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Denise Scott Brown: Jeg vil ikke benægte, at man kan leve et 
godt liv selv i forfærdelig arkitektur. Det hævdes ofte, at vi byg-
ger vores bygninger, og derefter skaber vores bygninger os, 
men jeg er bange for, at det kun er et eventyr. Selvfølgelig kan 
en smuk bygning begejstre os og stimulere vores sanser, og 
den kan ofte simplificere og tjene vores liv. Og arkitektur har 
et moralt ansvar for ikke at gøre tingene værre, som den som-
metider gør. Men arkitektur gør os ikke til bedre mennesker. 

Robert Venturi: Men det behøver den heller ikke. Hvem forven-
ter det af den? Mennesker har ret til smuk arkitektur. Ikke af 
moralske grunde men fordi det kan være en fornøjelse at se på 
og bo i den. Og det er en fornøjelse som burde være tilgængelig 
for alle.

[Denise Scott Brown og Robert Venturi, s. 148 i Rauterberg, 
Hanno (2012) Talking Architecture - Interviews with Architects, 
Prestel Press]
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synopsisforord
Rapporten Lokale og Anlægsfondens evalueringspraksis - og 
metoder til evaluering af faciliteters brug er udført for Lokale 
og Anlægsfonden (herefter Fonden) som et forskningsbaseret 
studie ved Arkitektur og Design (herefter A&D), Institut for 
Arkitektur, Design og Medieteknologi (herefter AD:MT), Aal-
borg Universitet (herefter AAU) på foranledning af Fonden. Der 
er i udarbejdelsen af dette studie således trukket på eksister-
ende forskningsressourcer inden for forskningsmiljøer forank-
ret ved AD:MT, hvor der forskes i samspillet mellem omgiv-
elser, perception og adfærd og hvor der udvikles teknologier 
og metoder til at studere adfærd i det offentlige rum. Dette 
gælder blandt andet forskningsgruppen Mobility and Tracking 
Technologies (herefter MoTT), som de ansvarlige for denne 
rapport er en del af [vbn.aau.dk,a][vbn.aau.dk,b][create.aau.
dk/MOTT].

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende rapport er 
der sparret med andre forskere indenfor det fagområde, som 
denne rapports formål berører, og der rettes derfor en tak til  
Valinka Suenson, der har opnået ph.d.-grad ved A&D i foråret 
2012, Bianca Maria Hermansen, ph.d.-studerende ved Kuns-
takademiets Arkitektskole, Lars Brorson Fich, lektor ved A&D, 
Rikke Gade, ph.d.-studerende ved Medialogi, AD:MT. Rikke 
Gade har desuden udarbejdet afsnittet om video-tracking på 
baggrund af egen forskning (se s. 33-34). Desuden rettes en 
stor tak til Bo Vestergård Madsen, analysechef hos Lokale og 
Anlægsfonden, samt Birgitte Carlsen, konsulent hos Lokale og 
Anlægsfonden, i forbindelse med hele rapportens tilblivelse og 
især til afsnittet om Fondens nuværende evalueringspraksis (se 
s. 12-19).

På baggrund af en gennemgang og analyse af samtlige Fon-
dens evalueringer og brugerundersøgelser siden 2003 samt 
rapporten Brugerindflydelse og brugertilfredshed - ved brug af 
idrætsanlæg fra 2005 identificeres mulighederne for at sikre 
en fortsat udvikling af Fondens nuværende evalueringspraksis. 
Denne findes meget omfattende og unik i national såvel som 
international sammenhæng og giver anledning til en bred vi-
den om Fondens virke og om de støttede projekter samt deres 
anvendelse og drift. Dette kvalificerer dermed Fondens virke 
i overensstemmelse med den overordnede målsætning og 
strategi om at fremme idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter, der 
er arkitektonisk nyskabende og henvender sig til et bredt ud-
snit af befolkningen.

Videre er der på overordnet niveau undersøgt litteratur ind-
enfor feltet metoder til evaluering af faciliteters brug, hvor 
sådanne evalueringer indebærer undersøgelser af kompleks 
og kontekstuel art, som fordrer brug af en integreret evaluer-
ingsstrategi. 

