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1. Indledning
1.1 Job Interest Assessment
Formålet med erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalysen er at kortlægge personers
præferencer for bestemte erhvervssektorer og aktiviteter. Den er beregnet til voksne og unger fra
14 år med en uddannelse på gymnasial niveau til og med universitetsniveau. Svarene, som gives af
kandidaterne vedrørende udsagnene, måler deres præferencer for bestemte sektorer og aktiviteter.
På den måde får kandidaten bedre selvindsigt og input til at kunne tænke nærmere over retningen
for sin egen personlige udvikling. Rapporten giver udover indsigt i interesse for erhvervssektorer og
aktiviteter også forslag til uddannelse og erhverv. Den er beregnet til at give kandidaten ideer og
ikke som værende begrænsende.

1.2 Baggrund
Erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalyse angiver, hvilke sektorer og aktiviteter en person er
interesseret i og hvor personens præferencer ligger. Analysen er baseret på en matchende tilgang,
hvor interessen for bestemte erhvervssektorer kortlægges såvel som en interaktionel tilgang, hvor
interessen for bestemte aktiviteter spiller en større rolle. Rapporten giver inden for
erhvervssektorer og interesser eksempler på både konkrete erhverv såvel som uddannelse, som
hører til en bestemt sektor. Disse forslag skal ikke ses som begrænsende, men er beregnet til at
give kandidaten retning, således kandidaten selv kan indhente mere information om pågældende
erhverv og uddannelser og/eller drøfte det med sin reintegrations-, uddannelses- og/eller
karrierevejleder.

1.3 Sectors and Activities
Interessen for følgende sektorer kortlægges:
Beta-sektorer
-

Byggesektor
IT-sektor
Logistiksektor
Teknisk sektor

Gamma-sektorer generelt
-

Medicinsk sektor
Sektor for social velvære
Undervisningssektor
Jord- og miljøsektor

Gamma-sektorer erhvervsmæssigt
-

Erhversmæssig serviceydelsessektor
Finansiel økonomisk sektor
Juridisk sektor
Offentlig sekor

Alfa-sektorer
- Sektor for kommunikation og medie
- Sektor for kunst og kultur
Øvrige sektorer
- Sportssektor
- Sikkerhedssektor
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Interessen for følgende sektorer kortlægges:

-

Undersøge
Udvikle
Formgive
Informere og uddanne
Rådgive
Selv udføre
Betreuen und Unterstützen
Organisere
Administrere og kontrollere
Ledelse
Drive handel

2. Scorernes betydning
Svarene sammenlignes med en normgruppe og konverteres til en 9-punktsskala med et gennemsnit
på 5 og en standard afvigelse på 2 (stanine). Princippet om "stanine" (forkortelse af "standard
nine") går ud på at den normale distribution opdeles i ni intervaler. Gennemsnittet ligger cirka i
midten af det femte interval og har en standardafvigelse på 2. Undersøgelsesresultater fortolkes og
overføres til stanine som i tabellen nedenfor.

Stanine

klassestorrelse

Definition

1

4%

Meget lav

2

7%

Lav

3

12%

Lav

4

17%

Middel

5

20%

Middel

6

17%

Middel

7

12%

Hoj

8

7%

Hoj

9

4%

Meget hoj
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3. Personlige interesser

Formålet med erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalysen er at kortlægge dine præferencer for
bestemte erhvervssektorer og aktiviteter. Den er beregnet til voksne og unger fra 14 år med en
uddannelse på gymnasial niveau til og med universitetsniveau. Svarene, som du har givet
vedrørende udsagnene, måler dine præferencer for bestemte sektorer og aktiviteter. På den måde
får du bedre selvindsigt og input til at kunne tænke nærmere over retningen for din egen personlige
udvikling. Rapporten giver udover indsigt i interesse for erhvervssektorer og aktiviteter også forslag
til erhverv. Den er beregnet til at give dig ideer og tænkeretning. Din analyse viser følgende: Du har
stor interesse i jord- og miljøsektoren. Arbejdet i denne sektor omfatter kendskab til forhold i det
naturlige miljø, såsom jord- og naturforvaltning, landbrug og dyreopdræt. Eksempler på erhverv i
denne sektor er husdyrskonsulent, miljøingeniør, geolog, landmand (planteavl), miljøkoordinator,
havearkitekt og miljøbeskyttelsesinspektør. Din score for denne sektor er 8. Til sidst har du stor
interesse i den offentlige sektor. Arbejdet i denne sektor omfatter udformning og gennemførelse af
offentlig forvaltning på lokalt eller nationalt plan. Eksempler på erhverv i denne sektion er ansat i
skatteforvaltningen, afdelingschef (kommunal forvaltning), kommunal sagsbehandler og minister
Din score for denne sektor er 8. Derudover har du stor interesse i byggesektoren. Arbejdet i denne
sektor omfatter at designe, bygge og realisere bygninger og infrastruktur. Herunder byggeri af huse
og kontorbygninger og anlæggelse af veje og broer. Eksempler på erhverv i denne sektor er
bygmester, inspektionsingeniør, arkitekt og byggepladsleder. Din score for denne sektor er 7.

