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En guide til dig, der arbejder med evaluering  
og effektmåling i et projekt og ønsker  
inspiration til et godt forløb. 

Ef fektmåling og  
evaluering
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Kontakt

Ønsker du at høre mere om Nordea- 
fondens arbejde med evalueringer og 
effektmålinger, så kontakt: 

Anita Sørensen
Projektkonsulent
anso@nordeafonden.dk
4070 3796

Mere inspiration

Vi deler evalueringer og effektmålinger 
fra støttede projekter på vores hjemme- 
side og sociale medier, ligesom vi 
løbende inviterer til konferencer og 
seminarer. 

Følg med og få mere inspiration:

Nordeafonden.dk

LinkedIn

Nyhedsbrev

Forsidefoto: ‘Naturens Dag’ bidrager til at øge den brede 
interesse for et aktivt og sundt liv med natur, friluftsliv, 
naturoplevelser og naturbeskyttelse. Projektet har iværksat 
en ekstern evaluering til at følge deltagere før, under og efter 
arrangementet for at opnå viden om, hvordan Naturens Dag 
opleves, og hvordan arrangementet påvirker deltagere og 
arrangører.
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Effektmåling og evaluering  
i Nordea-fonden

Effektmåling og evaluering er en integreret del af Nordea- 
fondens arbejde med at støtte gode liv. Vi måler for at blive 
dygtigere, skabe og dele ny viden – og dermed give vores 
almennyttige uddelinger større effekt. 

Typen af indsatser spænder vidt fra mindre interne evalu-
eringer foretaget af projektorganisationen til større effekt-
målinger på tværs af projekter udført af ekstern evaluator. 

De mindre evalueringer anvendes ofte til at justere et pro-
jekt undervejs og vurdere, hvordan projektets realisering 
stemmer overens med de planlagte mål. De større målings-
indsatser er mere komplekse og strækker sig typisk over 
længere tid og med en større målgruppe.

Vi mener, at et godt evalueringsdesign afspejler det enkelte 
projekt. Derfor har vi ikke en skabelon eller faste krav for den 
gode måling/evaluering. 

Hvorfor denne guide?
Nordea-fonden oplever fra flere sider en interesse i at ud-
brede erfaringer, viden, effekter og metoder fra arbejdet med 
projekter. Det ønsker vi at bakke op om. 

Derfor har vi samlet vores viden i denne guide om evalu-
ering og effektmåling; formål, metoder, målgrupper, evalu-
eringsdesign og omsætning af evalueringsviden til konkret 
handling under og efter et projektforløb.

Hvem henvender guiden sig til?
Guiden henvender sig til dig, der arbejder med evaluering 
som en integreret del af dit projekt eller tilrettelæggelse af en 
opgave, der udføres af en ekstern evaluator. 

Formålet er at inspirere dig til at komme godt i gang med 
evalueringsforløb i projektet eller reflektere over eventuelle 
justeringer i et eksisterende forløb. 

Begrebsafklaring – denne guide

Effektmåling: En indsats, der måler på 
en effekt af en given indsats på tema-
tikker og emner som fx unge, byens 
rum og sundhedsfremme blandt børn. 

Evaluering: En indsats, der under-
søger og vurderer, om et projekt har 
nået de opsatte delmål og mål. Stor 
spændvidde i metoder, omfang og 
anvendelse.

Evaluering og effektmåling er to for-
skellige metoder. Men når vi i guiden 
skriver om fx ‘evalueringsdesign’ eller 
‘evalueringsforløb’, refererer vi til det 
generelle arbejde med evaluering og 
måling – og skelner således ikke.

Valg af metode afhænger af område, 
projekt, og hvad man i sidste ende 
ønsker at bruge en måling eller eva-
lue ring til.

‘MadFællesskaberne’ bringer unge fra forskellige sociale 
baggrunde og livssituationer sammen i madfælles

skaber, fællesspisning og andre aktiviteter. Evalueringen 
foretages løbende og er en integreret proces i projekt

aktiviteterne. Selve evalueringsdesignet udarbejdes i tæt 
samarbejde med de unge i projektet og giver viden om 

de unges eget perspektiv på madfællesskaber.
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Kom godt i gang med projektevaluering

Vi har ikke et entydigt svar på, hvordan dit projekt 
arbejder bedst med evaluering, men et godt råd er 
at sikre sammenhæng mellem formål, metoder, 
leverancer og forventet output, inden I går i gang. 