Der er på grundlag af ovenstående gennemgang af Fondens 
evalueringer samt litteraturstudier udarbejdet en vejledende 
evalueringsmodel til brug ved tilrettelæggelse af evalueringer. 
Videre er der beskrevet konkrete eksempler på, hvordan der 
ses muligheder for en videreudvikling af Fondens evaluerings-
praksis med henblik på at opnå yderligere viden i fremtidige 
evalueringer. Specifikt i forhold til evalueringer af anvendelse 
og drift af støttede projekter tager de vejledende anbefalinger 
udgangspunkt i en integreret evalueringsstrategi og metoder, 
der aktuelt benyttes ved AD:MT til vidensdannelse om adfærd 
i det offentlige rum.

Endelig perspektiveres Fondens evalueringspraksis i forhold til 
arkitektonisk designmetode. Ved Fondens videreformidling af 
den viden, der opnås via Fondens evalueringer, muliggøres im-
plementering af denne viden som parameter i den arkitektoni-
ske designproces. Dette kan i sidste ende bidrage til at højne 
den arkitektoniske kvalitet af fremtidige idræts-, kultur- og 
fritidsfaciliteter i Danmark.
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motivation
Fondens perspektiv
I løbet af de seneste årtier er behovet for fysisk aktivitet vokset 
støt i takt med en stigning i stillesiddende arbejde, som det 
i dag er tilfældet på mange danske arbejdspladser. Desuden 
er der sket en stagnation i klub- og holdbaseret idræt fremfor 
mere fleksible og individuelle idrætsformer [Gade, Jørgens-
en & Moeslund, 2012]. Denne tendens i forhold til ændrede 
idrætsvaner hos befolkningen, er sket parallelt med en generel 
samfundsudvikling og dermed også en udvikling i idræts-, kul-
tur- og fritidsbyggeriet. Hvor opførelsen af idrætsfaciliteter fra 
1960’erne og frem til 1990’erne har været koncentreret om 
mere klassiske idrætshaller, har der siden 1990’erne været 
fokus på at opføre arkitektonisk nyskabende idræts-, kultur- og 
fritidsfaciliteter i overensstemmelse med den ovenfor nævnte 
tendens, hvor multifunktionalitet, fleksibilitet, samtidighed af 
aktiviteter, nye og mere spontane former for aktiviteter og in-
dividualitet søges afspejlet i selve arkitekturen samt i organi-
seringen og afviklingen af aktiviteter [Suenson, 2012].

Lokale og Anlægsfonden yder som en del af deres virke med 
at udvikle og forbedre idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i 
Danmark støtte til opførelsen af en stor del af de ovennævnte 
typer af bygninger og faciliteter. Det er Fondens overordnede 
målsætning og strategi at fremme idræts-, kultur- og fritidsfaci-
liteter, der er arkitektonisk nyskabende og henvender sig til et 
bredt udsnit af befolkningen samt faciliteter, der opfordrer til 
aktivitet i overensstemmelse med befolkningens aktivitets- og 
idrætsvaner, således at så mange som muligt får glæde af facili-
teterne og inspireres til aktivitet [loa-fonden.dk,a][loa-fonden.
dk,b][loa-fonden.dk,c].

Udfordringen i forhold til Fondens virke ved ydelse af støtte og 
rådgivning er dermed at opnå viden om hvorvidt og i så tilfælde 
hvordan, den ovenfor nævnte målsætning og strategi opfyldes. 
Kort sagt, om den ydede støtte virker efter hensigten, og hvor-
vidt den reelt resulterer i flere og bedre idræts-, kultur- og 
fritidsfaciliteter, der opfordrer og inspirerer en bred målgruppe 
til aktivitet. Derfor har Fonden en omfattende evalueringsprak-
sis, hvor der evalueres på forskellige aspekter af Fondens virke 
for derigennem at danne evidensbaseret viden om kvaliteten 
og effekten af den ydede støtte. Fondens evalueringspraksis 
rummer den største og mest systematiske samling af offentlige 
evalueringer af fysiske faciliteter, som forfatterne af denne rap-
port er stødt på via hidtidige litteraturstudier.

Bevæggrunden for dette studie som et internt notat for Fond-
en er dermed først og fremmest at afdække muligheder for en 
fortsat udvikling af Fondens evalueringspraksis. Dermed iden-
tificeres muligheder for opnåelse af yderligere evidensbaseret 
viden på baggrund af evalueringerne, med henblik på Fondens 
virke og formålet om at udvikle og støtte byggeri af idræts-, 
kultur- og fritidsfaciliteter i Danmark [loa-fonden.dk,a][Suen-
son, 2012]. 