Der er ligeledes lavet en analyse over typen af aktiviteter, som tiltaler dig mest inden for retningen
af erhvervsvalg ud fra dine præferencer.Den analyse, som du har gennemgået viser, at du er
nysgerrig af natur og gerne vil undersøge tingene. Det kan være indsamling af data, forsøge at
finde ud af, hvorfor noget er, som det er eller undersøge problemer. Analysen viser også, at du er
interesseret i at formgive dine omgivelser. Det kan være at designe og give form til fysiske
materialer såvel som immaterielle anliggender.

Udover erhvervssektorer og aktiviteter, som du er mest interesseret i er der lavet en analyse af
erhvervssektorer og aktiviteter, som du er mindst interesseret i. Ud fra analysen af retninger, som
du ikke foretrækker, kan følgende konklusioner drages: Du har ingen videre interesse i den
erhvervsmæssige serviceydelsessektor. Arbejdet i denne sektor omfatter levering af tjeneste- og
serviceydelser til organisationer, såsom virksomheder, offentlige myndigheder og non-profit
organisationer. Eksempler på erhverv i denne sektor er organisationskonsulent, erhvervsvejleder,
organisationsudvikler og markedsforsker. Din score for denne sektor er 4. Til sidst har du ingen
videre interesse i IT-sektoren. Arbejdet i denne sektor omfatter automatisering, computere og
servere, netværk, websites og software.Eksempler på erhverv i denne sektor er
applikationsudvikler, informatiker, IT-koordinator, webudvikler, informationschef, IT-ekspert og
datakonsulent. Din score for denne sektor er 5. Derudover har du ingen videre interesse i
undervisningssektoren. Arbejdet i denne sektor omfatter overførsel af viden og færdigheder til børn
og/eller voksne gennem undervisning. Eksempler på erhverv i denne sektor er sproglærer (højere
læreanstalt), familiepædagog, uddannelsesleder, universitetslærer (kultur og information) og
kursusadministrator. Din score for denne sektor er 5. Vi anbefaler, at du lægger mindre energi i
disse retninger og aktiviteter og frem for alt følger din intuition, når du foretager dine karrierevalg.

Med hensyn til aktiviteter viser det, at du er mindre interesseret i at sørge for og vejlede andre.
Analysen viser også, at du har mindre interesse i at udvikle.
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4. Sektorer
4.1 Beta-sektorer
Te kn isk se kt o r

B yggesektor

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

Te kn isk se kt o r

B yggesektor

Arbejdet i denne sektor omfatter primært elektroteknik,
elektronisk udstyr, elektriske installationer og maskiner.

Arbejdet i denne sektor omfatter primært at designe, bygge og
realisere bygninger og infrastruktur. Herunder byggeri af huse
og kontorbygninger og anlæggelse af veje og broer.

I T- se kt o r

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

I T- se kt o r

Logi sti ksektor

Arbejdet i denne sektor omfatter primært automatisering,
computere og servere, netværk, websites og software.

Arbejdet i denne sektor omfatter primært at organisere,
transportere og/eller modtage varer, køretøjer og personer på
et bestemmelsessted.
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4.2 Gamma-sektorer generelt
M e d icin sk se kt o r

S ektor for soci al vel være

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

M e d icin sk se kt o r

S ektor for soci al vel være

Arbejdet i denne sektor omfatter primært menneskers
generelle fysiske sundhed, samt at vejlede, hjælpe og
behandle patienter i særdeleshed.

Arbejde i denne sektor omfatter primært menneskers generelle
sociale trivsel og psykiske sundhed, samt at vejlede, hjælpe
og bistå (grupper af) personer, som er tilbagestående
udviklingsmæssigt og personer med problemer.

Un d e r visn in g sse kt o r

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

Un d e r visn in g sse kt o r

Jord- og mi l j ø sektor

Arbejdet i denne sektor omfatter primært overførsel af viden
og færdigheder til børn og/eller voksne gennem undervisning.

Arbejdet i denne sektor omfatter primært arbejde i de naturlige
omgivelser. Såsom jord- og naturforvaltning, landbrug og
kvægopdræt, (hus-) dyr og miljø i almindelighed.
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4.3 Gamma-sektorer erhvervsmæssigt
Er h v e r sm æssig se r vice yd e lse sse kt o r

Offentl i g sekor

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

Er h v e r sm æssig se r vice yd e lse sse kt o r

Offentl i g sekor

Arbejdet i denne sektor omfatter primært levering af tjenesteog serviceydelser til organisationer. Såsom virksomheder,
offentlige myndigheder og non-profit organisationer.

