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HVAD ER EVALUERING, OG HVAD KAN EVALUERING? 
Evaluering er dels en særlig proces, og dels en særlig 
måde at tænke og arbejde på, som skal bidrage til at træffe 
vidensinformerede beslutninger. I denne guide fokuseres 
der på evalueringer, der gennemføres med fokus på en 
bestemt indsats, altså en proces, der som udgangspunkt 
har en begyndelse og en afslutning. Dermed ikke sagt, at 
du ikke kan bruge tankerne, hvis du skal evaluere en mere 
fortløbende praksis, men fokus her er mere konkret på 
evaluering af det, vi har valgt samlende at kalde ’indsats’. 

Grundlæggende tales der i evalueringsfeltet om formativ 
(læringsorienteret) og summativ (bagudrettet og 
konkluderende) evaluering. Denne guide har udgangspunkt i 
det første. Rammen her er, at evaluering skal bidrage direkte 
til den organisatoriske udvikling ved at give viden om og 
nuancerede forklaringer på:

•	 Hvilke indsatser er meningsfulde at igangsætte? 

•	 Hvordan vi tror, effekter skabes. Hvad virker for hvem 
under hvilke omstændigheder?

•	 Hvordan kan vi konkret bruge den viden, vi opnår, til 
at træffe den næste beslutning og dermed udvikle 
organisationen eller indsatsen? 

Evaluering kan give indsigt og forståelse og dermed 
understøtte/drive udvikling af praksis. Vi hører fra mange 
praktikere, at evaluering (stadig) bliver associeret med noget, 
der røver tiden, og ikke omsættes i praksis. Grundtesen i 
denne guide er, at når evalueringen kommer til at handle 
om praksis, bliver evaluering en videnskilde til at udvikle 
praksis og gøre ens arbejde bedre. Dermed er intentionen 
med denne guide at bidrage med greb til at skabe en tæt 
kobling mellem evaluering og udvikling af praksis. Bogen 
bidrager med bud på, hvordan der helt konkret kan arbejdes 
med de forskellige elementer af evalueringsprocessen, når 
udvikling er ambitionen. 

God læselyst.

INDSATSER

I denne e-bog tales der om ’indsatser’. Det dækker her over projekter, programmer, 
aktiviteter, metoder, forløb, og hvad der ellers igangsættes i organisationer. Begrebet 
indsats dækker altså over det, du skal evaluere.

Det er mig, der er guiden 
– jeg giver dig tips og 

tricks undervejs.
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KORT OM INNOVATIV EVALUERING

Udgangspunktet for denne guide er Innovativ evaluering, 
som er en særlig tilgang til evaluering. En central pointe i 
Innovativ evaluering er, at evaluering skal drive udvikling 
af praksis. Dermed er der et improve-fokus, hvor der 
arbejdes med at skabe forbedringer frem for bagudrettede 
og summative prove-forklaringer, hvor fokus er på at bevise, 
hvorvidt et program eller en indsats virker eller ikke virker. 
Et improve-fokus kalder på, at der skabes nuancerede 
forståelser af det evaluerede, så der gives svar på, hvad der 
virker for hvem under hvilke omstændigheder. 

En grundlæggende antagelse i Innovativ evaluering 
er, at effekter ikke skabes af indsatser, men først og 
fremmest af de involverede mennesker. Det er altså ikke 
i sig selv igangsættelse af hverken personaleseminaret, 
den nye mødestruktur, den nye metode, eller hvad du 
står over for at skulle evaluere, der skaber effekterne. 
Effekterne skabes af de mennesker, som involverer sig 
i, forholder sig til og handler på baggrund af indsatsen. 
Dette er et helt afgørende fokus for at få god 

evaluerings vi den, som kan anvendes til at skabe udvikling. 
Hvis det udelukkende var indsatsen, var evaluering nem. 
Så blev det muligt at sige: ”Når vi gør A, så får vi B”. Dog er 
virkeligheden mere kompleks, og dermed må evalueringen 
i stedet finde svar af typen: ”Når vi gør A i kontekst Q, så 
får vi B og C, når personale/borgere/aktører understøtter 
på måde F og H”. Det er et mere komplekst svar, men også 
mere brugbart, fordi det giver mulighed for at skabe en 
kvalificeret antagelse om, hvad der vil virke, når konteksten 
ikke længere er Q, men Z. 

Når ovenstående skal kunne lade sig gøre, er det som 
udgangspunkt nødvendigt at arbejde med evalueringsfeltet 
som en løbende del af sin praksis eller sin indsats. Ideelt 
set er det således sådan, at evaluering ikke først kommer 
i spil i slutningen af en indsats, men allerede tænkes ind 
fra starten. Med det afsæt kan evaluering blive en løbende 
proces, som understøtter og kvalificerer, og dermed bliver 
opbygning af antagelser en del 

af evalueringen. Den grundlæggende struktur er altså som 
nedenstående figur – og det er denne måde at arbejde 
på, som vil blive udfoldet i den resterende del af guiden. 
Samtidig er virkeligheden også ofte sådan, at evalueringen 
først kommer i gang, når indsatsen er slut. Det er væsentligt 
at sige, at processen i disse tilfælde grundlæggende er den 
samme – man må dermed blot stille sig mentalt i starten af 
indsatsen og arbejde frem derefter. 