Forskningsmæssigt perspektiv
Set fra et forskningsmæssigt perspektiv er dette studie in-
teressant på flere områder i forhold til aktuel forskning ved 
AD:MT. Dels i forhold til forskningsområderne arkitektur og 
samspil mellem fysiske omgivelser, perception og adfærd, men 
ligeledes i forhold til mere tekniske fagområder, der beskæfti-
ger sig med tracking-teknologier og kortlægning af adfærd i 
offentlige rum. Disse forskningsområder kan alle kategoriseres 
under det overordnede felt metoder til evaluering af facili-
teters brug.

Dette studie kan derfor ses som et forskningsbaseret studie i 
den forstand, at der inddrages viden fra forskningspraksis om 
teori og metoder i forhold til evaluering af bygningers brug. I 
udførelsen af dette studie tages der dog direkte udgangspunkt 
i Fondens eksisterende viden på baggrund af Fondens nu-
værende evalueringspraksis. Dermed kan dette studie ikke be-
tragtes som et decideret forskningsmæssigt studie og en deraf 
følgende udtømmende undersøgelse af viden om og metoder 
til evaluering af bygningers brug. Derimod betragtes dette 
studie snarere som en intern undersøgelse for Fonden, der kan 
kvalificere diskussionen om evalueringer i Fondens regi. Fra et 
forskningsmæssigt perspektiv giver dette dog ligeledes anled-
ning til at afdække dele af den eksisterende viden indenfor me-
toder til evaluering af faciliteters brug. Videre kan der på bag-
grund af dette studie peges på nogle af de mange muligheder 
for yderligere forskning og deraf følgende evidensbaseret vi-
densdannelse indenfor indenfor dette felt.
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formål
Hensigten med dette forskningsbaserede studie er:

- på baggrund af en gennemgang af Fondens nuværende eva-
lueringer af støttede projekter og brugerundersøgelser siden 
2003 samt rapporten Brugerindflydelse og brugertilfredshed 
- ved brug af idrætsanlæg fra 2005 at danne et overblik over 
Fondens nuværende evalueringspraksis samt at identificere 
muligheder for en videreudvikling af denne

- med specifikt fokus på evalueringer af anvendelse og drift af 
støttede projekter at beskrive supplerende viden og metoder, 
der kan medvirke til at videreudvikle Fondens nuværende eva-
lueringspraksis

- og således at pege på konkrete tiltag, der fremadrettet kan 
implementeres i Fondens nuværende evalueringspraksis med 
henblik på at facilitere dannelsen af evidensbaseret viden 
om Fondens virke. Videre reflekteres over implementering 
af denne viden ved Fondens ydelse af støtte og rådgivning til 
idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Danmark.

Målgruppe
Den primære målgruppe for dette studie er først og fremmest 
Lokale og Anlægsfonden. Rapporten er dermed udarbejdet 
til internt brug med henblik på at medvirke til en udvikling 
af Fondens evalueringspraksis og virke ved ydelse af støtte til 
idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Danmark. Fondens evalu-
eringspraksis anses på mange måder for helt unik set i national 
og international sammenhæng, og udgør dermed et særde-
les godt udgangspunkt for en bredere og videre diskussion af, 
hvordan brug af evidensbaseret viden kan implementeres i 
arkitektonisk design og udformning af faciliteter, såvel natio-
nalt som internationalt.

Dermed henvender denne rapport sig endvidere til alle, der 
har interesse i evaluering generelt, og specifikt i forhold til 
evaluering af faciliteters brug med fokus på samspillet mellem 
omgivelser, perception og adfærd. 

Endelig henvender rapporten sig til alle med interesse i Lokale 
og Anlægsfonden generelt, dog med fokus påFondens evalue-
ringspraksis, idet der er redegjort for Fondens formål og virke.
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tilgang
Dette studie er primært udført som et litteraturstudie, der 
overordnet kan opdeles i fire dele med hver sit fokus. Endvi-
dere er der brugt supplerende metoder i form af personlige in-
terviews og desk research til at understøtte litteraturstudierne 
samt designmetode til udformning af en model til brug ved 
tilrettelæggelse af evalueringer med udgangspunkt i Fondens 
evalueringspraksis.

