet. Jobcenter Vejle måler progression på
alle indsatsklare borgere, samt på de jobklare med risiko for langtidsledighed. Progressionen måles under
de resultatskabende samtaler, som medarbejderne har med borgerne hver 14. dag – såvel internt i
jobcentret, som ude hos de andre aktører.
En stor del af sagsbehandlerne har fået en coachuddannelse, og mange er nu i gang med systemisk
efteruddannelse ved McMannBerg. Alt sammen støtter op om de resultatskabende samtaler og vores
fokus på progression.
Tilgangen har givet et fælles sprog på tværs af afdelinger – og endda på tværs af forvaltninger, og gjort
indsatsen mere sammenhængende for den enkelte borger. Vi anvender det ligeledes i et projekt sammen
med familieafdelingen.
Resultaterne synliggøres i månedlige rapporter, og fremgår ligeledes af ledelsesinformation.

Hvorfor måler de progression?


Før målte Vejle kun alt eller intet – det vil sige om borgerne kom i job/blev raskmeldte osv.. Vejle vil
gerne se på alt det, der ligger ind imellem. De manglede et redskab, som kunne vise de små skridt.



Arbejdet med progressionsmålinger styrker den socialfaglige vurdering. Samtalen med borgeren
fokuseres på det, der skal til for at nærme sig arbejdsmarkedet. Vi får en fælles forståelse på tværs
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af afdelingerne af, hvad der er relevant at arbejde med et dialogredskab til at snakke med borgeren
om, hvor godt det går og et måleredskab til at se, om det virker.


Vejle vil sætte borgeren i centrum, inddrage borgeren og højne kvaliteten af dialogen med
borgeren, fordi det er borgeren, der ved hvad der skal til for at han/hende kommer i job. Når
borgeren føler sig inddraget, og har indflydelse på den indsats, der skal til, oplever Vejle et større
ejerskab.



Vejle vil væk fra fokus på proceskravene, væk fra en masse detaljerede krav til indhold og metoder,
som vores samarbejdspartnere skal anvende i arbejdet med borgerne. I stedet har Vejle sat fokus
på progressionen og resultatet af indsatsen.



Vejle vil have den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, som de investerer i indsatsen. Derfor
vil de sikre, at det de betaler for hos de andre aktører, også er det der virker for målgruppen.
Progressionsmålingerne hjælper til at definere, hvad der virker for bestemte målgrupper. Derfor er
Vejle klædt bedre på til at lave individuelle planer, som er tilpasset individet.

Hvad skal der til for at skabe energi og motivation for progressionsmålinger?


Det meget korte svar er: Kontinuerlig ledelsesfokus og ledelsesopbakning!



Medarbejderne skal have forståelse for formålet og en forventning om gevinst
- Det giver forståelse for formålet at målingerne er i ægte symbiose med organisationens værdier. I
Vejles tilfælde er det: Vi vil måles på resultater, vi vil inddrage borgeren, vi vil skabe en individuel
indsats, som er tilpasset borgerens behov.
- Og gevindsten er; masser af cases, forskning, og engagerede medarbejdere, ”der får chancen for
at afprøve nye ideer”.



Det skal virke
Mange bliver først overbevist, når de ser det virker. Derfor er det vigtigt at sikre en effektiv
implementering med plads til justering, hvis første version ikke virker.
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2. Otte gode grunde til at gå i gang
Der er mange gode grunde til at måle progression. Nedenfor er kort beskrevet 8 gode grunde til at gå igang.

1. Opstille mål - Gør vi en forskel for borgerne
Måling af den enkelte borgers progression, sætter fokus på borgeren frem for systemet
Den første og bedste grund til at gå i gang med at måle progression, er ønsket om at gøre en forskel for
borgerne. Hvis indsatsen ikke gør en forskel, er det spild af borgernes tid og samfundets penge. Derfor skal
man selvfølgelig måle, om indsatsen får borgerne i job eller uddannelse.
For mange borgere ligger job og ordinær uddannelse desværre ikke lige om hjørnet. Derfor er det vigtigt at
have nogle bud på, hvordan ”tættere på arbejdsmarkedet” kan konkretiseres og dokumenteres.
Forandringsteori eller Programteori bruges af mange kommuner til at blive skarp på målet med
indsatsen. Hvis forandringsteorien kobles med progressionsmålinger, bliver målingerne retningsgivende for, hvad der er vigtigt at have fokus på i indsatsen. Man skaber mulighed for løbende
opfølgning af, hvordan borgerne klarer sig i forhold til de opstillede mål. Borgeren kommer med andre
ord i centrum for indsatsen.
Skanderborg byråd vil ha’ en indsats, som tager udgangspunkt i de unges behov frem for
organisationens behov. Derfor vedtog de en politisk vision for en helhedsorienteret ungeindsats, der
går på tværs af afdelinger og forvaltninger. Medarbejdere fra ni afdelinger på tværs af t re
forvaltninger omsatte visionen til praksis. De beskrev, hvad der er afgørende for, at en ung bliver i
stand til at gennemføre en uddannelse.
Skanderborg Kommune bruger ”resultatbaseret styring” som redskab i arbejdet med unge uden
uddannelse. Formålet med at arbejde med resultatbaseret styring i Skanderborg Kommune var at
sikre fælles fokus i indsatsen og få en dokumentationsmodel, som skaber mere systematisk viden om
kvalitet og effekt af indsatsen.

2. Værdisætte indsatsen – virker det - hvorfor – kan det betale sig?
Måling af progression giver mere systematisk viden om, hvilken indsats der virker for hvem
Der bruges mange offentlige midler på beskæftigelsesindsatsen – ikke mindst for de ikkearbejdsmarkedsparate. Derfor er der øget interesse for, hvad samfundet får for pengene. Der findes få
deciderede effektanalyser af indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate. De, der er lavet, har primært
fokuseret på den kortsigtede beskæftigelseseffekt. Derfor støtter kommunerne sig primært til de mange
evalueringer af enkeltstående indsatser og metoder, som trods alt giver nogle indikationer på, hvad der
virker.
Med progressionsmålinger bliver det muligt at skabe et mere systematisk overblik over borgernes løbende
udvikling. Dermed kan man begynde at kaste bedre lys over virkningerne af indsatsen.
Progressionsmålinger er med andre ord et redskab til at sikre mere viden om sammenhængen mellem
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indsats og effekt. Hvis ressourcerne skal bruges effektivt, er det afgørende at få mere viden om, hvilken
indsats der virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder.

3. Fremmer innovation og udvikling af indsatsen
Progressionsmålinger kan bruges som redskab til at styrke innovation og en mere evidensbaseret praksis
Når Kommunerne begynder at koble indsats og effekt via målinger på borgernes progression, åbnes der en
ny dør for udvikling af indsatsen. Svar rejser med andre ord nye spørgsmål såsom: Hvad er sammenhængen
egentlig mellem indsats og effekt? Virker det altid sådan? Hvad er de virksomme mekanismer, der får
indsatsen til at virke?
Progressionsmålinger gør det muligt at spotte, om der er områder, man ikke har nok fokus på eller
undersøge, hvorfor det går godt på områder med gode resultater. Dermed kan man sprede gode tilgange
og erfaringer i organisationen. Fokus på progression for borgerne kan dermed skabe progression i
indsatsen. Arbejdet med forandringsteori og progressionsmålinger kan fungere som et dynamisk redskab til
at styrke innovation i indsatsen.
Da Vejle Kommune begyndte at fastlægge mål, delmål og tilhørende progressionsmålinger for deres
sygemeldte borgere, fandt jobcenteret ud af, at det ikke var effektivt, at opdele de sygemeldte efter
diagnoser eller sygdomsgrad. Jobcentret kunne skabe bedre resultater ved at etablere en anerkendende
dialog med borgerne om deres ”sygdoms- eller arbejdsidentitet”. Arbejdet med forandringsteori og
progressionsmålinger åbnede øjnene for, at jobcenteret skulle have mere systematisk fokus på et helt
andet område end sygdomsbekæmpelse. Vejle kommune igangsatte dermed en ny positiv spiral, hvor
progressionsmålinger satte gang i ”progression” i indsatsen, som igen skaber progression for borgeren.

4. Styrings- og kvalitetssikringsværktøj – hvad får vi for pengene
Måling af progression giver bedre mulighed for at prioritere og allokere ressourcerne, bedre visitation og
større ansvarliggørelse hos interne og eksterne leverandører i forhold til deres resultater
Det ligger lige for at anvende progressionsmålinger til ledelsesinformation, dokumentation og prioritering
af indsatsen. Måling af progression gør det muligt at styre efter at få mere af det, der virker.
Progressionsmålinger giver overblik over interne og eksterne leverandørers præstationer. Bestilleren af
tilbud kan i højere grad se, hvad de får for pengene og har dermed bedre mulighed for at prioritere
indsatsen.
Progressionsmålinger virker også som et effektivt redskab til at skærpe egen ordreafgivning. Flere
Kommuner har erfaret, at måling af progression fremmer en mere præcis forventningsafstemning mellem
bestiller og leverandør. Dialogen mellem bestiller og leverandør kvalificeres, fordi det bliver mere eksplicit
formuleret hvilke præcise effekter, der forventes at komme ud af forløbet. Resultatet er ofte, at
visitationen og kvaliteten af tilbuddene, bliver bedre.
En sidste med ikke uvæsentlig fordel ved progressionsmålinger er, at det bliver muligt at give en højere
grad af frihed i tilrettelæggelsen og udøvelsen af indsatsen, når leverandøren kan ansvarliggøres på
resultater.
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Aarhus Kommune måler progressionen for børn og unge i sociale tilbud. Resultaterne afrapporteres til
politikere og ledelse i kommunen én gang i kvartalet. Politikere og ledelse få dermed løbende information
om, hvordan det går med børn og unge på de sociale tilbud kommunen bruger. Progressionsmålingerne
fungere også som et redskab for relevante fagpersoner på området, så de får et overblik over barnet/den
unges progression og institutionens performance. I Aarhus kommune har det styrket den overordnede
prioritering og resourceallokering og givet mere fokuserede og målrettede foranstaltninger.