Viden på 
tværs

Efterspørgsel

Analyse Data-
indsamling

Antagelser

E-bogen er inddelt i kapitler, som samtidig er 
overskrifterne på evalueringens forskellige faser. 
Det er ikke altid, at faserne udspiller sig kronologisk 
– faktisk er det en væsentlig pointe i Innovativ 
evaluering, at der kan være både tilbageløb og 
afstikkere undervejs.

MERE VIDEN  
Tjek ineva.dk ud  
for en række 
artikler om 
Innovativ 
evaluering.
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EFTERSPØRGSEL: HVILKE VIDENSØNSKER HAR DU? 
Forud for den gode evaluering ligger afdækning af efterspørgsel og reel 
efterspørgsel: Hvad ønsker vi at vide noget om, og hvad skal denne viden 
bruges til? Med andre ord: Hvad er vores vidensønsker? Efterspørgslen 
bør afdækkes, uanset om der er tale om evaluering af hverdagspraksis 
eller evaluering af en større indsats. I sidste ende bunder nødvendigheden 
af en præcist formuleret efterspørgsel i, at evalueringens anvendelighed 
afhænger heraf. En evaluering, der tager sit udgangspunkt i, at ”vi har brug 
for at vide, hvordan det gik”, vil derfor oftest resultere i uklar viden, der 
ikke kan finde anvendelse i organisationen og dermed ikke kan skubbe på 
udvikling i og af praksis. 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I AFDÆKNING AF EFTERSPØRGSEL

Find nysgerrigheden frem: Grib fat i din faglighed og erfaring, og tag udgangspunkt i noget, du 
reelt er nysgerrig på.

Vær præcis: Stil klare og præcise spørgsmål op – vi skal ind til kernen af indsatsen og gerne med en 
kobling mellem en aktørgruppe/en indsats og en effekt.

Eksempelvis: På hvilken måde understøttede det pædagogiske personale, at ’Cirkus i børnehaven’ 
også var en god dag for de børn, der havde motoriske vanskeligheder? 

Frem for: Hvordan gik ’Cirkus i børnehaven’? 

MERE VIDEN 

På ineva.dk/
viden kan 
du finde en 
konkret metode 
til at afdække 
efterspørgsel.

Dvæl lidt ved denne fase. Man kan 
nemt komme til at springe for hurtigt til 

evalueringsdesign og dataindsamling, men 
hvis du er grundig i dit efterspørgselsarbejde, 

vil de næste faser blive både nemmere og 
mere effektive. 
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AT ARBEJDE MED ANTAGELSER 
At opbygge antagelser om, hvad der er på spil i forbindelse 
med indsatsen, man ønsker at evaluere, er et vigtigt 
arbejdsredskab og værktøj – både for den overordnede 
forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør, i indsatsen, og også 
for evalueringens videre faser. En systematisk og løbende 
opbygning af antagelser om, hvad der kommer til at ske, 
når/hvis/med indsatsen (…), kan således guide evalueringen, 
så den giver den relevante viden i forhold til den opstillede 
efterspørgsel. Antagelser om indsatsen er dermed et 
arbejdsredskab, som bruges til fokusering og skærpelse af 
evalueringens faser – herunder særligt dataindsamlingen. 
Det vender vi tilbage til. Antagelserne får denne funktion, 
idet de løbende undersøges (holder de vand, eller viste der 
sig at være noget andet på spil?), hvorefter de justeres, så de 
passer til virkeligheden. Dermed vil systemet af antagelser 
løbende blive mere og mere ’virkelighedstro’ og dermed 
løbende give et mere og mere retvisende billede af, hvad der 
faktisk er på spil i forbindelse med indsatsen. 

Er du ikke selv i en intern position i forhold til evalueringen, 
hvor det giver mening, at antagelserne kommer fra dig selv, 
spørges projektejerne/initiativtagerne/lederne, hvad de 
tænker og tror om konteksten, aktiviteterne og resultaterne i 
relation til indsatsen. 

Antagelserne opbygges med fordel under forskellige 
overskrifter og i forhold til forskellige elementer i indsatsen. 
At opbygge og systematisere antagelser gøres ofte i en 
forandringsteoretisk logik. Denne har både at gøre med 
den egentlige indsats, men handler i Innovativ evaluering 
også om de forskellige kontekster og mekanismer, 
som omgiver og møder indsatsen. Her er man særligt 
interesseret i at forsøge at få øje på, hvad man tror kan 
blive hæmmende og fremmende faktorer for indsatsen. 
Forandringsteorien bliver dermed antagelser om, 
hvordan indsatsen skaber den intenderede forandring for 
målgruppen. Ud over at antagelserne er systematiserede 
under forskellige overskrifter (mere om dem om lidt), er 

antagelserne naturligvis også styret af den efterspørgsel, 
der er på viden. 

Og nu til det med overskrifterne. For overblikkets 
skyld arbejdes der med antagelserne (som ovenfor 
beskrevet) under forskellige overskrifter, som alle 
siger noget om indsatsens forskellige elementer. 
Forandringsteorimodellen på næste side indeholder 
overskrifterne: Ressourcer, Kontekst, Aktiviteter, 
Mekanismer/holdninger, Resultater og Virkninger. 
Modellen fremstiller Inevas måde at systematisere 
antagelserne på under forskellige emner eller kategorier 
– de forskellige niveauer, vi mener, det er nødvendigt at 
opbygge antagelser i forhold til. 