Del 1: Fondens nuværende evalueringspraksis
Først og fremmest bygger rapporten på en gennemgang af 
Fondens evalueringsrapporter og brugerundersøgelser siden 
2003 samt en rapport om brugerindflydelse og brugertilfreds-
hed fra 2005. Disse er læst med henblik på at opnå indsigt i 
og forståelse for Fondens nuværende evalueringspraksis og be-
tragtes dermed som den primære dataindsamling, der udgør 
baggrunden for de efterfølgende undersøgelser. Hver enkelt 
evaluering er analyseret med udgangspunkt i spørgsmålene 
hvorfor, hvad, hvem og hvordan, der dækker over henholdsvis 
formål (hvorfor), indhold og konklusioner (hvad), evaluator og 
respondenter (hvem) samt evalueringsmetoder og -parametre 
(hvordan). Resultater er dokumenteret i bilag, s. 65-85.

Denne del af rapporten er endvidere suppleret med interviews 
af ansatte hos Fonden, Bo Vestergård Madsen og Birgitte Carls-
en, samt af Bianca Hermansen, ph.d.-studerende ved Kunst-
akademiets Arkitektskole, for at opnå en dybere forståelse 
for baggrunden for de eksisterende evalueringer og den nu-
værende evalueringspraksis hos Fonden.

Del 2: metoder til evaluering af faciliteters brug
Den anden del er koncentreret om litteraturstudier i forhold til 
metoder til faciliteters brug. Denne del er underopdelt i hen-
holdsvis bygningers brug og evalueringsmetoder. 

Faciliteters brug
Betegnelsen ‘faciliteters brug’ omfattes for dette studie af sam-
spillet mellem fysiske omgivelser, perception og adfærd. Via lit-
teraturstudier af eksisterende viden på dette område opnås en 
forståelse for karakteren af og bestanddelene i dette samspil. 
Videre afdækkes muligheder for, hvordan der eventuelt kan 
opnås en dybere forståelse for dette samspil, via indsamling af 
empiri ved evalueringer af faciliteters brug. 

Evalueringsmetoder
Der er videre undersøgt et udsnit af litteratur om evaluerings-
praksis samt metoder og tilgange til indsamling af data som 
baggrund for vidensdannelse generelt. Endvidere er der gjort 
rede for metoder, der aktuelt benyttes og udvikles på AD:MT 
med fokus på samspillet mellem fysiske omgivelser, perception 
og adfærd. Disse metoder kan dermed anvendes som evalue-
ringsmetoder ved evalueringer af faciliteters brug. 

Del 3: videreudvikling af Fondens evalueringspraksis
Endelig er der arbejdet med udvikling af en evalueringsmodel. 
Denne model er specifikt rettet mod tilrettelæggelse af evalu-
eringer i forhold til Fondens evalueringspraksis. Dermed sam-
menfattes den opnåede viden fra de foretagne litteraturstu-
dier, og modellen udgør således et fremadrettet produkt af 
disse. På baggrund af denne model gives konkrete vejledende 
eksempler på, hvordan nuværende evalueringer kan udvikles 
og fremtidige evalueringer kan udføres. Dermed muliggøres en 
videreudvikling af Fondens nuværende evalueringspraksis med 
henblik på at indhente yderligere viden om Fondens virke.