5. Styrker fagligheden og giver fælles mål, fælles sprog, fælles løsninger
Progressionsmålinger kan resultere i et mere fælles og mere nuanceret fagligt sprog og styrke den
faglige vurdering.
Når Væksthuset og Den flyvende hollænder skal nævne en rigtig god grund til at måle progression
fremhæver de, at progressionsmåling har styrket en fælles forståelse af formål, forløb og resultater i
det daglige arbejde. Målingerne tydeliggør behovet for fælles mål og en fælles faglig platform for
organisationen.
Progressionsmålinger er på den måde et redskab til at skabe fælles sprog og fagligt retning blandt
medarbejderne. Det kan både være inden for jobcentrets egen organisation og i samarbejdet med
andre kommunale forvaltninger eller eksterne samarbejdspartnere.
Hvis progressionsmålingerne skal være valide forudsætter det entydighed i hvordan den enkelte
sagsbehandler tolker og scorer på målene. I beskæftigelsessystemet skal man ofte vurdere og beskrive
borgerens ”bløde” kompetencer i forbindelse med arbejdsmarkedsparathed. Men hvordan definerer
og gradbøjer vi de bløde kompetencer? Det viser sig ofte, at der er stor forskel på, hvordan vi hver især
vurderer, at borgeren er kommet nærmere arbejdsmarkedet. Når vi måler progression er det
nødvendigt at blive præcis og entydig - borgeren har rykket 2 point i forhold til troen på, at han kan
komme i job, at han har et klart og realistisk jobmål osv. Et ensartet måleniveau forudsætter dermed
en fælles forståelse.
Fortolkningen af resultaterne kræver også en faglig dialog. Hvorfor er resultaterne som de er, og
hvordan kan de blive bedre. Når man går i gang med at måle progression er det nødvendigt at etablere
et fælles sprog om, hvad der gør en forskel for borgeren. Der kommer mere viden i spil, som skal
bearbejdes. Dermed sættes der spørgsmålstegn ved, om ”vi gør det, vi siger vi gør”? og ”hvad gør det,
vi gør”?
Esbjerg kommune har oplevet, at arbejdet med progressionsmål har gjort det tydeligt, at forskellige
faggrupper har forskelligt sprog (f.eks. på tværs af beskæftigelses- og socialindsats). Når der indføres
progressionsmål på tværs af organisationen og eksterne tilbud, bliver man forpligtet på at definere et
”fælles sprog og en fælles forståelse”. Bevidstheden om det fælles ansvar er styrket, som resultat af
dialogen.
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6. Dialogværktøj til mere resultatskabende samtaler
Progressionsmålinger understøtter den løsningsorienterede dialog med borgerne.
Dialogen om progression kan bruges målrettet til at give borgeren ansvar og medbestemmelse på eget
liv.
Mange oplever, at borgerne bliver meget engagerede og interesserede i at forbedre sig på de områder,
der måles på. På Den flyvende Hollænder er særligt de pårørende meget optaget af progressionsmålingerne, fordi de for første gang oplever andet end generelle vendinger, når de for information om ,
hvordan deres unge har det, og hvordan de udvikler sig.
Målinger målretter også dialogen mellem medarbejder og borger mod de emner, der kan være svært
at rejse. Der skal tales eksplicit og detaljeret om udviklingspotentialer og ikke mindst de områder, hvor
medarbejder og borger ser forskelligt på borgerens styrker og svagheder. Det styrker fokus på
borgerens evne til selvrefleksion og selverkendelse.

Vejle Kommune oplever, at progressionsmålingerne fungerer som et dialogværktøj, der støtter den
løsningsorienterede samtale med borgeren. Når jobkonsulenterne skal tale med borgerne om deres
progression kan det ikke undgås, at samtalen bliver resultatorienteret. For at sikre, at dialogen giver
borgerne mod på udvikling, har Vejle arbejdet med en anerkendende coachende tilgang til samtalen. I
den løsningsfokuserede coaching støttes borgerne i at sætte mål - i respekt for de muligheder
borgeren har for at gøre en forskel. Progressionsmålingerne i Vejle er derfor designet, så de
understøtter den løsningsorienterede dialog med borgeren.

7. Stærkt ledelsesredskab
Forandringsteori og progressionsmålinger giver mulighed for at lede organisationen, så den skaber
gode resultater for borgerne.
Forandringsteorien og progressionsmålinger giver en god ramme for at lede sin organisation, så der er
fælles forståelse og konsensus blandt medarbejderne om, hvilken retning organisationen skal i. Alle
medarbejdere har via arbejdet med forandringsteorien været med til at formulere indsatsen over for
de forskellige målgrupper. Og når man via progressionsmålingerne får viden om, hvordan indsatsen
virker, og om den fører til progression for borgerne, kan man som ledelse handle p å et oplyst grundlag
om effekten af indsatsen.

Hvis der er progression for borgerne, ved man, at man er på rette spor – også i de tilfælde, hvor de
langsigtede resultater i form af større grad af selvforsørgelse ikke er indtruffet.
Hvis der derimod ikke er progression i borgernes forløb, har man et godt grundlag for at udforske,
hvorfor der ikke er progression. Er det indsatsen, som ikke har de effekter, som man regnede med?
Eller er indsatsen ikke implementeret, som man havde aftalt? Er der særlige steder i organisationen,
hvor borgernes progression er mindre udtalt end andre steder?
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Afhængig af svarene på disse og lignende spørgsmål kan ledelsen træffe beslutninger, der kan
understøtte, at organisationen når sine mål. Forudsætningen er, at ledelsen er modig og tager en åben
dialog med medarbejderne om, hvordan resultaterne udvikler sig. Men denne dialog vil kunne ske på
et stærkere grundlag, fordi man gennem progressionsmålingerne kender effekten af indsatsen, og ikke
bare må læne sig op af fornemmelser.

8. Styrker kommunens troværdighed
Måling af progression styrker politikernes dialog med medierne.
Aarhus kommune har et klart mål om at progressionsmålinger udover at sikre høj kvalitet også skal
fremme en konstruktiv dialog om det specialiserede socialindsats. Kommunen lægger årsrapporterne
på hjemmesiden, så der er fuld gennemsigtighed om resultaterne af indsatsen. Kommunen bliver
dermed mindre følsom, når sager kommer i medierne og kan i højere grad styre og prioritere
indsatsen på baggrund af resultater frem for enkeltsager.
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3. Implementering i organisationen
Udfordringerne ved at implementere progressionsmålinger adskiller sig ikke væsentlig fra andre
implementeringsprocesser. Vejle, Skanderborg og Esbjerg kommuner om, at fremhæve nogle af de
væsentligste opmærksomhedspunkter i implementeringsprocessen.

A. Ledelsesmæssig vurdering af ressourcer og vilje
Er organisationen parat til at gennemføre progressionsmålinger?
Hvis progressionsmålinger skal fungere efter hensigten, er det ikke kun opbakningen til en ny måling,
som er i spil. I mange organisationer vil det kræve en kulturændring. Nogle medarbejdere og ledere er
ikke vant til at blive målt, andre er ikke vant til konsekvent at tage udgangspunkt i borgerens
perspektiv (hvad der giver effekt for den enkelte borger).
Når det er sagt er det vigtigt at understrege, at det ikke nødvendigvis kræver mange p enge eller
specialistressourcer at gennemføre progressionsmålinger. Det er ikke nødvendigt at hyre et
konsulentfirma til at gennemføre projektet ”fra vugge til voksen”, eller sende alle medarbejdere på
uddannelse i resultatskabende coaching. Hvis motivationen og lysten er der, er det muligt at bære
projektet igennem i lille skala med relativt få ressourcer.

B. Hvad skal man være opmærksom på, når man går i gang?
Der skal være motivation og energi til at gennemføre forandringen hos lederne. Hvis lederne brænder
for det, skal medarbejderne nok komme med. Det tager lang tid fra beslutningen om at gennemføre
”resultatskabende” styring til progressionsmålingerne er implementeret. Organisationen skal derfor
være villig til at gå hele vejen.
Et godt første skridt er derfor at tage temperaturen på de ansvarlige ledere. Det er f.eks. en mulighed,
at invitere lederne til et møde, hvor man lancerer ideen og tager temperaturen på engagementet.
Gode eksempler er effektive til at skabe identifikation og engagement og derfor er det oplagt at
invitere en repræsentant fra en lignende organisation, som har implementeret resultatbaseret styring
og brænder for det.
Hvis det er relevant at måle organisationens ”temperatur” er der udarbejdet en rapport ”Att leda
evidensbaserad praktik” med helt konkrete redskaber til at måle forandringsparathed. (se link i
internetversionen).