   

 

HVAD ER EN KONTEKST? 

En kontekst er de forudsætninger, som indsatsen ’lever’ 
i, og som man kan få øje på, eksempelvis:

• Organisationens størrelse

• Socioøkonomiske forhold

• Medarbejder-/borgersammensætning

• Medarbejdernes anciennitet 

• Lokalitet/geografi

HVAD ER MEKANISMER?

Mekanismer er aktørernes holdninger til og forestillinger 
om indsatsen, eksempelvis:

• Medarbejdernes forståelse af deres profession

• Ledelse og kultur i organisationen

• Organisationsstruktur 

• Aktørernes forståelse af det, de deltager i

• Modstand

• Motivation

Det er nu, det bliver rigtig 
komplekst. Men hæng på, for 

det er også nu, det bliver rigtig 
interessant. Med antagelserne 

i hånden har du nøglen til 
anvendelsesorienteret  

evaluering. 
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Det første niveau er ressourcer, og under denne overskrift 
skrives både de ressourcer, som konkret er til stede 
(økonomi, antal medarbejdere m.m.), og ressourcer i form af 
eksempelvis forskellige kompetencer. Den næste overskrift 
er kontekst. Denne overskrift kobler sig til en grundtanke i 
Innovativ evaluering, nemlig at hvis man vil forstå en indsats, 
er man nødt til at forstå den kontekst, den eksisterer 
i. Konteksten betegner her de elementer, som man 
konkret kan få øje på ’rundt omkring’ indsatsen: geografi, 
medarbejdersammensætning, timing m.m. 

Også de egentlige aktiviteter er det relevant at forholde sig 
til i forandringsteorien. I mange sammenhænge vil man på 
forhånd kende til en del helt konkrete aktiviteter, fordi de 
ofte er nedskrevet i projektbeskrivelser, programplaner eller 
indsatsplaner – dog er det stadig relevant at medtage dem i 
denne logik, fordi de er et væsentligt led i de sammenhænge, 
som man antager noget om. 

Mekanismer og holdninger er, ligesom konteksten, medtaget, 

idet en helt grundlæggende tanke i Innovativ evaluering går 
på, at det ikke er indsatsen alene, der har en effekt, men 
i lige så høj grad, hvordan den modtages og forvaltes af 
aktørerne. 

Mekanismerne tager fat netop her og koncentrerer sig 
om de aktører, som er til stede i indsatsen, og under 
Mekanismer/holdninger-overskriften skrives de antagelser, 
som handler om, hvad det er for nogle menneskelige 
påvirkninger, som får betydning for effekterne af det, man 
evaluerer. Det kan være en hjælp at tænke på hæmmende 
og fremmende elementer og at tænke mekanismer som de 
menneskelige fortolkningsfiltre, noget passerer igennem, før 
det omsættes konkret. De sidste to overskrifter omhandler 
resultater (forstået som kortsigtede her og nu-effekter) 
og virkninger (langsigtede effekter, mål med indsatsen/
programmet/projektet). Disse vil også ofte være at finde 
i projektbeskrivelser og lign., men igen er det relevant at 
tænke dem ind i forandringsteorien, fordi også dé udgør 
en væsentlig del af de sammenhænge og forklaringer 

i indsatsen, man forsøger at blive klogere på gennem 
forandringsteorien. (Husk tilbage på pointen fra indledningen 
om, at vi ønsker svar af typen: ”Når vi gør A i kontekst Q, så 
får vi B og C, når personale/borgere/aktører understøtter 
på måde F og H”. Forandringsteorien hjælper os til at finde 
de sammenhænge, som muliggør den slags svar – og altså 
ordene bag bogstaverne i eksemplet).

Og nu tilbage til det med dataindsamlingen. Når 
første udkast til forandringsteorien er lavet, følger 
en operationalisering af antagelser til det egentlige 
evalueringsdesign (hvem ved noget om det, vi gerne 
vil undersøge? Hvordan skal vi indsamle den viden, vi 
ønsker?), hvor man igennem spørgsmål til relevante aktører 
undersøger sine antagelser. Dermed bliver systemet af 
antagelser løbende opdateret, og det kan dermed bruges 
som et levende og foranderligt værktøj, der kan vise vejen 
i evalueringen – hvad ved vi nu, og hvad behøver vi at vide 
mere om? 
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erDe ressourcer, 
der tilgår 
projektet/ 
indsatsen:

• Økonomi

• Viden

• Deltagernes 
ressourcer

• …

Den kontekst, 
projektet/ 
indsatsen 
foregår i:

• Geografi

• Medarbej-
dersam-
mensæt-
ning

• Borger-
sammen-
sætning

• …

De konkrete 
handlinger/ 
aktiviteter: 

• Anvendte 
metoder

• Forløbs-
beskrivelser 

• …

Holdninger/ 
forståelser hos 
aktørerne, 
der hæmmer 
eller fremmer, 
hvorvidt 
effekterne opstår

Umiddelbare, 
kortsigtede 
effekter

Effekter på lang 
sigt

7



GUIDE TIL EN INNOVATIV EVALUERING © COPYRIGHT INEVA 2016

Opbygning af antagelser om indsatsen 
(vær eksplicit på ’hvorfor’)

