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Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2016 

 

Evaluering i en kompleks humanitær 

kontekst 



Dagsorden  
 

 

> Evaluering i den humanitære 

sektor 

 

> Evaluering i Dansk 

Flygtningehjælp 

 

> Diskussion og præsentation af to 

evalueringsmodeller og forholdet 

til kompleksitet; Real Time 

Reviews/Evaluations og 

Teoribaseret Evalueringer  
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Dansk Flygtningehjælp 

> Dansk Flygtningehjælp er en privat 

humanitær organisation grundlagt i 

1956.  

 

> Vi arbejder med en overordnet 

målsætning om at hjælpe med at 

skabe varige løsninger for flygtninge 

og internt fordrevne. 

 

> Store og vedvarende flygtningekriser 

har medført stor vækst i 

organisationen i antallet og størrelse af 

indsatser 

 

> Vi er i 35 lande, med en omsætning på 

omkring 2.5 mia. kr og mere end 6000 

ansatte   
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Evaluering i den humanitære sektor  
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 Fra ‘Doing good is good enough’ 

til Do No Harm 

 

 Rwanda 1994  

 

 Niels Dabelstein; Joint Evaluation 

of Emergency Assistance to 

Rwanda (JEEAR) –1997  

 

 Active Learning Network for 

Accountability and Performance 

ALNAP 1997 



 

Tendenser; Evaluering i den humanitære sektor

  
 

> Drevet af udviklinger efter 

‘Rwanda’ er der et fokus på 

‘ansvarlighed’, læring og styrket 

brug af evaluering til løbende at 

kunne tilpasse programmer til 

konteksten 

 

> Som konsekvens af finanskrisen 

kommer der et øget fokus på 

'value for money'. Det koblet med 

'evidens-bølgen' har bevirket, at 

der de seneste år har været et 

større fokus på effekt-

evalueringer 
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Evaluering i en humanitær kontekst vs. en 

dansk kontekst  

Institutionelle udfordringer  

 

> Konflikter i dag; Mange forskellige 

årsager, behov og aktører, 

genopblussen af konflikter og få 

løsninger (Sydsudan, Pakistan, 

Syrien, Central Afrikanske 

Republik, Ukraine mfl.) 

> Uforudsigelighed og manglende 

adgang  

> Korte donor-kontrakter - på trods 

af langvarige konflikter - (driver et 

output fokus og projekt fremfor 

program evalueringer) 
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Evaluering i en humanitær kontekst vs. en dansk 

kontekst  
 

 Stor udskiftning i ansatte - stort tab af 

viden 

 

 Udpræget brug af logiske modeller og 

store krav om rapportering af resultater 

fra donorer  

 

 Meget data – men meget lidt struktur 

 

 Dilemmaer i organisationerne i forhold til 

evaluering; Culture of Urgency vs. 

Evaluation Culture (evaluering vs. 

leverancer) 
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”We really do love 

evaluations, but … 

we just urgently 

need to fix this 

problem first”  

 



Evalueringsmodeller i brug i Dansk 

Flygtningehjælp 
  Model Formål Styreform Antal og fokus  

Projektevalueringer  Målopfyldelses-

evaluering 

Oftest donor 

resultat rapporting 

/donor krav 

(Accountabilitet) 

Decentralt styrede 

og kan være 

interne eller 

eksterne udførte 

evalueringer  

Cirka 30+ per år – 

fokus på et projekt/en 

kontrakt 

Real Time Reviews  Proces/responsiv 

evaluering  

Intern læring og 

justering af 

igangværende 

operationer 

Centralt styrede – 

og udført af 

‘mixed teams’ 

2 til 3 per år – fokus 

på en 

nødhjælpsoperation 

under stor vækst og 

store ændringer  

Landeprogram 

Evalueringer 

Teoribaseret 

evaluering 

Bedre viden om 

hvordan 

programmer virker 

og hvordan de 

bidrager til effekt  

Samarbejde 

mellem 

landeprogram og 

hovedkontor 

Under udvikling – 

fokus på et helt 

landeprogram 
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Hvad er et Real Time Evaluation / Review?  

 Real Time Reviews ser på: 
 Hvordan forløber implementeringen 

af indsatsen? 

 Er indsatsen relevant i forhold til 

identificerede behov?  

 og hvordan evner operationen af 

tilpasse sig i forhold til ændringer i 

behov? 

 Formål er at levere et 

informationsgrundlag til brug for 

beslutninger – fokus på 

anvendelse  

 Inddragelse af interessenter i 

udformningen af 

evalueringsspørgsmål   



Real Time Reviews – Derfor elsker vi dem!  
 