Et godt evalueringsforløb afspejler, at alle faser er 
tænkt godt igennem fra start. Husk at indlægge tid 
til justering undervejs i forløbet. 

Evalueringsdesign

Fastlæggelse af 
formål, typen af 
evaluering/måling, 
metoder, målgruppe, 
måleparametre, 
leverancer mv. 

Dataindsamling  
& analyse 

Det konkrete data-
indsamlingsarbejde 
og analyse heraf.

Leverancer & for-
ankring i projektet

Det interne arbejde 
med viden fra eva-
lueringen/målingen 
– fx rapport eller 
intern workshop.

Formidling &  
videndeling

Formidling og 
videndeling af 
evalueringen – fx 
konference, artikel, 
deling af rapport.

Fase 4Fase 3Fase 2Fase 1

‘Leg på streg’ får børns puls 
op på en sjov og enkel måde, 
når de er i skole. Projektet 
anvender effektmåling til at 
afdække, i hvilken grad leve
rancerne i projektet bidrager 
til øget bevægelse og deraf 
øget læring og trivsel.

Et typisk evalueringsforløb kan groft opdeles i 4 faser:

4



Huskeliste
Nr. 1-3 

Huskelisten er inspiration til at komme rundt om alle fire 
faser.

1 Fastlæg evalueringens formål
Før evalueringen påbegyndes, er det fornuftigt at drøfte, hvad 
den skal bruges til. 

Er det fx et internt styringsredskab til at sikre fremdrift i 
projektet? Er det indsamling af viden om opnåelse af projek-
tets målsætninger? Skal den give særlig viden om en bestemt 
målgruppe (fx børn), et specifikt tema (fx bevægelse), om 
udbredelsespotentialer (fx til andre kommuner) eller vurdere 
effekten af en bestemt indsats (fx naturoplevelser hos unge)? 

Jo skarpere I er på evalueringens formål – jo lettere bliver det 
at træffe beslutninger om metoder og slutproduktet. 

Ved større evalueringer og målinger er det typisk her, man 
opstiller måleparametre for undersøgelsen. Til afklaring af 
måleparametre kan man anvende den såkaldte RACER- model.

2 Vælg evalueringsmetode
Når man vælger evalueringsmetode, er det vigtigste, at den 
afspejler evalueringens formål. Overordnet skelnes der mel-
lem kvantitative og kvalitative metoder, som kan bruges hver 
for sig eller kombineret. 

Se side 10-11 for en oversigt over, hvilke metoder der er gode 
at anvende til hvilke formål.

3 Planlæg, hvem der evaluerer
Evaluering kan gennemføres som en integreret del af projek-
tet eller via en ekstern evaluator.

Evaluering internt i projektet vælges typisk til indsamling af 
viden om projektets forløb, opfølgning på målsætninger og/
eller brugeroplevelser af fx et aktivitetsforløb. Her foretager 
projektlederen ofte spørgeskemaundersøgelser eller ufor-
melle samtaler/interviews med deltagerne. 

Der findes en række gratis, brugervenlige tjenester til design 
og udsendelse af spørgeskemaundersøgelser på nettet. 

RACER-modellen

Relevant (for genstandsfeltet) 
Accepted (af aktørerne i undersøgelsen) 
Credible (letforståelige for alle)
Easy (nemme at analysere på) 
Robust (svære at manipulere/rykke ved)

Metoder

Kvantitativ tilgang: Anvendes til at 
dække over bredden i et projekt. Fx 
antal deltagere, antal forløb, aktivite-
ter, tidspunkter for deltagelse osv.

Den kvantitative tilgang anvendes 
typisk i form af spørgeskemaunder-
søgelser, der kan nå bredt ud. 

Kvalitativ tilgang: Bruges til at gå i 
dybden og sætte fokus på betydningen 
af et givent projekt. Fx hvordan elever 
oplever at blive inddraget i madkund-
skab eller i aktiviteter i naturen. 