Antagelserne guider evalueringsdesign/
dataindsamling (hvis vi tror, xx er på 
spil, skal vi hente viden fra yy på zz 

måde)

Evalueringen kan forandre indsatsen

EN GRAFISK OPSUMMERING 
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1. HVILKEN EFTERSPØRGSEL ER DER FOR 
EVALUERINGEN, OG HVILKE ANTAGELSER ER 
DER I FORANDRINGSTEORIEN? 

a. Koblingen mellem efterspørgsel, antagelser og 
evalueringsdesign er en kunst i sig selv. Her er det afgørende 
at være på forkant og tænke systematisk. Eksempelvis: 

i. Efterspørgsel: Hvordan understøtter 
medarbejderne i arbejdsmarkedsafdelingen 
borgernes motivation for at komme i praktik? Det 
antages, blandt andet, at en motiverende samtale 
fremmer borgerens forståelse for og holdning 
til praktik som en understøttende vej frem imod 
arbejde.

ii. Med ovenstående efterspørgsel og antagelse 
guides vi til at holde fokus på medarbejdere i 
arbejdsmarkedsafdelingen, understøttende ’forhold’ 
og borgernes motivation. Herefter kan relevante 
nøglepersoner og den mest hensigtsmæssige 
metodiske tilgang udledes.

2. HVEM ER DE RELEVANTE ’NØGLEPERSONER’?

a. I forlængelse af punkt 1 vil der opstå indikationer på 
evalueringens ’nøglepersoner’: de aktører, der kan åbne 
døren til relevant viden om indsatsen. I forbindelse med 
ovenstående indsatseksempel ville det ikke give mening at 
spørge direktøren for afdelingen, da han/hun er ’for langt’ 
fra selve indsatsen. Det ville i højere grad give mening at 
fokusere på medarbejdere og borgere, der har deltaget i en 
motiverende samtale, og eventuelt de borgere, der ikke har 
deltaget, for at muliggøre en sammenligning.

b. Vær opmærksom: Skal forskellige aktørgrupper 
kombineres, eksempelvis ledere og medarbejdere eller 
forskellige faggrupper omkring indsatsen? Hvor stor 
datamængde er der behov for, eksempelvis fra en eller 
flere enheder under indsatsen – eller måske aktører, som 
ikke har været berørt af indsatsen, for at muliggøre en 
sammenligning? 

3. KVALITATIV ELLER KVANTITATIV METODE?

a. Ved et stort antal af nøglepersoner eller ved et ønske 
om generaliserbare svar kan det give god mening at 
undersøge de opstillede antagelser kvantitativt. Er der tale 
om meget komplekse antagelser, kan den kvalitative metode 
i stedet være mere hensigtsmæssig. Her guides vi af vores 
antagelser og den reelle efterspørgsel (hvad viden skal 
bruges til). 

b. Se afsnittet ’Dataindsamling’ for mere information om 
metodevalg.  

4. PRAKTISKE OVERVEJELSER: 

Hvem kan vi få fat på? Hvor mange ressourcer kan der 
bruges på dataindsamling? Hvad er den rette timing for 
dataindsamlingen? 

Grafikken på næste side viser et eksempel på et 
evalueringsdesign, hvor der ved evalueringens begyndelse 
afholdes en workshop, der kan sikre relevant information 
om indsatsen, efterspørgsler og mulige nøglepersoner. 
Dette design er cyklisk, hvor første analysedel genererer 
opmærksomhedspunkter for yderligere dataindsamling.

Så er det tid til at designe 
evalueringen. Det er nu, du 
skal afgøre, hvem der skal 
involveres i evalueringen  

– og hvordan. 

EVALUERINGSDESIGN 
Efter afdækning af efterspørgslen kommer tiden til at udvikle et evalueringsdesign. I designet skal det gøres klart, hvordan 
evalueringsprocessen skal foregå. Evalueringsdesignet skal være guidet af evalueringens efterspørgsel og evalueringens 
antagelser, der tilsammen vil rumme den viden, der skal anvendes til at afgøre, hvem der skal inddrages, og hvordan de skal 
inddrages. Nedenstående liste udgør opmærksomhedspunkter vedrørende opstilling af design:

9



GUIDE TIL EN INNOVATIV EVALUERING © COPYRIGHT INEVA 2016

EKSEMPEL PÅ EVALUERINGSDESIGN 

1.INDKREDSNING AF 
EVALUERINGSFELTET

Evt. afklarende workshop eller 
indledende møde med relevante 

aktører

Kvalificering af evalueringsdesign og 
udvikling af forandringsteori version 1

2. DATAINDSAMLING

Interviews/spørgeskema

3. ANALYSE

Analyse af data

Udarbejdelse af forandringsteori 
version 2

4. DATAINDSAMLING

Yderligere interviews

5. ANALYSE

Analyse af det samlede datamateriale

Udarbejdelse af forandringsteori 
version 3 

6. FORMIDLING

Rapport/workshop/
overdragelsesmøde
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DATA 
At indsamle data spiller en central rolle i evalueringen, da dataindsamlingen udgør selve afsættet for den viden, vi ønsker at 
frembringe med vores evaluering. Frem for at bygge vores beslutningsgrundlag eller drøftelser om eksempelvis en indsats på 
mavefornemmelser og holdninger ønsker vi at bruge data som afsæt for at opnå kvalificeret viden. 