C. Start småt – tænk stort
Fortæl historien om elefanten, men start i praksis med en lille afgrænset bid af den.
Man kan fint starte med at opstille en forandringsteori/programteori for en enkelt afgrænset
målgruppe og eksperimentere med udvikling af progressionsmålinger, som registreres i regneark.
De fleste organisationer, vi har talt med, anbefaler, at man ikke køber den store it -løsning til det første
spørgebatteri, man udvikler. Erfaringen er, at konceptet ændres undervejs i processen, når
erfaringerne indhøstes.
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Selvom man starter med et hjørne af organisationen er det vigtigt at hele ledergruppen bakker op . Det
bliver svært at udbrede konceptet senere, hvis det italesættes som et specialprojekt for særlige
målgrupper, og hvis begynderfejlene, som jo vil komme, får mere taletid i organisationen end
succeserne.
Det er en god ide, at starte med en målgruppe, som man gerne vil gøre noget nyt for, og hvor
organisationen har visioner for, hvad der kunne gøre en forskel (et smertens barn). Skanderborg
Kommune valgte f.eks. de unge, som skal have en særlig tværgående indsats. I Vejle Kommune valgte
de både ungegruppen og sygedagpengemodtagerne.
Hvis man ønsker at gå fra den lille gruppe til at udbrede projektet i hele organisationen, kan det klart
anbefales at starte med en ny forandringsteori. Det er ikke umuligt, at genbruge indikatorer, men det
er ikke nogen selvfølge. Indikatorerne skal passe til målgruppens udviklingstempo og de områder, hvor
målgruppen har særlige behov for at udvikle sig. Der kan være stor forskel på udviklingsindikatorerne
for en med en psykisk lidelse langt fra job og en borger, som primært har behov for at udvikle sin
arbejdsidentitet.

D. Vælg niveau
Hele tilgangen til at måle progression afhænger af hvad man vil opnå – valget af målgruppe og
formålet med at måle er helt centralt.
- Hvis man ønsker, at følge hele vejen til beskæftigelse for alle ikke-arbejdsmarkedsparate og
ikke er specifikt interesseret i at afdække resultaterne af en indsats for en særlig målgruppe,
kan det være hensigtsmæssigt at implementere generelle målinger.
- Hvis man ønsker at tilbudsgiver skal kvalificere og udvikle deres indsats, kan man stille krav om
kontinuert og målrettet måling af progression for brugerne af tilbuddet.
- Hvis man ønsker, at udvikle og følge indsatsen for en specifik målgruppe (f.eks. jobcenterets
smertensbarn) er det et godt udgangspunkt, at bruge forandrings- eller programteori, som
fundament til at udvikle målinger.
Der er en nærmere beskrivelse af valg af metode og niveau her (se internetversionen)

E. Ledelsesfokus
Det kræver et vedholdende ledelsesfokus at gennemføre progressionsmåling af borgerne. Der kan
sagtens gå op til et år fra beslutning til drift, og erfaringerne viser, at det er nødvendigt af følge op og
involvere sig i hele processen også efter projektet er sat i drift.
Erfaringen er, at når man først begynder at arbejde resultatbaseret med progressionsmålinger, vil det
medføre en kulturændring i organisationen. Arbejdet med resultatbaseret styring betyder, at målet
med den enkelte medarbejders arbejde bliver skærpet og borgeren vil komme i centrum for indsatsen.
Hvis arbejdet med progressionsmålinger skal give mening, vil de fælles mål træde i stedet for ”private”
formodninger om, hvad der det bedste for borgeren. Nogle medarbejder vil opleve, at det er
grænseoverskridende, at deres indsats bliver målt og deres faglighed bliver genstand for fælles
diskussion. Andre vil opleve, at deres rolle og tilgang til borgerne skal nuanceres og ændres, når
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borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder skal i centrum for dialogen.
Hvis progressionsmålinger skal give mening, er det med andre ord ikke kun en ”teknisk ting” og nogle
”ekstra registreringer”, som skal implementeres i organisationen.
I Vejle har progression og resultatbaseres styring været et fast punkt på ledelsesmøder, et fast punkt
på afdelingsmøder, et fast punkt når medarbejdere i fællesskab gennemgår sager på teammøder og
endelig et fast punkt når en borger overdrages til et tilbud f.eks. hos anden aktør. Spørgsmålet – hvad
er målet – bliver derfor automatisk et centralt omdrejningspunkt for organisationens tænkning. Vejles
erfaring er, at der skal være klar fokus på opgaven fra ledelsen. Ledelsen skal vise engagement og
indsigt i projektet, og kontinuert italesætte behovet for ændringen. Derfor drøftes
progressionsmålinger helt ned på individniveau f.eks. på sagsmøder og afdelingsmøder. Det styrker
den fælles forståelse af projektet, at ledelse og medarbejdere udbreder de gode historier og
erfaringer. Det er også afgørende, at de nøglemedarbejdere, som udnævnes til at være ambassadører
for projektet, støttes af ledelsen og gives rum til at mødes og medvirke til kulturændringen.

F. Italesættelse – hvorfor gør vi det
Måling af progression er, som de 8 eksempler ovenfor illustrerer, en ”god historie” både for politikere,
økonomer, ledere, medarbejdere og ikke mindst borgere. Den gode historie har stor kraft. Derfor kan
det være en god ide, at samle og fortælle gode historier, som er målrettet de mennesker, man gerne
vil vinde for sagen.
I Vejle er et af de centrale mål med progressionsmålingerne, at få større borgerinddragelse og ansvar
for egen udvikling. Det man med andre ord kalder agenthed eller ”empowerment”. Hvis man bruger
”empowerment” som et afgørende mål, har man rammen for en god og overbevisende fortælling. Men
det er stadig vigtigt, at udpege nogle personer i organisationen, som er gode til at sprede budskabet og
skabe opbakning.

G. Start med de ledere og medarbejder, der gerne vil være med
Når der er truffet beslutning om at indføre progressionsmålinger, vil et naturligt næste skridt være at samle
relevante medarbejdere til workshop om de forandringer, man gerne vil opnå. Det fremmer den senere
implementering hvis deltagerne repræsenterer alle niveauer i jobcenteret. Dermed sikres input fra alle
niveauer, som kan fremme forankringen af projektet

Involveringen af medarbejderne kan både omfatte de strategiske overvejelser – hvordan gør man
organisationen parat, og de praktiske indholdsmæssige overvejelser – fra afklaring af formål, de praktiske
styrker og udfordringer i organisationen - til hvordan man indsamler og anvender data.
Men man må være forberedt på at ikke alle kan overbevises. De vil enten indordne sig eller finde andre
funktioner.
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H. Udarbejd en strategi for involvering
I Vejle og Skanderborg har de været meget opmærksomme på hvordan forskellige dele af organisationen
(ledere, medarbejdere, politikere og anden aktør) involveres.

Vejle kommune startede med et pilotprojekt i 2011, som omfattede sygedagpengemodtagerne og ungegruppen.
Vejle nedsatte en styregruppe med 3 afsnitledere og en tovholder fra staben, som sikre r at
arbejdet med progressionsmålinger bliver forankret i organisationen. Herunder om IT
redskabet fortsat udvikles og justeres, så det svarer til organisationens behov.
Efterfølgende oprettede de workshops, hvor de udarbejdede en forandringsteori og
fastsatte de første indikatorer. Derefter udarbejdede de en regnearksbaseret løsning til at
score de ledige på de udvalgte indikatorer.
De unge blev gradvist indrullet i projektet. I starten 2 unge hver uge, efter en måned 4 unge
hver uge. Der blev fastsat mål og deadlines for, hvornår f.eks. halvdelen af hver
sagsbehandlers sagsstamme skulle omfattes af projektet.
Teamlederne tog eksempler på scoringer op på sagbehandlermøder og var i dialog med
medarbejderne om udfordringer og ikke mindst positive oplevelser med at bruge
progressionsmålingerne. Nøglemedarbejderne støttede kollegaerne gennem hele
processen.
Vejle har udrullet progressionsmålinger til alle målgrupper i 2012.
Se Vejles udrulningsplan her Link

I. Overvej uddannelse af medarbejdere og måske vigtigere hvordan man
fastholder og forankrer de nye tiltag i hverdagen
I vejle har de brugt ressourcer på workshops med David Hunter og på uddannelse af medarbejderne i
resultatskabende samtaler. Men uddannelse er ikke nødvendigvis nøglen til at sikre en effektiv
implementering.

Esbjerg Kommunes erfaring er, at der både skal gennemføres kompetenceudvikling m.h.t. ”viden,
handlinger og holdninger”. Det vil f.eks. sige at medarbejderne skal have viden om metoden, skal forstå at
bruge metoden og sidst, men ikke mindst, er det afgørende, at der er fokus på holdningerne til og
værdierne bag arbejdet med resultatbaseret styring og progressionsmåling.
Vejle og Skanderborg kommuner har en strategi for, hvordan progresionsmålingerne skal forankres i
organisationen.
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I Vejle har de en styregruppe med alle afsnitsledere, som sikrer at arbejdet med progressionsmålinger
bliver forankret i organisationen. De startede processen med et kick off møde med fokus på;
 Hvorfor gør vi det
 Måling af progression skal give mening og give en unik mulighed for faglig udvikling.
På mødet fortalte medarbejderne fortalte om deres bedste oplevelser med resultatskabende samtaler.
I Skanderborg har de prioriteret, at der i hver forvaltning er en faglig konsulent, der fungerer som
projektleder og som kan supportere medarbejderne, og i Vejle har de 12 nøglepersoner fra hvert
afsnit, som er ansvarlige for at bære målinger ud til medarbejderne.
Vejle har en nøgleperson for hvert afsnit (ca. 15-25 medarbejdere). De 12 nøglepersoner mødes hver
anden måned, hvor de drøfter udfordringerne, fejre succeshistorierne og puste r til begejstringen.
Hvad kendetegner de12 nøglepersoner:
 De er robuste med et godt selvværd
 De er gode til at motivere
 De er godt inde i it-systemet
 De er gode til at sparre med kollegaer om ”det at holde resultatskabende samtaler og integrere
progressionsmåling som et redskab til få fokus på mål og udvikling”
 De er ansvarlige for at flytte, oprette og slette brugere i it systemet.
Skanderborg Kommune arbejder i et udviklingsprojekt med progressionsmålinger på tværs af tre
forvaltninger. Det er derfor afgørende at processen understøttes af aktiviteter med mulighed for
læring og udvikling på tværs af kommunen. For at sikre dette mødes henholdsvis ledere og
medarbejdere i grupper, som projektlederne faciliterer. Udgangspunktet er et ”nysgerrigt” møde
mellem kolleger – hvordan får vi det til at virke og skabe mening for os og borgeren?