Kvalitative metoder dækker bl.a. over 
observationer, interviews og uformelle 
samtaler med et udsnit af deltagerne.
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Huskeliste
Nr. 3-4

Råd til valg af ekstern evaluator

Undersøg markedet for at sikre de 
rette kompetencer. Det gør jer samtidig 
skarpere på, hvad I vil og ikke vil med 
en evaluering. 

Træk eventuelt på andres erfaringer, 
men hav hele tiden jeres eget formål 
for øje.

Råd ved brug af ekstern evaluator

Afstem forventninger til indhold, leve-
rancer og pris med evaluator, inden 
opgaven går i gang. 

Afstem forventninger til opgavens art 
og omfang med projektorganisationen, 
styregrupper og andre relevante part-
nere i projektet. 

Råd til udvikling af  
evalueringsdesign

Vær realistisk omkring sammenhængen 
mellem ressourcer til rådighed (viden, 
penge, tid) og ambitionsniveauet i en 
evaluering.

Husk at evalueringerne kan bruges til at 
justere og skærpe projektet undervejs.

Evaluering foretaget af ekstern evaluator indebærer, at eva-
luator i det indledende samarbejde stiller skarpt på formål, 
målgrupper, genstand for målingen, udvikling af de måle-
parametre som evalueringen er bygget op omkring, metoder, 
tidsplan og output. 

Ekstern evaluator er ansvarlig for indsamling og analyse 
af data. I nogle tilfælde kan indsamlingen med fordel ske i 
samarbejde med projektet. Dels for at spare tid (og penge) på 
dataindsamlingen. Dels for at skabe synergi mellem evalue-
ring og projektet undervejs. 

Fx kan der spares tid ved, at projektlederen registrerer antal 
deltagere til en given aktivitet. Eller ved at projektets selv-
evaluering af brugeroplevelsen bidrager til den eksterne 
evaluering. 

Valget af den rette evaluator? 
Udbuddet af evaluatorer spænder fra en bred vifte af enkelt-
mandsvirksomheder (selvstændige konsulenter) til analyse-
enheder (fx universiteter) og institutter og bureauer. 

Skal I have en ekstern evaluator tilknyttet opgaven, er det 
gavnligt at bruge lidt tid på at sondere markedet. Udover at 
matche jeres formål med evalueringen skal evaluator have 
de nødvendige kompetencer og specialviden. Valget skal 
naturligvis matche projektets økonomi. 

4 Afsæt tid og ressourcer til at  
udvikle evalueringsdesign
Det tager tid at udvikle et godt evalueringsdesign og tidsplan. 
Planlæg derfor allerede fra projektstart, hvordan I vil gribe 
opgaven an. 

Det er desuden et godt og konkret redskab til at lave en for-
ventningsafstemning i jeres projektorganisation. Særligt hvis 
evalueringen er en intern opgave. Her kan det være gavn-
ligt at udarbejde en tidsplan for, hvornår de enkelte faser af 
evalueringen finder sted, hvad vil vi, hvad skal vi, hvem gør 
hvad osv.? Skal der fx være en nulpunktsmåling, inden selve 
projektet går i gang? 

Typen af evaluering hænger sammen med de ressourcer, der 
på forhånd er afsat til opgaven i projektets budget – vær der-
for realistisk ift. ambitionsniveau, omfang og kompleksitet i 
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Huskeliste
Nr. 4-6

evalueringen. Husk, at ressourcer også er viden, og sørg for 
at kompetencerne i projektorganisationen anvendes bedst 
muligt på rette tid. 

Har I afsat midler til ekstern evaluering i projektets budget, 
så vil evaluator guide jer i valg af evalueringsdesign (meto-
der, teoretisk vinkling, tidsplan osv.).

5 Skab klarhed over evalueringens  
afsender og modtager
En tydelig afsender gør det lettere for modtageren at forstå 
evalueringens formål og bruge den viden, evalueringen ska-
ber. Derfor bør I fra start overveje, hvem der er afsender af 
evalueringen, og hvem der er modtager. Det er med til at give 
retning til anvendeligheden af den viden, I får. 

Er evalueringen tænkt som et internt styringsredskab, så 
præsenter evalueringsdesignet for projektmedarbejdere og 
styregrupper. På den måde kan de påpege, hvad de ønsker, 
evalueringen skal omfatte.