Data er i princippet alt det, vi kan ’indfange’ - forstået som fakta, informationer og perspektiver, som fortæller noget om den 
indsats, vi gerne vil evaluere og blive klogere på. Data er således noget, vi indsamler og analyserer, før det kan anvendes som 
afsæt for viden. 

Udfordringen med data og dataindsamling er, at det kan opleves som overvældende og betragtes som et stort og 
tidskrævende arbejde. Sådan behøver det dog ikke at være. I mange tilfælde kan drøftelser og møder, som man almindeligvis 
ville bruge tid på i arbejdet med indsatsen, kvalificeres og systematiseres og dermed anvendes som en vidensopbyggende 
datakilde frem for ’bare’ snak og refleksioner. 

Data er mange ting – 
men ikke alt. Data kræver 

systematik og skal kunne deles 
imellem flere. Rigtig tit er det lige 

for fødderne af dig – du skal 
bare kigge efter det rigtige. 

For overblikkets skyld skitseres her de mest traditionelle 
datakilder:

•	 Interviews

•	 Observationer

•	 Spørgeskemaundersøgelser

•	 Registreringer og monitoreringer (herunder hele 
spektret fra tidsregistreringer til optællinger og 
monitorering af eksempelvis adfærd)

•	 IT-baseret data.

INDSAMLET DATA 
(UORDNET)

INFORMATION/ 
ANALYSERET DATA 

(ORDNET)
VIDEN

Som det ses af ovenstående, kan data både være det, der 
kan tælles/måles, og den datatype, der fortæller os om 
fænomener, der ikke kan tælles/måles. Det ’tællelige’ data 
kender vi som kvantitativ data, der optræder i en ensartet 
form og eventuelt i store mængder. Det giver først og 
fremmest bredde og overblik og giver god mening, når:

•	 der er fokus på generaliserbarhed som 
validitetskriterium

•	 der er behov for viden på tværs (af fx institutioner)

•	 man ønsker at inddrage mange respondenter. 

11
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Det ikke-’tællelige’ data, altså kvalitativ data, kommer i 
praksis ofte primært fra interviews og observationer. 
Denne datatype er detaljeret og bidrager med nuancerede 
forklaringer og helhedsforståelser af specifikke forhold. At 
indsamle kvalitativ data giver god mening, når:

•	 der er fokus på realisme som validitetskriterium

•	 der er behov for at få svar på, hvad der virker for 
hvem under hvilke omstændigheder, herunder hvordan 
konteksten og de menneskelige mekanismer påvirker 
indsatsen 

•	 der er behov for nuancerede forståelser af indsatser 
eller sammenhænge

•	 man ikke nødvendigvis ved, præcis hvad der er de 
rigtige og vigtige spørgsmål – det eksplorative fokus 
i kvalitativ dataindsamling muliggør, at man opdager, 
hvad det vigtige er undervejs.

Kvantitativ og kvalitativ data behøver ikke at udelukke 
hinanden i en evaluering. Man kan med fordel indsamle 
begge datatyper i sin evaluering, og på den måde kan de 
supplere hinanden med forskellige typer af viden. 

Det er vigtigt at understrege, at data ikke kan indsamles ’bag-
ud’. Argumenter og umiddelbare udtalelser, som ”Det har 
jeg lagt mærke til”, eller ’Jeg kan godt huske, at der var 11, der 
deltog dengang”, kan ikke betragtes som data, medmindre 
det er registreret og indsamlet i en interviewsituation eller 
under observation. Data indsamles systematisk og bevidst, 
hvilket vil sige, at dataindsamleren har forberedt sig og er 
helt bevidst om, hvornår dataindsamling finder sted. Således 
er det systematikken i dataindsamlingen, der netop adskiller 
data fra løse observationer, drøftelser og refleksion. En del 
af systematikken er i øvrigt, at data skal kunne fastholdes 
i en form, der er mulig at dele med andre og mulig at 
analysere. 

DATAINDSAMLING SOM EN DOBBELTAKTIVITET

Hos Ineva tilstræber vi, at dataindsamlingen bidrager som ’dobbeltaktivitet’. Altså 
at der igennem interviews både indsamles data til evalueringen, og at der samtidig 
gennem spørgsmålene, der stilles, skabes refleksion hos deltagerne. Disse refleksioner 
kan være understøttende for praksis omkring en indsats fremadrettet, og på den måde 
medvirker dataindsamlingen til at udvikle praksis undervejs i evalueringen. 

Læs mere om spørgsmålstyper og interviewguides på ineva.dk  

MERE VIDEN 

På ineva.dk/
viden kan 
du finde en 
række greb til 
dataindsamling, 
blandt andet 
forskellige 
interviewtyper, 
observation og 
dataindsamling i 
proces. 
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ANALYSE AF DATA 
Analyse af data er den proces, som gennemføres efter 
endt dataindsamling. Det indsamlede data skal analyseres 
for at blive til information og derfra til viden, som vi kan 
bygge vurderinger på. Analyse af data kræver systematik 
både i forhold til den givne efterspørgsel (hvilken viden 
efterspørger vi?) og også analysemetodisk (hvordan 
analyserer vi vores data?). Systematisk indsamling og analyse 
af data adskiller sig derved markant fra ’synsninger’/følelser 

og umiddelbare refleksioner, idet vi igennem indsamlet 
data og analyse viser en sammenhæng, som vi hægter 
vores argumentation op på og dermed lægger til grund for 
evalueringens konklusioner og anbefalinger. 

