
GØR FORANDRINGSTEORIEN 

KLAR TIL EVALUERING



Er vi klar til evaluering?

PRÆSTATIO-NER 
(output)

RESULTATER 
- kort sigt 
(outcome)

RESULTATER 
- lang sigt
(outcome)

RESULTATER 
mellemlang sigt 

(outcome)
INDSATSEN

De aktiviteter, 

der fokuserer 

direkte på at 

påvirke 

resultaterne

De forandringer I 
HÅBER, at  

projektet bidrager 
til på langt 

Ofte 
strategiske mål/ 
lovbundne mål

De forandringer  I 
ØNSKER at 
påvirke hos 
målgruppen

De forandringer I 
FORVENTER at 

påvirke hos 
målgruppen

Nærmeste 
udviklingszone

Det, der 
produceres på 

baggrund af 
aktiviteterne –
typisk ydelser 

eller produkter

MÅLGRUPPE

Den målgruppe 
som projektets 

aktiviteter direkte 
er målrettet

Kan vi vurdere om 

aktiviteterne er 

gennemført 

tilfredsstillende?
Kan vi vurdere om projektets ønskede resultater er opnået?  

Kan vi vurdere om 

projektet har bidraget til 

de strategiske mål?  

Kan vi vurdere, 

om vi har leveret, 

det vi ville?

Kan vi vurdere om 

projektet særligt 

virker godt for 

nogle i 

målgruppen? 

Fokus i implementeringsanalysen Fokus i effektmålingen



Tre værktøjer til evaluering

Dataindsamlings-
metode

Forhold, omstændigheder, holdninger 
eller adfærd som kan iagttages  

Metode til at opnå 
en bestemt videnKvantitative eller kvalitative 

specificeringer af 
hvad I gerne vil opnå

Indikator 
Succeskriterium



Hvad er en indikator?

• En indikator er en kvantitativ eller kvalitativ variabel, der giver 
mulighed for at måle præstationer, performance, eller de 
forandringer, den medfører => Vigtigt at den er målbar! 

• Det er et tegn på at en forandring er indtrådt – dvs. kan indikere, at 
noget er til stede eller indtrådt

• Mange typer af indikatorer (input, proces/aktivitet, output, outcome
og impact)



Hvad er et succeskriterium?

• Udtrykker hvornår I er tilfredse med dette led af projektet, og hvornår 
I regner det for succesfuldt

• Sætter en værdi på, hvad I ønsker at se

• Kan være kvantitative og kvalitative. 



Hvilke dataindsamlingsmetoder kan 
anvendes?



Særligt om ‘måling’ af aktiviteter –
kvalitetskrav til implementering
Typer af kvalitetskrav:

• Form/format for aktiviteten
• Fx om der er tale om et møde, rapport, pjece, papkort, webkampagne, telefonrådgivning 
eller…?

• Substanskrav
• Hvad skal aktiviteten indholdsmæssigt bestå af, fx hvilken viden skal leveres?

• Proceskrav, fx
• Hvilke kompetencer skal inddrages (internt og eksternt)?

• Hvor ofte skal aktiviteten afvikles (omfang) og/eller opdateres?

• Hvilke andre aktiviteter/ydelser skal den basere sig på?

• Målgruppens tilfredshed og karakteristika



Find indikatorer, succeskriterier og data-

indsamlingskilder for eksemplet fra før
RESULTATER 

- lang sigt

(outcome)

RESULTATER 

- kort sigt 

(outcome)

PRÆSTATIONER 

(output)
INDSATSMÅLGRUPPE

Studerende på 

videregående 

uddannelser

Efteruddan-

nelse i 

entreprenør-

skab for 

undervisere

Udvikling og 

afholdelse af 

undervisnings-

forløb, der 

indeholder 

entreprenør-

skab

Planlægning 

og afholdelse 

af entreprenør-

skabsevents 

og

-konkurrencer

RESULTATER 

- mellemlang sigt

(outcome)

20 undervisere 

efteruddannet

20 undervisnings-

forløb afholdt

4 events/

konkurrencer 

afholdt

Flere studerende 

og dimittender 

etablerer egen 

virksomhed

De studerende 

har stærkere 

kompetencer i 

entreprenørskab

Danmark har 

flere vækst-
iværksættere

KONTEKST Ydre eller indre forhold, der kan påvirke indsatsens succes 

Hæmmere: fx en ”finanskrise” eller mangel på interesserede undervisere

Fremmere:  fx lovkrav om entreprenørskab på videregående uddannelser 

Flere 

dimittender 

fungerer som 

intraprenører i 

etablerede 

virksomheder



!?

Gruppearbejde

Trin 6: Gør klar til evaluering

Trin 7: Udvælg indikatorer

Trin 8: Find evt. succeskriterier

Trin 9: Vælg datakilder og metoder 

Trin 10: Udarbejd evalueringsplan

Brug forandringsteorien 
til at evaluere med 

Praktisk: 

• Hver gruppe tilhører en klynge, som kan trække på en af os

• Uddannelse: Niels 

• Social og beskæftigelse: Dorte

• Sundhed: Runa

• Økonomi: Anne Mette



Gruppearbejde – gør forandringsteorien klar til 
evaluering
• Find indikatorer, succeskriterier og datakilder og metoder for aktiviteter, trin på 

vejen og resultater

• Hvis der er tid: lav en evalueringsplan, hvor I prioriterer hvilke 

undersøgelseselementer, der skal gennemføres ud fra en overvejelse over 

estimeret ressourceforbrug/vigtighed af undersøgelseselement/udbytte? 



Eks. på evalueringsplan

Hvad?

(metode/datakilde)

Hvorfor?

(Hvilke trin i forandringskæden belyses?)

Hvornår?

(samles data ind)