Er evalueringen en større undersøgelse af en indsats’ virk-
ning for en specifik målgruppe, så kortlæg allerede fra start, 
hvem den er relevant for. Juster gerne denne kortlægning 
undervejs, da flere interessenter som regel følger, når projek-
tet udvikler sig. 

Ved at tydeliggøre afsenderen medvirker I fra start til at 
skabe synergi mellem projektets resultater og det videns-
behov, andre kan have. 

6 Vælg det rette formidlingsformat
Det rette format for en evaluering afhænger af formål, ind-
hold, kompleksitet og den ønskede anvendelse af evalue-
ringsviden. 

Komplekse og omfangsrige evalueringer afsluttes oftest 
med en længere rapport eventuelt efterfulgt af et oplæg på 
en konference eller temadag. 

Mindre evalueringer, der primært anvendes internt i en pro-
jektorganisation, præsenteres oftest på interne møder. Det 
giver et godt grundlag for projektjustering og en anledning 
til intern drøftelse af resultaterne som afsæt til det videre 
arbejde. 

Råd til kortlægning af  
evalueringens modtagere

Kortlæg fra start målgrupperne for den 
viden, evalueringen giver. Det skærper 
fokus på formål og anvendelighed. 

Tænk gerne ud af boksen ift. mod-
tagere: Deltagere, samarbejdspartnere, 
pressen (lokalt og nationalt), andre 
projekter, nabokommuner, uddannel-
sesinstitutioner, skoler, daginstitu-
tioner, slutbrugerne mv.

Råd: Bring evalueringen i spil

Tænk på den afsluttede evaluering 
som en oplagt kilde til videndeling 
både internt og eksternt.
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Huskeliste
Nr. 7-8

Råd til kommunikation af  
evalueringen

Brug evalueringen som anledning til 
at dele viden og skabe synlighed om 
projektet. 

Vær realistisk omkring, hvem I kan og 
vil nå ud til med jeres viden. 

Overvej at kommunikere dele af 
evalueringen (eventuelt til udvalgte 
målgrupper) frem for det hele. 

7 Indtænk kommunikation af evalueringen fra start
Der er mange gode grunde til at dele den viden, evalueringen 
tilvejebringer og fra start tænke kommunikationen ind:

• I har modtaget almennyttige midler, der skal komme 
mange til gode 

• Jeres viden kan medvirke til at udbrede og kickstarte en 
forankring af projektet

• Det giver mulighed for mediedækning
• Det giver potentiale for gode fortællinger i organisationen
• Jeres viden kan kvalificere andres projekter og mindske 

deres ressourceforbrug
• Det kan skabe netværk til og med andre
• Det kan skabe værdi internt (både ift. projektjustering og 

ift. fx andre afdelinger)
• Det kan skabe og øge stoltheden i projektet

8 Planlæg kommunikationen
Gør brug af jeres egne platforme og kanaler: Hjemmeside, 
Facebookside, Instagram, Twitter, LinkedIn, nyhedsbreve, 
fagblade, intranet, netværksgrupper osv. 

Overvej derudover, om det er muligt at bidrage med oplæg 
på konferencer, seminarer, workshops, ERFA-dage m.v., eller 
om I ville have gavn af selv at invitere til et arrangement.

Evalueringen af ‘Sang
Glad’ skal undersøge, 
om og hvordan projektet 
skaber mere og bedre sang 
i børne haverne, større 
sang og musikforståelse 
og et bredere kendskab til 
den danske sangskat både 
blandt børn og voksne. 
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Metoder

Der findes mange metoder til evaluering og effekt-
måling, og valget af metode afhænger af en række 
forhold: 

• Hvad vil vi gerne opnå med evalueringen?  
(formål)

• Hvem evaluerer vi? (målgruppe for indsatsen)
• Hvilke ressourcer har vi til rådighed? (tid, viden, 

kompetencer)
• Hvilken viden vil vi gerne opnå gennem en eva-

luering/effektmåling? (output)
• Hvem har gavn af evalueringsviden? (målgruppe 

for videndeling)
• Hvem skal udføre opgaven: Er det en integreret 

del af projektet, eller skal en ekstern evaluator 
løse opgaven? 

Vi har udarbejdet en oversigt over styrker, ud-
fordringer og anvendeligheden af de forskellige 
metoder. Listen er inddelt i kvantitative og kvalita-
tive metoder, men det skal understreges, at mange 
evalueringer indeholder en kombination. 