J. Ressourcer (tid og kr.)
Forandringer tager tid og koster ressourcer, men det koster mere at lade være. Når der er fokus på, at
pengene bliver brugt på den indsats, som udvikler borgeren og skaber resultater, bliver indsatsen
styret af en investeringstankegang og jobcenteret ressourcer bliver brugt målrettet.
Erfaringen fra Skanderborg kommune er, at det er vigtigt at afsætte tid til medarbejdersupport og
gruppedrøftelser mellem ledere, projektledere og medarbejdere. Derudover er det vigtigt, at resultatet
af projektmålingerne kan visualiseres, så det er let for borgerne at se udviklingen. Målingerne skal
understøtte dialogen med borgeren, hvis sagsbehandleren har svært ved at formidle budskabet, bliver
målingerne en barriere i samtalen i stedet for en hjælp.

K. Tænk i hjælpeværktøjer, der kan understøtte processen, som ved et hvert
større udviklingsprojekt
Det er oplagt at bruge de traditionelle projektledervæktøjer F.eks.:
- Interessentanalyse
- Projektbeskrivelse med mål, delmål, succeskriterier, milepæle osv.
- Kommunikationsplan
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- Risikovurderinger
- Tidsplan
- Implementeringsindikatorer som f.eks. Er metoder og tilgange, der forudsættes afgørende for, at
forløbet skaber de forventede resultater anvendt. Har medarbejderne gjort, som
programteorien/forandringsteorien foreskriver?

L. Hvad skal der til, for at vi synes, det er arbejdet værd! – Udsagn fra en
medarbejder og en leder fra Vejle
Medarbejderen:
 At ledelsen bruger resultaterne med omtanke – og giver mulighed for at lære, hvis resultaterne
ikke er gode
 At progressionsmåling giver succesoplevelser i mit samarbejde med borgeren
 At man kan se en mening med det
 at opleve at borgeren bliver mere klar over, hvad der forventes af dem
 at man faktisk bliver skarpere til at bestille en indsats, hos anden aktør
 at opleve, at vi bliver mere målrettet i forhold til borgerens udfordringer og i forhold til
borgerens arbejdsmarkedsparathed
 at der er tid til at træne og sparre med kolleger og ledelse.
Lederen:
 at medarbejdernes resultater bliver mere synlige for os ledere og vi kan sætte ind med
læringsforløb ved manglende resultater
 at medarbejderne selv kan følge med i effekten af deres indsats og opnå mere egenvurdering,
refleksion og læring
 at sagsbehandlingen bliver mere målrettet
 at sagsbehandlingen bliver mere ensartet, så borgerne får samme serviceniveau uanset hvil ken
sagsbehandler de kommer til, fordi resultatbaseret styring fastholder ensartet fokus.
 at det sikrer, at sagbehandlingen udvikler og understøtter borgerens agenthed
(selvansvar/empowerment)
 at medarbejderne får succes og ser nye muligheder via arbejdet med resultatbaseret styring.

M. Vær forberedt på at indførelse af de første målinger ikke er målet, men kun
starten på en ny vej
Esbjerg kommune startede i 2009 med progressionsmåling af beskæftigelsesindsatsen og de justerer
stadig på mål, delmål, målgrupper, indsatser, indikatorer, kendetegn på indikatorer osv. osv. Det kan
umiddelbart lyde som et håbløst Sisyfos projekt, men det er snarere udtryk for, at Esbjerg har
påbegyndt en forandringsproces, som hele tiden skærper deres fokus på, hvad der kan gøres bedre og
mere effektivt.
Eksempel fra Esbjerg
Indsatsområderne og kendetegn for scoringerne i Esbjerg Kommune er over flere omgange gennemgået
og justeret i dialog med beskæftigelsesrådgiverne. I forbindelse med seneste justering blev det tydeligt,
at indsatsområderne ikke var forenelige i forhold til alle målgrupperne. Der blev derfor udarbejdet 3
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’indgange’, hvor henholdsvis målgruppen 2.3 og Integrationssager har samme indgang, målgruppe 2.2 og
ledighedsydelsessager har samme indgang og målgruppe 2.1 har egen indgang.
Se link med de nuværende 3 ’indgange’, hvoraf indsatsområderne til ovennævnte 3 grupper fremgår.
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4. Metoder – fundamentet for progressionsmåling
En afgørende forudsætning for at udarbejde progressionsmål er, at man har nogle begrundede
forestillinger om, hvad der virker for de borgere, man gennemfører en indsats for. Forandringsteori,
programteori, logisk model eller interventionsteori er et redskab, som kan tydeliggøre hvorfor og
hvordan en given indsats virker (se f.eks. Peter Dahler Larsen m.fl. Nye veje i evaluering, 2003).
Forandringsteorien m.v. giver dermed et godt fundament for at udarbejde progressionsmål, som
matcher målgruppen.
Sat på en kort formel består arbejdet med forandringsteori m.m. i, at man som organisation stiller sig
selv tre nøglespørgsmål:
1. Hvad er målet med det vi gør? (politisk vilje)
2. Hvilke aktiviteter er nødvendige for at få os derhen? (professionel viden)
3. Hvordan ved vi, at vi er ved at nå derhen? (løbende overvågning f.eks. via progressionsmålinger)
Forandringsteorien m.m. tydeliggør den logiske sammenhæng mellem organisationens aktuelle
handlinger og organisationens strategiske mål. Dermed kobler forandringsteorien målgrupperne og de
ønskede resultater sammen med den indsats, som tilrettelægges. Resultaterne kan måles via mange
forskellige datakilder. Progressionsmålinger udgør kun en ud mange og er ikke nødvendigvis det rette
valg. Progressionsmålinger kan også anvendes på flere niveauer, hvor det generelle niveau ikke er
koblet så tæt til arbejdet med forandringsteori for en specifik målgruppe.

Generel måling af progression
Man kan vælge, at måle progressionen for en meget bred målgrupper f.eks. alle ikke-arbejdsmarkedsparate og følge dem over lang tid - hele vejen til beskæftigelse. Man måler med andre ord de store
skridt. Fordelen – og ulempen ved denne model er, at den primært giver viden om den generelle
udvikling for målgruppen og ikke de enkelte aktiviteter og forløb borgerne gennemgår. Hvis
evalueringen af resultaterne sammenkobles med registreringer af indsatserne, giver det mulighed for
at analysere om kombinationen af indsatser giver mening. Målingerne vil derimod ikke give detaljeret
viden om resultaterne af de enkelte tilbud for nærmere definerede målgrupper eller den enkelte
borger.
Hvis man ønsker denne form for målinger er det vigtigt at være omhyggelig i udviklingsfasen. Hvis
projektet skal give mening, skal målingerne være generelle, robuste og holdbare, så man får en lang
valid tidsserie af data. Det centrale krav er her, at målene dækker de væsentligste kriterier for
arbejdsmarkedsparathed.
Væksthuset og New Insight gennemfører i samarbejde med en række forskere og praktikere et
udviklingsprojekt om indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og progressionsmåling. Jobcentrene er i
efteråret 2012 inviteret til at deltage i projektet.

21

Måling af progression hos nærmere definerede målgrupper og indsatser
Her tages der udgangspunkt i en mere specifik målgruppe, hvor man opstiller mål og aktiviteter med
henblik på at opnå bedre resultater af indsatsen og dermed mere evidens for de virksomme elementer
i indsatsen. Udgangspunktet for at vælge denne type måling vil ofte udspringe af arbejdet med
forandringsteori og resultatbaseret styring.
Progressionsmålinger kommer til at fungere som en slags test eller måling af, om indsatsen gør en
forskel i forhold til de mål, man gerne vil opnå for målgruppen. Fordelen ved denne typer af måling er,
at jobcenteret kan få mere detaljeret viden om, hvad der er de ”virksomme mekanismer” i indsatsen
for målgruppen.
Det er muligt at afgrænse målingerne til en afprøvning af et eller flere specifikke tilbud i en bestemt
tidsperiode. Denne type måling er oplagt, hvis man ønsker at udvikle indsatsen og bruge
progressionsmål som redskab til at sikre mere viden om, hvad der virker for forskellige målgrupper.
Rebild Kommune har brugt denne tilgang i deres arbejde med progressionsmålinger. Rebild ville
afdække hvilken indsats, der virkede bedst for langtidsledige dagpengemodtagere. De igangsatte et
forsøg, hvor de ”testede” to forskellige indsatser. Progessionsmåling var ikke målet, men et af
redskaberne til at teste deres programteori, og målingen gav dem den viden, de havde brug for til at
målrette og prioritere indsatsen.