Arbejdet i denne sektor omfatter primært lovgivning og
retssystemet og den/dets gennemførelse og fortolkning.

Fin a n sie l øko n o m isk se kt o r

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

Fin a n sie l øko n o m isk se kt o r

Juri di sk sektor

Arbejdet i denne sektor omfatter primært finansielle
anliggender, administration/regnskab og økonomi.

Arbejdet i denne sektor omfatter primært udformning,
gennemførelse og håndhævelse af offentlig forvaltning.
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4.4 Alfa-sektorer
Se k t o r f o r ko m m u n ika t io n o g m e d ie

S ektor for kunst og kul tur

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

Se k t o r f o r ko m m u n ika t io n o g m e d ie

S ektor for kunst og kul tur

Arbejdet i denne sektor omfatter primært (masse-)
kommunikation, reklame og medier såsom radio, tv, internet,
aviser og magasiner.

Arbejdet i denne sektor omfatter primært kultur og forskellige
kunstformer.

4.5 Øvrige sektorer
Sp o r t sse kt o r

S i kkerhedssektor

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

Sp o r t sse kt o r

S i kkerhedssektor

Arbejdet i denne sektor omfatter primært sport og motion.

Arbejdet i denne sektor omfatter primært optimering og
opretholdelse af sikkerheden for personer og organisationer.
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5. Aktiviteter
Aktiviteterne er grupperet som følger:

U ndersø ge

Høj

- Undersøge
- Udvikle
- Formgive
-

Informere og uddanne
Rådgive
Selv udføre
Betreuen und Unterstützen

-

Organisere
Administrere og kontrollere
Ledelse
Drive handel

Middel

Lav

U ndersø ge
Denne aktivitet omfatter primært indsamling af data, at
forsøge at finde ud af, hvorfor noget er, som det er og
undersøge problemer

Ud vikle

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

Ud vikle

F ormgi ve

Denne aktivitet omfatter primært skabelsen af produkter,
modeller og politikker.

Denne aktivitet omfatter primært udvikling og at give tingene
en bestemt form.
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Informere og uddanne

R ådgi ve

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

Informere og uddanne

R ådgi ve

Denne aktivitet omfatter primært at give andre information,
viden, færdigheder og/eller adfærd gennem oplysning og
uddannelse.

Denne aktivitet omfatter primært at rådgive mennesker ud fra
en bestemt ekspertise.

Se lv u d f ør e

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

Se lv u d f ør e

B etreuen und U nterstützen

Denne aktivitet omfatter primært at vejlede og sørge for
mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Denne aktivitet omfatter primært fysisk udførelse af opgaver.
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O r g a n ise r e

A dmi ni strere og kontrol l ere

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

O r g a n ise r e

A dmi ni strere og kontrol l ere

Denne aktivitet omfatter primært at organisere og arrangere
aktiviteter, således pågældende aktivitet bliver så effektiv som
mulig i sin helhed.

Denne aktivitet omfatter primært at overvåge forvaltningen og
at sikre, at tingene udføres i henhold til protokoller og/eller
regler.

L e d e lse

Høj

Høj

Middel

Middel

Lav

Lav

L e d e lse

D ri ve handel

Denne aktivitet omfatter primært at lede andre.

Denne aktivitet omfatter primært salg af produkter, ressourcer
og/eller servicer.
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Bilag 1: Erhvervssektorradar

Sr No

Sektorer

Score

Sr No

Sektorer

Score

1

Jord- og miljøsektor

8

9

Sektor for kommunikation og medie

6

2

Offentlig sekor

8

10

Sektor for kunst og kultur

6

3

Byggesektor

7

11

Sikkerhedssektor

6

4

Logistiksektor

6

12

IT-sektor

5

5

Teknisk sektor

6

13

Undervisningssektor

5

6

Medicinsk sektor

6

14

Finansiel økonomisk sektor

5

7

Sektor for social velvære

6

15

Sportssektor

5

8

Juridisk sektor

6

16

Erhversmæssig serviceydelsessektor

4
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Bilag 2: Aktivitetsradar

Sr No

Aktiviteter

Score

Sr No

Aktiviteter

Score

1

Undersøge

6

7

Informere og uddanne

4

2

Formgive

6

8

Rådgive

4

3

Selv udføre

6

9

Organisere

4

4

Drive handel

6

10

Administrere og kontrollere

4

5

Ledelse

5

11

Betreuen und Unterstützen

3

6

Udvikle

4
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