 Kan tage højde for ‘Culture of urgency’ 

ved at være en let evalueringsøvelse, der 

bringer anbefalinger frem under 

evalueringen 

 

 Kan tage højde for kompleksitet ved at 

have et let evalueringsdesign, der tilpasses 

løbende  

  

 Og kan dermed også ses som en proces, 

der støtter læring i organisationen fremfor 

kontrol eller ’accountabilitet’ og kan derfor 

opnå større accept og engagement  

 



Real Time Reviews - Hvad gør man? Grækenland 

eksemple  
 To personser – 30 dage 

 Interview med 14 ansatte fra DFH i 

København og 20 i Grækenland 

 20 repræsentanter fra partner 

organisationer (nationale myndigheder, 

lokale NGO og internationale NGOer, 

samt donorer) 

 Observationer af DFH projekter, lejre og  

samtaler med flygtninge 

 Løbende inddragelse og diskussion af 

‘findings’ med interessenter i programmet 

igennem hele processen  

 En rapport og et ledelsessvar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Real Time Reviews – Derfor vil vi også gerne elske nogle andre 

evalueringsmodeller! … 

”… det er alt sammen meget fint med fleksibilitet, tilpasning og brug … Men hvad nu med 

‘struktur’, metode og evnen til at kunne sige noget kvalificeret om, hvilke programmer der 

virker, samt om forskelle og effekt?” 
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Landeprogram evalueringer - Teoribaseret 

Evaluering  

 Få et bedre grundlag for at 

kunne sige, hvilke 

programmer, der virker og 

hvordan 

 Se sammenhængen mellem 

projekter og programmål 

 Forbedre evaluerbarheden af 

landeprogrammer 

 Programteori + evidens og 

belysning af alternative 

forklaringer = 

sandsynliggørelse af bidrag til 

effekt  

 

 



Evalueringsudfordringer; Evaluerbarhed  

Projekter  

Program 
søjler  

Program 
strategi 

Landeprogram – 
strategiske 

målsætninger (fx at 
bidrage til varige 

løsninger for flygtninge 
og internt fordrevne)  

Sektor intervention 1 
(fx beskyttelse af 
internt fordrevne) 

Delmål 

Donorkontrakt A 

Projekt mål A 

Dataindsamling  

Donor kontrakt B 

Projekt mål B 

Dataindsamling  

Sektor intervention 2 
(fx indkomst 
genererende 
aktiviteter) 

Delmål 

Donor kontrakt C 

Projekt mål C 

Dataindsamling  
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Løst defineret 

programteori og 

og meget lidt 

systematisk data 

indsamling  

Donor kontrakter 

har uens 

rapportingskrav 

og indikatorer   



 

Landeprogram evalueringer – hvad gør vi? 
 

1. Ledelsen af landeprogrammerne 

bestemmer evalueringsspørgsmål 

baseret på operationelle mål og 

strategiske interesser  

 

2. Et hold af fageksperter i lande-teamet 

udvikler / rekonstruerer programteorien 

og udvælger projekter der skal indgå i 

evalueringen 

 

3. Databehovet vurderes i forhold til 

tilgængeligheden af data og 

programteori og dataindsamlings-matrix 

justeres  

 

4. En baseline etableres eller rekonstrueres  

  

5. Mere data indsamles, analyseres … og 

der evalueres  
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Syd Kaukasus Program Teori før 

evalueringsrådgiveren kom ind over … 

I Abkasien og 
Georgien er der et 
stort antal internt 

fordrevne og 
flygtninge fra 

konflikten i 2008 
stadigvæk 

marginaliserede  

Flygtningehjælpen 
støtter små og 
mellem store 

virksomheder i 
lokalområder med 
mange flygtninge 
med at forbedre 
deres produktion 

Så de kan skabe 
varige job- og 

indkomst 
muligheder i 
lokalområdet 

og derved bidrage 
til den sociale og 

økonomiske 
integration af 
flygtningene 
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Målgruppe Intervention Delmål Slutmål 



Og efter evalueringsrådgiveren havde været 

der …  
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Begreber i brug i programteorien  

I Abkasien og Georgien er der et 
stort antal internt fordrevne og 
flygtninge fra konflikten i 2008 

stadigvæk marginaliserede  

Flygtningehjælpen støtter små 
og mellem store virksomheder i 

lokalområder med mange 
flygtninge med at forbedre deres 

produktion 

Så de kan skabe varige job- og 
indkomst muligheder i 

lokalområdet 

og derved bidrage til den sociale 
og økonomiske integration af 

flygtningene 
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Målgruppe Intervention 
Mekanismer 

og antagelser   
Kontekstuelle 

faktorer  
Delmål Slutmål 

Alternative 
forklaringer 

og utilsigtede 
effekter  



Udfordringer og muligheder med teoribaseret 

evaluering i en humanitær kontekst… 
 

 

 Dilemma: Store udfordringer ved at evaluere med 

en relativ løs programteori og meget overordnede 

målsætninger – men en løs programteori og 

overordnede målsætninger er nemmere at 

håndtere for program management i en kompleks 

og om skiftelig situation fordi den giver mulighed 

for tilpasning?  

 

 Selv med udgangspunkt i ‘den mest udviklede 

programteori, der nogensinde er set (af en 

berømt dansk konsulentvirksomhed)’ er 

teoribaseret evaluering en meget 

omfangsrigøvelse og hvor god er TBE egentlig til at 

rumme forandringer i konteksten?  
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Tak! 