Når vi analyserer data, kigger vi således på delelementer af 
data hver for sig og i sammenhæng. Vi skiller ad og sætter 
sammen igen og leder i den proces efter mønstre og 
sammenhænge i vores materiale. Vi skelner mellem analyse 
af kvantitativ data og kvalitativ data.

SÅDAN KODES DET KVALITATIVE MATERIALE

Analyse af kvalitativ data gennemføres ved at kode data ud 
fra særlige temaer. En helt konkret tilgang til kodning af 
datamaterialet, eksempelvis interviews og/eller feltnoter, 
er ved hjælp af farvekoder. Der findes IT-programmer, 
som er udviklet til bearbejdning af kvalitativ data (fx NVivo), 
men har man ikke adgang til disse, kan man sagtens 
lave en god og grundig bearbejdning af data ved brug af 
overstregningstuscher.

Det anbefales, at hvert tema tildeles en farve, som man 
konsekvent benytter på tværs af datamaterialet. Bruges 
farven grøn til temaet ’Internt samarbejde’, overstreges 

tekststykker, som drejer sig om netop dette, med farven 
grøn igennem hele datasættet. Farven orange benyttes til 
temaet ’X’, mens farven gul benyttes til temaet ’Z’, etc. I nogle 
tilfælde kan det også være relevant at kode specifikt på 
faggrupper, køn, alder eller andre demografiske variabler. 
Når alle de mulige temaer er identificerede i datasættet, 
læses tekststykkerne inden for samme tema i forlængelse af 
hinanden. Det kan være en stor hjælp til den efterfølgende 
skriveproces (hvis der eksempelvis skal skrives en rapport), 
at man efter hver bearbejdning af et givent tema noterer de 
overordnede pointer ned samt understreger citater, som 
man evt. ønsker at bruge i forbindelse med afrapportering.

Analyse er ligesom at se en 
virkelig god film og spændt 

vente på, at plottet folder sig ud. 

13



GUIDE TIL EN INNOVATIV EVALUERING © COPYRIGHT INEVA 2016

’ÅBEN’ KODNING: 

•	 I den ’åbne’ kodning lader man temaerne fremkomme af 
materialet selv. 

•	 Der kigges efter hyppigt forekommende eller ofte benyttede 
begreber og udsagn eller adfærd, som går igen som et mønster 
i datamaterialet.

•	 Den ’åbne’ kodning benyttes ofte i forbindelse med en 
eksplorativ tilgang, hvor man ikke på forhånd har lagt sig fast på 
en analytisk ramme for evalueringen/undersøgelsen. 

’LUKKET’ KODNING

•	 I den ’lukkede’ kodning er den tematiske analyseramme og 
eventuelle underkoder fastlagt på forhånd. 

•	 En analytisk ramme kan fx være nedenstående temaer – men 
kan jo i udgangspunktet være hvad som helst, der knytter sig til 
en indsats: 

	» Samarbejde (internt/eksternt)

	» Adfærdsændring (sproglig/fysisk adfærd)

	» Professionsforståelse(r)

	» Øget faglighed

	» Ledelsesmæssigt ansvar

	» Kollegial opbakning. 

•	 Fordelen ved denne tilgang er, at man ved, hvad man skal kigge 
efter i sit datamateriale, men ulempen kan være, at man er så 
fokuseret på de på forhånd fastlagte temaer, at man overser 
andre vigtige pointer i datamaterialet. 

•	 En anbefaling går derfor på, at man tillader nye tematikker 
at dukke op undervejs i analysearbejdet og dermed ikke 
udelukkende holder sig til den på forhånd fastlagte analyse-
ramme. 

SÅDAN ANALYSERES KVANTITATIV DATA 

(HER FORSTÅET SOM BASAL KVANTITATIV ANALYSE) 

Hvis det kvantitative data består af materiale fra en online 
spørgeskemaundersøgelse, kan data til videre analyse udvælges 
og trækkes fra selve spørgeskemaprogrammet (eksempelvis 
SurveyMonkey, SurveyXact). Her trækkes data i form af grafer 
og diagrammer på de valgte tematikker, ligesom det kan være 
interessant at trække segmenteret data for eksempelvis at få svar 
på, om alder, køn eller uddannelsesniveau har haft en betydning 
i relation til det, der spørges om. Dette kræver naturligvis, at 
man allerede på forhånd under udarbejdelsen af spørgeskemaet 
har overvejet og indarbejdet de demografiske elementer, der 
kan være interessante for evalueringen. Her bliver systematik 
i dataindsamlingsforberedelsen igen afgørende. Interessante 
demografiske faktorer kan fx være:

•	 Køn

•	 Alder

•	 Uddannelse

•	 Bopæl

•	 Civilstatus

•	 … 

Er der tale om data fra registreringer (optællinger), kan 
man med fordel benytte Excel (eller mere avanceret 
Stata), hvori det også er muligt at fremvise data ved 
hjælp af grafer og diagrammer, som ofte giver en 
god visuel effekt. Analyse af kvantitative data handler 
således om at forklare og fortolke de mønstre/
sammenhænge, der viser sig i materialet og ofte på tværs af 
demografiske variable.