Progressionsmåling forankret hos anden aktør
Væksthuset og Den flyvende Holdlænder er to eksempler på eksterne aktører, der med henblik på
kontinuert udvikling af deres indsats for borgerne, foretager hyppige progressionsmålinger. Her måles
der på de små specifikke skridt i udviklingen - ofte i tæt dialog med borgerne. Progressionsmåling
sikrer i denne sammenhæng mål og fokus på den enkelte borgers udvikling og skaber refleksion og
systematik i arbejdet for medarbejderne.
København- og Århus Kommuner har implementeret progressionsmåling af borgerne i deres tilbud i
den specialiserede indsats for at sikre systematisk viden om indsatsernes virkning. Hermed har de
styrket fundamentet for at foretage en overordnet prioritering og ressourceallokering.
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4.1. Opstart med forandringsteori eller programteori
Forandrings-/programteori er et godt redskab til at sikre gode progressionsmålinger. Figuren nedenfor
giver et hurtigt overblik over de vigtigste skridt i forandringsprocessen – fra start til slut.

Sådan læses figuren
Man starter med at definere de målgrupper, for hvem man ønsker at opnå bedre resultater. Derefter
definerer man de langsigtede mål (proces 1 i figuren ovenfor) af indsatsen og identificere, hvilke
delmål (2) der er centrale for at nå målet.
For de fleste professionelle er det meget fristende at definere aktiviteterne før delmålene, men
arbejdet med at udpege de centrale mål og delmål, er det afgørende fundament for resultatbaseret
styring af indsatsen. Det er ikke usædvanligt, at man hopper for hurtigt hen over fastsættelsen af
delmålene og bliver nødt til at gå tilbage og blive mere præcis senere i processen. Det kan derfor ofte
betale sig at arbejde grundigt med fastsættelsen af delmålene, fordi det skærper resultatfokus og
målretning i arbejdet.
Det næste skridt er at søge viden (3) og på baggrund af den viden man har indsamlet definere man,
hvad man tror der virker i indsatsen og hvad man tror, der skal være til stede for at indsatsen kan føre
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til de forventede resultater. De centrale spørgsmål er her: Hvilke elementer skal der være i indsatsen
for at formålet kan opnås? Hvad er de afgørende faktorer, hvis indsatsen skal lykkes? (4). Kilder til
inspiration i processen kan være medarbejdernes erfaringer, div. undersøgelser (f ra effektanalyser til
praksisundersøgelser), arbejdsgivervurderinger (hvilke kompetencer er afgørende for at virksomheden
vil ansætte) og sidst men ikke mindst brugerdreven innovation og brugerundersøgelser (hvad vurderer
borgerne, som de ”virksomme mekanismer”, der har hjulpet dem videre)
Når grundstammen i forandringsteorien er etableret, et det muligt at finde indikatorer eller ”tegn” på,
at den forandring, der skal indtræffe, hvis målene skal nås (5). Det er her, det vil vise sig, hvordan man
bedst måler resultaterne og dermed, om det er relevant at bruge progressionsmålinger.
Aktiviteterne kan først fastsættes, når det står klart, hvilken indsats, der skal til for at nå målene (5a).
Beskæftigelsesregion Nordjylland og Syddanmark har sørget for, at der er blevet udarbejdet praktiske
håndbøger i, hvordan man kan arbejde med programteori og forandringsteori. Her er det muligt at få
mere viden om de enkelte elementer i figuren. Links til håndbøgerne: (se internetversionen)
De sidste processer i figuren handler om dokumentation og progressionsmålinger, som beskrives
nærmere i afsnit 5 i dette startkit. Proces 6 beskrives i afsnit 5.1. Proces 7 beskrives i afsnit 5.2

4.2. Erfaringer fra kommunerne mht. at bruge forandrings- eller programteori
Mange kommuner har udviklet eller er godt i gang med at udvikle forandrings- eller programteorier for
deres indsats. Nogle kommuner får eksterne konsulenter til at køre forandringsprojekter fra start til
slut, som omfatter mange målgrupper. Andre kommuner starter for sig selv i det små med at sætte mål
for afgrænsede målgrupper.

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune har arbejdet med forandringsteori på beskæftigelsesområdet ud fra et ønske om at
forbedre indsatsen i alle led i jobcenteret. Rambøll Management har været inddraget i store dele af
processen. Esbjerg startede i 2009 med workshops for medarbejderne, hvor de fastsatte deres
forandringsteori med inspiration fra David Hunter.
Efterfølgende gennemførte Esbjerg et pilotprojekt for progressionsmåling, som udløber af deres
forandringsteori (fra 1. april til 31. december 2010) hvor 6 medarbejdere afprøvede metoden med ca.
15 borgere. De udarbejdede et registreringsværktøj til måling af progression på regnearksbasis.
Esbjerg har efterfølgende udrullet deres projekt i stor skala.
Erfaringer fra Esbjerg:
 Der er et stort potentiale i at styrke sammenhængen i indsatsen mellem bestiller/sagsbehandler og udfører/tilbud. Arbejdet med resultatbaseret styring og progressionsmåling har
givet større fokus på BUM som organisatorisk princip. Projektet har sikret større præcisering af
målgrupper og kravspecifikationer både til interne og eksterne leverandører.
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Det er vigtigt at sikre forsat dialog og åbenhed om resultater. Det er også vigtigt at
kommunikere, at målet er læring og ikke kun kontrol.
Arbejdet med forandringsteori har betydet, at der er kommet større fokus på samtalen som
metode til at skabe forandring. Esbjerg har gennemført kurser i anerkendende
samtaler/resultatorienterede samtaler for ca. 100 medarbejdere.

Esbjerg Kommune udviklede oprindeligt vedhæftede programteori. Projektafdelingen er aktuelt i gang
med at bruge afsnittet om ’vejen til målet’ som inspiration til tilrettelæggelse af tilbuddene:
Link i internetversionen

Rebild Kommune
Rebild kommune havde brug for mere viden om, hvad der virkede for deres langtidsledige dagpenge modtagere. Derfor opstillede de en programteori og endte med at gennemføre et miniforsøg med 2
forskellige indsatser. 25 ledige deltog i en vejledningsindsats varetaget af en ekstern aktør og 25 ledige
deltog i et virksomhedsrettet forløb, som jobcenteret selv stod for. Indsatsen varede 3 måneder og
undervejs i forløbet, blev progression hos de ledige målt ved hjælp af 10 spørgsmål. Forsøget blev
efterfølgende evalueret.
Erfaringer med at bruge progressionsmåling i Rebild Kommune
 Vi brugte progressionsmåling som et redskab i vores virkningsevaluering
 Det viste sig senere, at de ledige som ifølge progressionsmålinger havde den største udvikling
undervejs også var de ledige, som kom i job.
 Det vigtigste er at gøre sig klart, hvad man vil bruge progressionsmåling til. Hos os kom målet
før målingerne.
 Vi lærte en del – forsøget har medført, at vi har ændret kurs i vores indsats.
Link til programteori, spørgsmål til langtidsledige dagpengemodtager og evalueringsrapporten (se
internetversionen)

Skanderborg Kommune
Erfaringer med at bruge forandringsteori i workshops:
 Det fungerede godt at mødes på tværs af afdelinger og sammen formulere mål og antagelser
om hvad der skal til. Medarbejderne tænder på at fagligheden er i centrum
 Det kan være en udfordring, at få medarbejderne til at sætte ord på praksis
 Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at ledelsen er tydelig med hensyn til, hvad de langsigtede
mål er – og om de kan ”diskuteres”
 Vær opmærksom på, at der skal kunne træffes beslutninger og være faglighed til stede. Derfor
skal der deltage både medarbejdere og ledere
Link til beskrivelse af forandringsteori for børn i voldsramte familier (se internetversionen)
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5. Progressionsmålinger – Fra indikator til måling
I håndbogen om virkningsevaluering og manual til jobcentre i resultatbaseret styring er der gode praktiske
anvisninger på, hvordan man kommer i gang med at definere sine målinger. Se link (internetversionen).
Det er en videnskab at måle rigtigt. Derfor oplever de fleste, at det første spørgebatteri skal justeres, når
erfaringerne indhøstes. Det første og måske vigtigste råd er derfor at starte i det små med et pilotprojekt,
som kan ændres undervejs.
I det følgende er et lille udpluk af gode råd bl.a. fra de to håndbøger.

1. Hvad er en indikator
Det er forholdsvist enkelt at måle, om en borger er kommet i beskæftigelse. Men mange af delmålene på
vej til beskæftigelse, kan man ikke direkte måle. Derfor er det nødvendigt at finde indikationer på, at der er
sket den ønskede forandring. Det kan, afhængigt af de faktiske delmål for den enkelte målgruppe, være
evnen til at indgå i sociale relationer, motivation, tillid, tiltro til egne evner og kompetencer, indlærings- og
omstillingsevne, levevaner, mestring af struktur i hverdagen, mestring af helbred, jobparathed,
arbejdsidentitet, økonomisk afklaring osv.
Indikatorerne ovenfor er progressionsmål, men der er også indikatorer der belyser hvor langt en person er
fra beskæftigelse. Det kan f.eks. være antal måneder i ledighed, alder, boligsituation,
uddannelsesbaggrund, antal år i beskæftigelse osv.
Definition af en Indikator:


Et tegn på at en forandring er indtrådt



En indikator er ikke altid eksakt, men kan indikere at noget er tilstede eller indtrådt



En indikator skal være målbar.