‘Operacyklen’ bringer operaen ud til den 
brede befolkning på en utraditionel måde. 

Evalueringen i projektet giver viden om 
effekt og læringsaspekter vedr. blandt andet 
publikums oplevelser og projektets metoder 

til inspiration for lignende projekter.
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Metodeoversigt

Kvantitative metoder 
Bredden: Hvor mange? Hvor ofte? Osv.

Metode God til Udfordringer Egnet til projekttype

Survey

(Spørgeskema) • Bred viden om et projekts mål-
sætninger. Fx antal deltagere, 
målgruppe, holdninger til speci-
fikt emne mv.

• Kan virke unuanceret 
pga. ’låste’ svarmulig-
heder. 

• En lav svarprocent 
giver ukorrekt billede af 
emnet.

• Brugerundersøgelser til 
mange respondenter. 

Adfærd- og holdnings måling

(Online spørgeskema) 

Løbende monitoreringsred-
skab, hvor deltagerne svarer 
på de samme spørgsmål med 
en bestemt frekvens – fx 
hver uge, hver 14. dag, hver 2. 
måned osv.

• Indsigt i udvikling over tid. 
• Måling på såvel holdning som 

adfærd. 
• Sammenligning af gruppe- og 

individniveau. 
• Motivering af deltagerne til at 

få viden om egen adfærd og 
præferencer.

• Tidskrævende deltager-
rekruttering. 

• Kræver en central 
person for kontakt til 
deltagere. 

• Deltagere skal holdes 
til ilden.

• Projekter med et kon-
kret indhold/tematik/
målgruppe.

Sensorregistrering

Registrerer bevægelse, antal 
personer, der går/opholder 
sig det sted, hvor sensoren er 
opsat.

• Kvantitativ data vedr. bevægelse. 
• Registrering af bevægelse på alle 

tider af døgnet/året.
• Meget data for forholdsvis få 

penge. 
• Sammenligning af målgruppe og 

kontrolgruppe. 
• Kan sættes op af enkeltpersoner. 
• Sikrer personers privatliv modsat 

kameraer.

• Rå og upersonlig data. 
• Denne type sensor 

kan ikke nødvendigvis 
anvendes udendørs 
(afhænger af wifi). 

• Teknik kan gå i stykker.

• Storskala-projekter i 
form af mange lokali-
teter. 

• Projekter på steder med 
få mennesker.

Monitorering af sociale medier

Aktivitet på fx Facebook, 
antal brugere, opslag, emner i 
opslag, interaktion mv.

• Generering af kvantitativ og kva-
litative data. 

• Virtuel adfærd er en central del af 
vores liv i dag – mange brugere. 

• Give indblik i interaktion og hvil-
ke emner, der tales om. 

• Indblik uden at påvirke del-
tagerne.

• Kan være vanskeligt 
at få potentielt vigtige 
baggrundsoplysninger. 

• Udelader vigtige mål-
grupper, fx børn, ældre, 
ikke dansktalende. 

• Det kan være vanskeligt 
at trække data i større 
grupper; særligt hvis 
det er lukkede grupper.

• Større projekter med 
mange deltagere, spredt 
over flere geografiske 
områder.
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Metodeoversigt

Kvalitative metoder 
Dybden: Hvorfor? Hvordan? Osv. 

Metode God til Udfordringer Egnet til projekttype

Casebaserede undersøgelser

Evaluering/måling, der tager 
afsæt i afgrænsede felter, fx 
konkrete aktiviteter, situa-
tioner og lokationer.

• Dybdegående undersøgelse af 
flere måleparametre.

• Vise værdi og betydning for 
mennesker.

• Få cases giver ikke re-
præsentative resultater 
for et stort projekt. 

• Projekter, hvor interak-
tion mellem mennesker 
og fysiske omgivelser er 
i fokus.

Deltagerobservation

Hvad sker der på de udvalgte 
lokaliteter/aktiviteter? 
Hvem færdes der? 
Hvad laver de? 

• Kortlægning af brugsmønstre og 
aktivitet på afgrænset område. 

• Iagttagelse af det ”selvfølgelige”; 
fx vaner og mønstre i adfærd. 