Grib overstregnings tuscherne, 
eller åbn Excel-arket, og få 

overblik over dit data. Nu ligger 
evalueringens pointer lige om 

hjørnet. 

Man kan som udgangspunkt arbejde med enten ’åben’ kodning eller 
‘lukket’ kodning.
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En måde til indkredsning af ovenstående er at 
lave en liste/oversigt over de hensyn, man som 
evaluator får øje på, i relation til formidlingen, og 
bruge dem guidende i forhold til beslutningen om 
formidlingsformer.

Eksempel: En evaluering skal både fremlægges 
på chefniveau og for en større gruppe 
medarbejdere. Chefniveauet har brug for at kende 
alle detaljer i indholdet, mens medarbejderne 
har behov for en kort præsentation af processen 
samt de væsentligste resultater. Potentiel løsning: 
Afrapporter hele evalueringen i rapportform, som 
kan rundsendes, printes, fastholdes og være oplæg 
til videre snak i chefgruppen. Lav derudover et 
afsluttende mundtligt oplæg understøttet af slides, 
hvor du som evaluator fortæller medarbejderne 
om arbejdet med evalueringen og fremlægger 
hovedkonklusionerne. 

FORMIDLING 
Når man skal formidle evalueringsresultater, er der flere veje at gå. En rapport synes måske at være den oplagte 
form (og måske er det sådan, du plejer at gøre), men der er flere andre muligheder. Dette afsnit fremstiller først 
opmærksomhedspunkter i relation til valg af form og opstiller herefter en række alternativer til den skrevne rapport. 

Hvilke behov der gør sig gældende i den specifikke situation, og om to eller flere formidlingsformer eventuelt skal 
kombineres, vil være afhængigt af en række elementer, hvorfor der ikke kan gives entydige anbefalinger. Dog er det 
hensigten, at dette afsnit skal give inspiration til at træffe de mest hensigtsmæssige valg i den konkrete situation. 

Spørgsmål, man som evaluator kan stille sig selv i indkredsningen af den/de bedste formidlingsform(er):

•	 Hvilken indflydelse er evalueringen tiltænkt?

•	 Hvad skal evalueringen bruges til?

•	 Hvorfor er den lavet?

	» Strategisk, læringsorienteret, dokumenterende …?

•	 Hvem har igangsat den og med hvilket udgangspunkt?

	» Har igangsætteren en særlig dagsorden?

•	 Hvem er målgruppen?

	» Er der eventuelt flere forskellige målgrupper, der har forskellige behov?

•	 Hvem skal ønskeligt tage ejerskabet?

	» I hvilke organisatoriske led skal implementering af ny viden gerne foregå? 

Nu skal du overveje, hvordan 
du allerbedst kan få den viden, 

du har afdækket, til at blive 
viden på den fælles bane.
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DEN SKREVNE RAPPORT

•	 Skrevne rapporter kan være fremstillet ud fra 
akademiske standarder og indeholder ofte viden om: 

	» Evalueringsformål

	» Undersøgelsesdesign

	» Anvendte metoder

	» Resultater 

	» Anbefalinger. 

FORSKELLIGE FORSLAG TIL FORMIDLINGSFORMER

AFSLUTTENDE PROCES ELLER SESSION

•	 Afsluttende processer eller sessioner er ofte rammesat 
som workshops eller fokusgrupper, hvor deltagerne 
får en chance for at reflektere over evalueringen, dele 
perspektiver, indgå i dialog med andre interne eller 
eksterne interessenter og dermed fortolke evalueringen 
i samspil med andre. 

AFSLUTTENDE MUNDTLIGT OPLÆG (EVT. 
UNDERSTØTTET AF SLIDES)

•	 Afsluttende oplæg (ofte understøttet af slides) 
præsenterer evalueringens væsentligste pointer, kort 
om baggrunden for undersøgelsen og metodiske 
overvejelser. Det er så at sige en kort mundtlig 
overlevering af evalueringen.

NYHEDSBREVE ELLER BROCHURER/PJECER

•	 Nyhedsbreve eller brochurer/pjecer udgør allerede 
eksisterende informationskanaler, som kan anvendes 
til at fremlægge en kort version af evalueringen. Der 
skrives i artikelpræget form. 

VIDEOPRÆSENTATION

•	 En videopræsentation bruges oftest som en 
solokommunikation, da den er nem at distribuere 
og kan udformes på mange forskellige måder, som 
er visuelt tiltalende. Videopræsentation kræver ofte 
økonomiske ressourcer. 

MEMOER OG POSTKORT

•	 Memoer og postkort udgør en kommunikationskanal, 
som kræver korte og præcise formuleringer, der 
opridser evalueringen. En mulighed med postkort er, 
at disse kan sendes med posten til inddragede eller 
centrale aktører i evalueringen, som ved modtagelsen 
potentielt kan have gavn af at få genopfrisket 
evalueringens hovedpointer. 