Kilde: New Insight, Håndbog i virkningsevaluering, s. 17

Eksempel på en indikator:
Integro har opstillet følge indikatorer til at måle evnen til at indgå i sociale relationer:


Du har svært ved at skabe sociale relationer og har ikke noget socialt netværk



Du er åben for kontakt



Du har svært ved selv at skabe kontakt



Du har lært dig selv teknikker, der gør at du føler dig bedre tilpas i sociale sammenhænge



Du har forståelse for egne sociale styrker og behov for netværk



Du fungerer godt i sociale arrangementer både privat og i arbejdssammenhænge
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2. Proces for opstilling af indikatorer
Hvis man arbejder efter forandrings- eller programteori vil opstillingen af indikatorer ligge som en naturlig
del af konceptet, når delmålene skal gøres operationelle. Men det kræver en selvstændig teknisk øvelse at
opstille indikatorer. Derfor kan det være frugtbart at samle flere nøglemedarbejdere i en workshop, hvor
de kan inspirere hinanden til at opstille og kvalitetsvurdere indikatorerne.
I New Insights håndbog anbefaler de, at man starter processen med at finde relevante indikatorer ved at
stille følgende spørgsmål:


Hvad kan vise os, om aktiviteterne gennemføres, og hvor stor udbredelsen af dem er?



Hvad er tegn på, at den forandring, der forventet at indtræffe i forbindelse med delmålene, finder
sted – hvad skal der specifikt kigges efter?



Hvad er tegn på at slutmålene nås?



Hvad er tegn på at de virksomme mekanismer er til stede i indsatsen?

Kilde: New Insight, Håndbog i virkningsevaluering, s. 17

I Rambøll’s manual foreslås følgende proces fra start til slut:


Opstilling af bruttoliste: Indikatorer, som er identificeret i forandringsteoriworkshoppen samles.



Kvalitetsvurdering: En systematisk vurdering af kvaliteten af de tilbageværende indikatorer.



Prioritering: Efter vurderingen rangordnes indikatorerne.



Specifikation. Indikatorerne specificeres i forhold til den praktiske implementering samt deres
præcise definition og operationalisering.



Nettoliste: Jobcentret lægger sig fast på et antal indikatorer og tilhørende registreringsværktøjer.

Kilde: Rambøll, Resultatbaseret styring – Manual til jobcentrene s. 17

Nedenfor beskrives nogle af de overvejelser, man kan gøre sig i forbindelse med kvalitetsvurderingen (dot 2
ovenfor) af indikatorerne.

3. Kvalitetsvurdering af indikatorer
Når man har identificeret de indikatorer, som er relevante for at nå målet, kan det anbefales at underkaste
dem en systematisk vurdering. Det vigtigt at vurdere, om man måler rigtigt, før man bruger ressourcer på
at måle.
Rambøll Management anbefaler fem kriterier som kan anvendes i den forbindelse.
1. Er indikatoren præcis og entydig for det fænomen, den måler?
2. Er indikatoren relevant i forhold til at belyst fænomenet tilstrækkeligt?
3. Er indikatoren tilgængelig for et realistisk omkostningsniveau?
4. er indikatoren et tilstrækkeligt grundlag til, at vurdere præstationer af en indsats?
5. Kan indikatoren underkastes uafhængig validering?
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Kilde Rambøll Management , Resultatbaseret styring – Manual til jobcentrene s.17

Nedenfor er tre af de fem kriterier uddybet nærmere (1,2,4)

3.1. Præcise og entydige indikatorer
Det er en udfordring at sætte en faglig vurdering på en skala og omsætte kvalitative vurderinger til
kvantificerbare måleenheder.
Et godt råd er, at bruge så objektive og enkle indikatorer som overhovedet muligt
Jo mere subjektive og kompliceret indikatorerne er, jo større er risikoen for at de sagsbehandlere, der skal
vurderer og scorer den ledige, ikke er enige om, hvad indikatorer står for. Den scorer borgeren får, kan i så
fald ligeså godt afspejle sagsbehandlerens subjektive værdier som borgerens progression – og resultaterne
af målinger mister dermed deres validitet.
Desværre kan det ikke undgås at indikatorerne er subjektive. Men der er flere måder, hvorpå man kan sikre
sig større entydighed i målingerne. Bl.a. ved at:
A. Udarbejde vejledende eksempler, som præciserer hvad der kendetegner en bestemt ”score”
B. Teste om medarbejderne scorer den samme borger ens
C. Gennemføre dialogmøder, hvor man tager en case op og skaber fælles forståelse
D. Supplerer medarbejdervurderingerne med borgernes selvvurderinger.
Ad A vejledende eksempler, der præcisere kendetegn ved en bestemt ”score”
Det er relativt enkelt at specificere, hvad der kendetegner en bestemt scorer, så det er muligt at reducere
forskellige opfattelser af en subjektiv indikator. Hermed sikrer man, at indikatoren er så objektiv vurderbar
som muligt.
I Aarhus kommune har de f.eks. vejledende eksempler til hver enkelt score på deres indikatorer.
Eksemplerne er så vidt muligt baseret på objektive faktorer. De vejledende eksempler skal sikre, at
scoringen hos de forskellige medarbejdere bliver så ens som overholdet muligt.
Eksempel fra Aarhus: Faktor 8: Kriminalitet
Vedrører, hvorvidt den unge udviser kriminel adfærd og graden af alvor af de kriminelle adfærd.
De fem niveauer skal ses indenfor en periode på de seneste 6 måneder, eller før ankomst til sikret afdeling.
Der kan godt være viden/mistanke om kriminel adfærd uden der foreligger en sigtelse. Sigtelser vedrører
overtrædelser af straffeloven (d.v.s. at overtrædelse af politivedtægten eksempelvis ikke medtages.)
Score Betydning

Vejledende eksempler

0

Den unge har ingen problemer og kan
klare sig uden støtte

Ingen kriminel adfærd. Dvs. ingen sigtelser eller
mistanke om kriminel adfærd.

1

Den unge har milde problemer og har

Kriminalitet er et mindre problem – den unge er
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Status

Mål

brug for let støtte

involveret i småkriminalitet, men har ingen sigtelser

2

Den unge har moderate problemer og
har brug for nogen støtte

Kriminalitet er et væsentligt problem, eksempelvis
enkelte sigtelser af mild karakter (ikke-personfaglig
kriminalitet)

3

Den unge har alvorlige problemer og har
brug for megen støtte

Kriminalitet er et alvorligt problem, eksempelvis mange
sigtelser af mild karakter eller få sigtelser af alvorlig
karakter

4

Den unge har et massivt problem, skal
have omfattende støtte og kan ikke
klare sig uden

Kriminalitet er et særdeles alvorligt problem,
eksempelvis mange alvorlige sigtelser eller flere
sigtelser på personfarlig kriminalitet, seksuelle
overgreb eller lignende.

Ad B teste om medarbejderne scorer den samme borger ens
En anden mulighed for at sikre større validitet i vurderingerne af borgernes progression, er at teste om
forskellige sagsbehandlere bedømmer de samme personer ens. I Aarhus kommune holder de
netværksmøder for de medarbejder, der arbejder med resultatdokumentation. Til møderne scorer
medarbejderne anonyme personer og drøfter eventuelle forskelle i vurderingerne for at opnå så stor fælles
forståelse som muligt af skalaen.

Ad C gennemføre dialogmøder, hvor man tager en case op og skaber fælles forståelse
En tredje mulighed er at afholde dialogmøder, hvor medarbejderne bredt drøfter udvalgte
problemstillinger og eksempler på borgere. Her kan medarbejderne bl.a. drøfte, hvordan de opfatte
borgenes situation, udfordringer, muligheder, løsninger og hvordan de vil ”score” borgeren.
Esbjerg Kommune holder cafemøder på tværs af forvaltningerne med henblik på at drøfte cases og dermed
øge validiteten af målingerne.
Kommune holder også dialogmøder, som skal sikre et fælles sprog og tilpasning af indsatsen. Her er
dagsordenen bredere end at teste validiteten af målingerne. Esbjerg Kommunes erfaring er, at
dialogmøderne styrker entydigheden i scoringen (om en borger skal ”scores” med 2 eller 3). Men Esbjerg
kommune har også den erfaring, at møderne derudover styrker den fælles faglighed og sætter fokus på
spørgsmål som, hvordan udvikler vi vores indsats, så vi opnår bedre resultater.

Eksempler på dialogmøder og cafemøder i Esbjerg Kommune
Dialogmøder i forbindelse med resultatbaseret styring
Formålet med dialogmøder er at skabe et fælles sprog samt sikre progression af borgerens
indsatsområder. Dialogmøderne skal afholdes, når der sker en negativ udvikling eller ved ændring af
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indsatsområder.
Dialogmøderne afholdes på forskellig vis grundet målgruppernes forskellige karakteristika og
sektionslederne er garant for, at dialogmøderne afholdes ud fra ovennævnte formål.
Cafedage
Afholdes på tværs af afdelingerne. Beskæftigelsesrådgiver og projektmedarbejdere fra internt
projektafdeling mødes og drøfter cases i forhold til relevante indsatsområder og scoringerne på
indsatsområderne.

Ad D supplerer medarbejdervirderingerne med borgernes selvvurderinger
Endelig er det en mulighed at lade borgeren scorer sig selv. Hvis der er en meget stor afvigelse mellem
medarbejderens og borgerens vurdering, kan selvvurderingen styrke dialogen mellem borger og
medarbejder om årsagen, men det kan også give anledning til at vurdere validiteten af målingen.

3.2. Er indikatoren relevant
Man kan bruge mange forskellige datakilder til at evaluere om indsatsen virker.


Hvis målet er beskæftigelse og delmålene til at nå beskæftigelse for borgeren bedst nås via
udvikling af mestringsevner som f.eks. ”bedre evne til at indgå i sociale sammenhænge” vil det
være oplagt at anvende progressionsmålinger.



Progressionsmålinger er derimod ikke den rigtige løsning, hvis det er mere afgørende for at nå
målet ”beskæftigelse”, at borgerne har et sted at bo, at borgeren er parat til at pendle længere, har
en specifik uddannelse, eller at indholdet i jobsøgningskurserne er målrettet borgerens behov.