• Kortlægning af hvordan adfærd 
og holdninger manifesterer sig 
fysisk. 

• Uformel samtale med deltagerne 
giver større tillid mellem obser-
vatør og deltagere end ved ren 
observation. 

• Ressourcekrævende. 
• Vanskeligt at være neu-

tral observatør – behov 
for deltagelse. 

• Forudsætter, at der er 
deltagere/brugere på 
det givne tidspunkt. 

• Særlige aktiviteter/
events kan give 
ukorrekt billede af en 
hverdagssituation.

• Projekter, hvor interak-
tion mellem mennesker 
og fysiske omgivelser er 
i fokus.

• Særlig deltagelse i for-
bindelse med afholdte 
aktiviteter/events. 

• Fysiske spor på adfærd: 
Observatøren påvirker 
deltagerne/aktiviteten.

Interviews 

Strukturerede samtaler, hvor 
en interviewer (typisk) ud 
fra en interviewguide stiller 
spørgsmål til det, evalue-
ringen ønsker at afdække. 

Interviewet kan både være 
individuelt og foregå i fokus-
grupper.

• At opnå dybdegående viden om 
specifikt emne eller flere måle-
parametre. 

• Afdækning af utilsigtede effekter.
• Kortlægning af nye, relevante 

måleparametre.

• Når ikke bredden. 
• Vurdering af relevante 

interviewpersoner. 
• Dybdeinterviews med 

professionelle er svæ-
rere at opnå end med 
privatpersoner pga. 
tidspres.

• Mindre projekter med 
begrænset målgruppe. 

• Konkrete målgrupper i 
forbindelse med kon-
krete aktiviteter. 

Registreringer/tællinger

Fysiske registreringer af, hvor-
dan lokaliteten for et projekt/
en aktivitet tager sig ud, even-
tuelle fysiske ændringer i pro-
jektperioden (fx indretning af 
et rum). Tællinger af personer, 
der færdes på lokaliteterne (fx 
hverdag, weekend, eventdag).

• Registrering af aktivitetstyper. 
• Kortlægning af brugere fx alder/

køn.
• Registrering af hvor mange 

opholder sig/bevæger sig på 
områder. 

• Målinger på forskellige tids-
punkter af døgn, uge, sæson. 

• Supplerende kvantitativ data om 
ophold og adfærd.

• Ikke anvendeligt på ste-
der med få personer. 

• Ikke muligt at kortlæg-
ge, hvem brugerne er 
ift. eksempelvis kulturel 
og social baggrund. 

• Ressourcekrævende at 
være fysisk tilstede. 

• Projekter med begræn-
set antal lokaliteter og 
relativ høj volumen af 
mennesker.

Andet

Kontrolgrupper

Gruppe, der bruges til at sam-
menligne med målgruppen 
for en given indsats.

• Giver viden om virkning/effekt 
af en indsats ved at sammen-
ligne med, hvad der sker for en 
kontrolgruppe, der ikke er en del 
af en indsatsen. 

• Ressourcekrævende; 
tid, antal deltagere, 
midler osv.

• Større effektmålinger. 
• Oftest en del af forsk-

ningsbaserede evalue-
ringer/effektmålinger.
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Kom i gang med dit evalueringsdesign

Som inspiration til at skalere og komme i gang med evalue-
ringsarbejdet, har Nordea-fonden udarbejdet nedenstående 
model.

• Den enkle målingsindsats er god til mindre evalueringer 
af målsætninger og sammenhængen mellem aktiviteter i 
projektet og deltagelse.

• Den udvidede målingsindsats kobler et ekstra led på, der 
giver viden om adfærdsændring på kort sigt, dvs. efter 
aktiviteten er afholdt (outcome). 

• Den komplekse målingsindsats sættes oftest i gang på 
større og mere komplekse projekter og strækker sig typisk 
over længere tid for at få viden om adfærdsændring på 
længere sigt.

Den enkle målingsindsats 

Den udvidede målingsindsats

Den komplekse målingsindsats

Input

Hvilke aktiviteter 
gennemføres og 

hvordan?

Hvem deltager i 
aktiviteterne og 

hvorfor?

Hvordan forandres 
deltagernes adfærd 

efter aktiviteten?

Hvordan forandres 
deltagernes adfærd 

på lang sigt?

Output Outcome Impact
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