PLAKATER/PLANCHER

•	 Plakater og plancher kan udformes på flere forskellige 
måder og kan eventuelt benytte relevant billedmateriale 
eller andet visuelt materiale foruden teksten, der 
opsummerer evalueringen. De er velegnede til 
ophængning i en personalestue eller lignende og bliver 
dermed set af en stor del af medarbejderne. 

E-MAILS 

•	 E-mails kan bruges til at rundsende relevant materiale 
om evalueringen til forskellige interessentgrupper, 
ligesom indholdet i mails kan målrettes den individuelle 
modtager. 

ALTERNATIVER TIL DEN SKREVNE RAPPORT KAN VÆRE:

Mulighederne for 
formidling er mange 

– kunsten er at vælge den 
eller de rigtige. Tænk på din 
målgruppe, når du vælger 

formidlingsform. 
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ANVENDELSE 
At tale om anvendelse i forbindelse med evaluering handler i denne guide om, hvordan man kan understøtte anvendelse af 
evalueringens viden. Igen findes der ikke entydige svar, da der er mange elementer og faktorer i forbindelse med forskellige 
evalueringsopgaver, der kan påvirke, hvorvidt og i hvilken grad evalueringens indhold rent faktisk bringes i anvendelse. Dog 
siger vores erfaring os, at følgende kan hjælpe evalueringens konklusioner godt på vej mod at blive til konkrete forbedringer, 
udviklinger eller forandringer i det felt, som evalueringen handler om: 

Anvendelse er det, der 
giver evalueringen mening. 
Husk, at anvendelse ikke 

altid ligger til sidst – det skal 
allerhelst foregå undervejs i 

evalueringsprocessen. 

GRUNDIG ANALYSE AF KONTEKSTEN

•	 Med fokus på specifikke barrierer og drivere for 
forandring i den/de organisation(er), hvor viden skal 
anvendes. 

‘OVERSÆTTELSE’ AF VIDEN TIL DEN KONTEKST, 
HVORI DEN SKAL ANVENDES

•	 Skræddersy formidlingen med henblik på at fremme 
diskussion af betydning og implikationer.

•	 Arbejd eventuelt med forskellige formidlingsformer til 
forskellige målgrupper. 

SKAB EJERSKAB

•	 … over viden, resultater, værktøjer og selve 
implementeringsprojektet.

•	 Understøt ejerskabet igennem workshops, bred 
inddragelse af videnskilder/informanter.

•	 Genbesøg af viden efterfølgende (’opfrisk’ 
evalueringsresultater).

BRUG ENTUSIASTER/AMBASSADØRER PÅ 
STRATEGISKE PLACERINGER

•	 De er ofte afgørende for at ’sælge’ nye idéer og 
praksisser.

•	 Entusiaster/ambassadører virker bedst med personlig 
kontakt.

SKAB TROVÆRDIGHED OM EVALUERINGEN VIA 
...

•	 Troværdige resultater

•	 Opbakning fra meningsdannere

•	 At evalueringen ’rammer’ det rigtige niveau af viden.

SKAB LEGITIMITET VED ...

•	 Ledelsesmæssig opbakning til både proces og 
resultater 

•	 Økonomisk/ressourcemæssig opbakning fra ledelsen. 

(Anne Mette Møller, bearbejdet ud fra Nutley et al., 2007) 
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OM INEVA
Hos Ineva arbejder vi dels med at 
gennemføre Innovativ evaluering, og dels 
med at give viden om – og kompetencer 
til – at ledere og medarbejdere kan 
gennemføre Innovative evalueringer i 
egen organisation. 

Ineva er en konsulentvirksomhed med base i Aarhus, 
og vi har specialiseret os i en forandrende og innovativ 
evalueringstilgang. Vi kalder tilgangen Innovativ evaluering, 
og i sin korteste form handler den om at lave evalueringer, 
der kan anvendes til at skabe forbedring af praksis og 
dermed udvikling frem mod løsningen af kerneopgaven. 

Følg Ineva 
– Innovativ 

evaluering på 
LinkedIn. 
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Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om evaluering, både hvis du blot 
er nysgerrig, og når du står med en konkret evalueringsopgave, der skal løses. 

Ineva 
Frederiksgade 34, 1.  
8000 Aarhus C 
 
Telefon:  86 14 90 80  
E-mail:  info@ineva.dk 
Web:  www.ineva.dk 

Ineva arbejder dels med at gennemføre 
Innovativ evaluering, og dels med at give 
viden om – og kompetencer til – at ledere 
og medarbejdere kan gennemføre gode og 
brugbare evalueringer i egen organisation. 

I Ineva er vi optagede af i tæt samarbejde 
med vores kunder at skabe evalueringer, der 
understøtter den organisatoriske udvikling, 
giver viden tilbage til kunden og dermed 
driver innovation af praksis. Fokus er at give 
svar på, hvad der virker for hvem under hvilke 
omstændigheder. 

Vi ved, at resultater og effekter ikke skabes 
af indsatser, programmer og bevillinger, 
men af de mennesker, der er involveret. 
Dermed bliver forståelsen af kontekst og 
de menneskelige mekanismer væsentlig 
i evaluering. Det er vigtigt ikke kun at give 
svar relateret til fortiden, men også give 
kvalificerede inputs til, hvor organisationen/
indsatsen/projektet skal hen i fremtiden og 
hvordan. 
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