Progressionsmålinger er heller ikke den rigtige løsning, hvis udvikling såsom ”evnen til at indgå i
sociale sammenhænge”, slet ikke er afgørende for at få et job eller relevant for borgeren for at nå
målet ”beskæftigelse”. Det kan f.eks. være fordi beskæftigelsesmålet ikke kræver social mestring
eller personen f.eks. er autist og aldrig vil kunne mestre et job, der sætter høje krav til sociale
kompetencer. Progressionsmåling er med andre ord velegnet til at måle borgernes udvikling, men
skal kun bruges, hvis det er relevant for at opnå det endelige mål.

I New Insights håndbog er der en kort gennemgang af hvilke datakilder, der er velegnede til forskellige
formål (se kap. 8).

3.3. Er indikatoren tilstrækkelig
Som et led i kvalitetsvurderingen er det relevant at overveje, om de valgte indikatorer er tilstrækkelige til at
fastslå om delmålet er opfyldt. Jakob Nielsen Arendt advarer mod hurtige konklusioner. ”Evalueringer af
offentlige indsatser i Danmark er typisk ikke solide nok til at fastslå en årsagssammenhæng mellem
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indsatsen og det valgte effektmål”1.

Hvis formålet med at måle progression er at få mere præcis viden (evidens) om hvilke elementer i
indsatsen, der gør forskellen, er det en fordel, hvis indsatsen overfor borgeren dokumenteres nærmere .
Med andre ord, at der føres logbog over hvilke tiltag der iværksættes overfor borgeren. Disse tiltag kan
være en fast drejebog, som den enkelte kommune selv har udviklet, eller det kan være metoder eller
individuelle idéer, der afprøves i indsatsen. Fordelen ved at dokumentere indsatsen er, at den kan danne
rammen om hvilke elementer i indsatsen eller tiltag, der har fået borgeren til at bevæge sig opad i
progressionsmålingen. Selvom ikke alle borgere reagerer ens på samme tiltag, kunne der være nogle
gevinster/viden at hente i form af generelle elementer i indsatsen, som flytter alle.
En helt anden men mere vigtig praktisk overvejelse er, hvordan man mest enkelt begrunder en konkret
”scoring” af en borger.
For at understøtte scoringerne, men samtidig gøre det gennemskueligt, har Esbjerg Kommune udfærdiget
følgende retningslinjer til brug af ’kommentarfelt’ under hvert enkelt indsatsområde.
Se Esbjerg Kommunes retningslinjer her: (se internetversionen)

4. Hvordan laves skalaer
For at kunne belyse udvikling, skal man kunne se, om borgeren gennemgår en ”bevægelse” – Går det
fremad, går det tilbage eller er der tilstand. Derfor er skalaer gode, når der skal måles på en borgers
progression. Ofte bruger man skalaer der går fra 1-5 eller 1-10.
Progressionsmålinger kan både besvares af en sagsbehandler i kommunen (faglig vurdering), en
medarbejder ude i tilbuddet eller virksomheden (faglig vurdering) evt. i dialog med borgeren eller af
borgeren selv (selvvurdering). Det kan være interessant at indhente vurderinger fra flere kilder, fordi det
giver stof til nye overvejelser, hvis vurderinger er forskellige.

1

Jacob Nielsen Arendt, Frikommuneforsøget – hvordan opnås en brugbar effektmåling? (2012)
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Væksthuset har i et tilbud for match 2 borgere udarbejdet følgende 1-5 skala for borgernes evne til at
handle og tage initiativ
Initiativ

Antal point

Borger er helt passiv:

1

Tager ikke initiativ i samtaler, kursusforløb eller arbejdsopgaver
-

Uinteresseret i at starte nye opgaver

-

Tør ikke/vil ikke prøve

-

Ingen erfaring med og viden om at tage initiativ

Borger er passiv

2

Tager ikke initiativ i samtaler, kursusforløb eller arbejdsopgaver
-

Begyndende viden om hvordan der kan tages initiativ, men har ingen erfaring med
at gøre det

Borger er klar over at det forventes at han/hun selv deltager aktivt
-

Usikker – men vil

-

Går selv i gang med nye opgaver efter instruktion

-

Har viden om, hvad der forventes, og mulige måder at tage initiativ på

-

Begyndende erfaring i at tage initiativ

Borger er initiativtagende med en vis usikkerhed og ikke altid konsekvent
-

Usikker men prøver og har en række erfaringer med at tage initiativ og være aktiv

-

Stiller spørgsmål og kommer med forslag

-

Går selv i gang med nye opgaver inden for de definerede rammer af borgernes
arbejdsopgaver.

Borger går selvstændigt i gang med nye arbejdsopgaver, eller deltager aktivt i undervisning,
samtaler mv.
-

Stiller spørgsmål, kommer med forslag og ”siger fra og til”

-

Har opnået god erfaring med at tage initiativ, være aktiv og ”sige fra og til”

-

Går selv i gang med arbejdsopgaver, der ikke forventes eller spørger på eget initiativ
om der er yderligere han/hun kan gå i gang med.
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3

4

5

Eksempel på borgervurdering (selvvurdering)
New Insight har følgende eksempel på borgervurdering af troen på at få nyt arbejde skala på en linje fra 110.
1: Svarer til ”Jeg tror slet ikke det er muligt”
10: Svarer til ”Jeg tror fuldt og fast på at det er muligt”
(Sæt kryds på linjen under et af tallene)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eksempel på arbejdsgivervurdering
Arbejdsgiver vurderer borgerens evne til at tage initiativ på en skala fra 1-10
1: Svarer til ” passiv”
10: Svarer til ”går uopfordret i gang med opgaver, initiativrig”
(Sæt kryds på linjen under et af tallene)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Hvor tit skal der måles og gøres status?
Det nødvendigt at måle, samme forhold flere gange gennem alle målinger, hvis det skal være muligt se en
bevægelse. Derfor er det nødvendigt at fastsætte, hvor ofte der skal vurderes på de givne indikatorer.
Intervallet kan godt variere fra en indikator til en anden. Det afhænger bl.a. af hvor hurtigt man forventer,
at der sker en udvikling på den valgte indikator og på længden af forløbet.

Hvis man måler, mens borgeren er i et tilbud kan det være relevant med mere fintfølende målinger (f.eks.
korte trin i skalaen), som kan foretages hyppigt, så man hurtigt kan se en evt. fremgang. Den flyvende
Hollænder måler f.eks. hver dag, mens Væksthuset har min. 3 målinger en startmåling, en midtvejsmåling
og en slutmåling i løbet af et forløb.
Jobcenteret vil typisk måle progression som et led i kontaktforløbet hver tredje måned og ofte foretage
vurderingen i dialog med borgeren.
I Aarhus foretages resultatvurderingen af udsatte og handicappede børn og unge i samarbejde mellem
familierådgiveren og tilbuddet. Ved indskrivningen er det familierådgiveren, som har hovedansvaret for at
sætte mål og vurderer status. Resultatdokumentationen er opdelt i 2 trin. Først foretages en vurdering
den aktuelle situation (status), dernæst opstilles der mål på hver indikator for borgeren udvikling frem mod
næste status(konkret delmål). Efter et halvt år følges der op på de mål, man har sat. I Aarhus er det derfor
muligt både at opgøre om der er sket en progression og om det fastlagte mål for progressionen er nået.
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6. Indsamling og brug af data
De data der indsamles fra målingerne kan anvendes på mange niveauer i organisationen. Politikere har
naturligvis ikke behov for de samme oplysninger som den medarbejder, der er direkte ansvarlig for
indsatsen.
Inden man tager stilling til indsamling og brug af data kan det være relevant at overveje følgende:
 Hvem skal indsamle data/”score” borgerne
 Hvem skal analysere på indikatorerne
 Hvem skal rapporterer på data
 Hvem skal bruge data og hvordan skal de formidles
 Hvad kræves der af ressourcer fra de personer, der involveres i dataindsamlingen?
Der findes ikke noget entydigt svar på hvem, der skal foretage målingen. Det afhænger af, hvad man
skal bruge målingerne til. Hvis målingerne skal bruges til at benchmarke tilbud, er det vigtigt at
overveje om, om man får valide data, hvis medarbejderne hos leverandøren er de eneste, der udfører
målingerne.
Hvis målingerne skal bruges til udvikling af indsatsen, vil det være hensigtsmæssigt, at medarbejderne i
tilbuddet udarbejder målinger i dialog med borgerne.
Det kan også være relevant, at lade borgen score sig selv. Selvvurderingen kan styrke dialogen med
borgerne om evt. divergerende opfattelser.
Resultaterne kan bruges i dialogen med borgeren, for at sikre fokus på forsat udvikling frem mod job eller
uddannelse. De kan også bruges af den enkelte sagsbehandler eller i et sagbehandlerteam til at vurdere
indsatsen for hver enkelt borger. Ledelsen kan bruge resultaterne til at vurdere effektiviteten af de
forskellige tilbud eller indsatsen for en bestemt målgruppe. Resultaterne kan også bruges af politikere til at
vurdere, prioritere og sætte retning for indsatsen. Sidst med ikke mindst kan resultaterne formidles til
kommunens borgere og til medierne for at sikre gennemsigtighed i forhold til kommunens service.
I Aarhus kommune får politikere og ledelse i kommunen overblik over resultaterne én gang i kvartalet.
Dermed får det politiske og ledelsesmæssige niveau løbende information om, hvordan det samlet set går
de udsatte og handicappede børn og unge i kommunen.
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Anvendelses-perspektiver
Styring
-

prioritering, allokering

Læring og udvikling
-

forbedringer, kvalitet

Oplysning
-

profilering, transparens

Kilde: Aarhus kommune Center for socialfaglig udvikling

I de følgende afsnit er der eksempler på hvordan resultaterne kan formidles for de forskellige målgrupper.

Præsentation af resultater til borgeren
Det er afgørende at målingerne understøtter dialogen med borgeren, hvis sagsbehandleren har svært ved
at formidle budskabet, bliver målingerne en barriere i samtalen i stedet for en hjælp. Derfor skal resultatet
af målingerne visualiseres, så det er let for borgerne at se udviklingen og dermed skabe grobund for
selvrefleksion og handling.

Eksempel fra vejle på figur for en borger på indikatoren arbejdsidentitet
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Opfølgning på den enkelte borger
Hvis målingerne skal sikre læring og øge kvaliteten og effekten af indsatsen, er afgørende at medarbejderne
har et godt overblik, så de hurtigt kan vurdere den enkelte borges udvikling.
I Aarhus kommune fastsættes både en status og et mål for udviklingen for de udsatte og handicappede
børn og unge. Derfor er det muligt både at opgøre, om der er sket en udvikling med borgerne, mens de har
været i tilbuddet og om det mål, som blev fastsat ved visitationen til tilbuddet er nået.
Eksempel på resultatdokumentation for en ung på samtlige indikatorer:

Forklaring på figuren
Bolig (Ingen progression): Den unge har ikke udviklet sig under forløbet, selvom det var målsætningen (ex.
Status ved indskrivning=3, mål ved indskrivning=2, status ved opfølgning=3)
Arbejde og uddannelse (Progressionsmål opfyldt): Den unge har udviklet sig positivt på indikatoren, og
målet er nået (ex. Status ved indskrivning=2, mål ved indskrivning=1, status ved opfølgning=1)
Fritid og daglige aktiviteter (Progression): Den unge har udviklet sig positivt på indikatoren, men målet er
ikke nået (ex. Status ved indskrivning=3, mål ved indskrivning=1, status ved opfølgning=2)
Netværk (Uproblematisk): Den unge var uden problemer på indikatoren ved både ind- og udskrivning (ex.
Status ved indskrivning=0, mål ved indskrivning=0, status ved opfølgning=0)
Økonomi (Negativ progression): Den unge har udviklet sig negativt på indikatoren (ex. Status ved
indskrivning=0, mål ved indskrivning=0, status ved opfølgning=1)
Somatisk og psykisk helbred (Fastholdelsesmål opfyldt): Status for den unge er det samme ved ind- og
udskrivning, og det var målsætningen at barnet/den unge skulle fastholdes på dette niveau (ex. Status ved
indskrivning=3, mål ved indskrivning=3, status ved opfølgning=3)
Kilde: Aarhus kommune Center for socialfaglig udvikling
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Benchmarking af tilbud
Resultatdokumentation af tilbuddene sikrer systematisk viden om indsatsernes virkning. Hermed styrkes
ledelsens muligheder for at prioritere og allokerer ressourcerne mere effektivt. Resultatdokumentationen
af tilbuddene målretter og styrker kvaliteten af indsatsen i tilbuddene og af visitationen fra kommunen.
I vejle scores borgerne i forbindelse med jobsamtalerne i jobcenteret. Ved visitationen til tilbud sker der en
forventningsafstemning om mål og hvilke indikatorer, der måles på. Vejle har følgende grafiske overblik
over resultaterne for de enkelte tilbud.
Borgernes udvikling fordelt på tilbud 2. kvartal 2012
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I Aarhus kommune opgøres resultaterne samlet for hvert tilbud og samlet for alle tilbud. Figuren nedenfor
viser de samlede resultater.

Figuren nedenfor er et eksempel på en samlet afrapportering for ét tilbud. Figuren giver et overblik over,
hvilken progression de unge på det pågældende tilbud opnår. Figuren besvarer således spørgsmål som: På
hvilke områder opnår de unge på tilbuddet samlet set stor progression? Hvilke områder kan måske kræve
lidt ekstra fokus, enten fordi kun en lille andel opnår positiv progression, eller fordi en relativ stor andel
opnår negativ progression?
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Figuren siger ikke direkte noget om, hvor problembelastede de unge er på de enkelte indikatorer ved
indskrivning. Derfor har Aarhus kommune også udarbejdet nedenstående figur, som viser de unges
belastning og hvor der primært opnås progression i tilbuddet. Hele søjlen viser, hvor stor den
gennemsnitlige problembelastning var ved indskrivning, og det grønne område viser den gennemsnitlige
forbedring. Hvis der var tale om en gennemsnitlig forværring, ville området være rødt. Denne figur besvarer
spørgsmål som: Hvilke indikatorer er de unge især belastet på ved indskrivning? Er tilbuddet bedst til at
skabe progression for dem, hvor problembelastningen ved indskrivning var relativ høj – eller relativ lav?
Eller er der ingen sammenhæng?

Kilde: Aarhus kommune Center for socialfaglig udvikling

Suppler med andre målinger baggrundsforhold, aktiviteter mv.
Progressionsmål kan med fordel sammenholdes med andre oplysninger, hvis man ønsker et samlet billede
af indsatsen overfor borgerne.


Baggrundsvariable på borger (køn, alder, herkomst ledighedslængde m.v., målgruppeindplacering)



Aktiviteter (tilbud, samtaler, fremmøde m.v.)



Er de rette betingelser til stede



Slutmål for indsatsen (job, uddannelse, tilbud i privat virksomhed, ændring i match, indstilling til
FØP/rehabiliteringsforløb, sygemelding m.v.)
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7. Erfaringer og links
Arbejdet med progressionsmålinger har skærpet samarbejdet med anden aktør.

Erfaringer fra Kommunerne
I Esbjerg lader man anden aktør måle progression med udgangspunkt i sagsbehandlerens bestilling. Og
sagsbehandleren følger progressionen ved samtaler/kontaktforløb. Erfaringen fra Esbjerg er, at det
fungerer bedst, hvis sagsbehandleren definerer hvilke indsatsområder (delmål) der skal arbejdes med og
måles progression på. Esbjerg holder løbende dialogmøder mellem sagsbehandler og tilbud mhp. at udvikle
fælles sprog/vurderinger af scoring på progressionsskalaerne, så niveauerne bliver så ensartede som
muligt.
Vejle har udrullet progressionsmålingerne til alle tilbud. Når sagsbehandler uddelegerer borgeren til et
tilbud, angiver sagsbehandler hvilke indikatorer, der primært skal arbejdes med, og angiver hvor på
skalaen, borgeren vurderes at befinde sig. Tilbuddet scorer derefter borgeren hver 14. dag.
De borgere, som forbliver i jobcentret eller i jobcentrets interne tilbud scores ligeledes hver 14. dag.
Sagsbehandlere holder løbende overdragelsesmøder med anden aktør, så der sikres en fælles forståelse af
indikatorer og scoring.
Aarhus kommune har bl.a. udviklet et koncept til at måle progressionen hos udsatte og handicappede børn
og unge. Der 7 fokusområder i projektet; udvikling og adfærd, familieforhold, skole og beskæftigelse,
sundhedsforhold, fritid og venskab, hverdagsliv, misbrug og kriminalitet.
I Aarhus har måling af progression styrket prioritering og effektivisering af indsatsen. Den systematiske
viden om indsatsernes virkning giver bedre mulighed for at gennemføre en overordnet prioritering og
ressource allokering og sikre mere fokuserede og målrettede tilbud til borgerne. Endvidere har det skabt en
trædesten for læring og udvikling. Den systematiske viden giver et overblik over, hvor indsatsen er god og
hvor der er behov for forbedringer. Og det inviterer til refleksion om hvorfor og hvordan. Og det har givet
øget gennemsigtighed og profilering af kommunen.
Skanderborgs erfaringer med at udarbejde spørgsmål/indikatorer og indsamle data er, at det fungerede
godt at udvælge medarbejderrepræsentanter fra alle områder i forbindelse med udarbejdelse af spørgsmål
og udvælgelse af indikatorer. I skanderborg var deten udfordring at begrænse sig, da Skanderborg gerne
ville have svar på alt. Skanderborgs erfaringer derfor, at man skal være opmærksom på, at processen tager
en tid og kræver forberedelse af deltagerne.

Links til spørgebatterier og andet materiale
Se links og bilag på internetversionen.
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8. Valg af it understøttelse
Det vigtigste råd ved valg af it løsning er at sikre stor fleksibilitet. Ingen af de kommuner, som vi har
talt med, har bevaret deres ”førsteudgave”. Det er en god ide, at starte i det små med et regneark,
men det er også vigtigt at den it understøttelse, man efterfølgende vælger, nemt kan ændres både
med hensyn til oprettelse af nye målgrupper og ændring af de spørgsmål, der måles på og
mulighederne for afrapportering. Et andet råd er at sikre, en overskuelig præsentation over
udviklingen i målingerne, som kan bruges i dialogen med borgeren. Hvis ikke udviklingen kan forklares
let og overskueligt, kan man ikke bruge redskabet til at understøtte dialogen med borgeren.
Vejle Kommune startede i det små med et regneark. Her er et link til deres løsning
Københavns Kommune startede deres progressionsmålinger af match 1 borgere med Enalyzer en nem
og billig løsning. Her er linket til deres målinger:
Rebild Kommune har brugt surveyxact som redskab til at måle progression. Her er et link:
Esbjerg Kommune bruger Results. Se link:
Københavns Kommune bruger outcomesstar ved måling af progression for udsatte borgere
http://outcomesstar.dk/
Skive Kommune har brugt xxxx se link:
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