Del 4: design af faciliteter
Afslutningsvis er der undersøgt litteratur om den arkitektoni-
ske designproces. Dermed opnås indsigt i, hvordan den viden 
om bygningers brug, som Fondens evalueringspraksis afsted-
kommer, kan implementeres som parameter i den arkitek-
toniske designproces. Denne viden kan dermed medvirke til at  
forbedre løsningsforslagene og til at højne den arkitektoniske 
kvalitet af design af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter. I den 
forbindelse er der undersøgt litteratur om specifikke arkitek-
toniske designmetoder, der muliggør implementering af viden 
som parameter i designprocessen.
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læsevejledning
Nærværende rapport er overordnet opdelt i otte dele, hvor der 
i første del gøres rede for rapportens baggrund, formål og ud-
førelse. I rapportens anden del gøres rede for Fondens virke og 
nuværende praksis omkring evalueringer af støttede projekter, 
og der gives et overblik over deres eksisterende evaluerings-
rapporter. Den tredje del af rapporten redegør for metoder 
til evalueringer af faciliteters brug generelt. Herunder dels 
for faciliteters brug, det vil sige samspillet mellem omgivelser, 
perception og adfærd, og for de menneskelige behov, som skal 
opfyldes via omgivelserne. Endvidere redegøres der for eva-
lueringer og undersøgelsesmetoder generelt samt for enkelte 
af de metoder, som modellen indeholder, og som ligeledes 
er metoder, der aktuelt benyttes og udvikles ved AD:MT. På 
denne baggrund præsenteres der i fjerde del af rapporten en 
vejledende model til brug ved tilrettelæggelse af evalueringer 
i forhold til Fondens evalueringspraksis. I rapportens femte del 
bliver Fondens evalueringspraksis perspektiveret med en rede-
gørelse for den arkitektoniske designproces. Desuden præsen-
teres to forskellige specfikke designmetoder, hvor det mulig-
gøres at implementere viden på lige fod med andre parametre 
i designprocessen. Endelig indeholder den sjette del af rap-
porten konklusioner og refleksioner, mens syvende del inde-
holder en referenceoversigt og ottende del bilag. 

Litteraturhenvisninger vil blive foretaget efter Harvardmetoden 
som [forfatter, årstal] eksempelvis [Lawson, 2001], når der re-
fereres til artikler og litteratur, og som [rod] f.eks. [loa-fonden.
dk], når der henvises til internetsider. Hvis der bruges mere end 
én reference med samme henvisningskode, vil disse blive listet 
med et bogstav som indeks, eksempelvis [loa-fonden.dk,a]. Lit-
teraturlisten er opstillet alfabetisk. Illustrationshenvisninger er 
nummereret i forhold til sidenummer og med et bogstav som 
indeks eksempelvis “Ill. 9a”, for den første illustration på side 9. 

Udførelse
Selve rapporten er udført fra august til december 2012, hvor 
alle evalueringer og brugerundersøgelser er gennemgået i au-
gust 2012, dog med en enkelt undtagelse i forhold til Evalue-
ring af 3 bevægelsesrum samt Brugerundersøgelse 2012, der 
er gennemgået i december 2012. Interview med medarbej-
dere i Fonden, Bo Vestergård Madsen og Birgitte Carlsen, samt 
med ph.d.-studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole, 
Bianca Hermansen, er foretaget i september 2012. Øvrige lit-
teraturstudier samt supplerende undersøgelser er udført i no-
vember-december 2012.

Alle evalueringer og brugerundersøgelser er hentet fra Fond-
ens hjemmeside [loa-fonden.dk,d] på nær Brugerindflydelse 
og brugertilfredshed - ved brug af idrætsanlæg fra 2005, og 
Evaluering af 3 bevægelsesrum samt Brugerundersøgelse 2012 
fra 2012, der er blevet udleveret af medarbejdere i Fonden.

Dette studie er udført på AD:MT under ledelse af lektor ph.d. 
Henrik Harder og er resultatet af et eksisterende forskningssa-
marbejde med forskere tilknyttet AD:MT og Fonden (se [Suen-
son, 2012][Gade, Jørgensen og Moeslund, 2012]) under forsk-
ningsprojektet ABS (Architecture, Benchmarking and Space), 
Indoor Spaces (se [vbn.aau.dk,c]). 



I det følgende redegøres kort for Fondens virke og nuværende 
evalueringspraksis med udgangspunkt i gennemgangen af ek-
sisterende evalueringsrapporter.

FONDENS NUVÆRENDE 
EVALUERINGSPRAKSIS
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virke
Formål
Lokale- og Anlægsfonden er etableret i 1994 med det formål at 
udvikle og støtte byggeri til idræts-, kultur- og fritidsområdet i 
Danmark, dette gælder såvel indendørs som udendørs anlæg 
og både nyopførelser samt om- og udbygning af eksisterende 
anlæg. Desuden har Fonden til formål at indsamle, formidle og 
udvikle viden og erfaringer om opførelse, udbredelse og brug 
af ovennævnte faciliteter [loa-fonden.dk,c].

“Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfacili-
teter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer til idræts-, 
kultur- og fritidslivet med henblik på både nutidens og frem-
tidens behov” [loa-fonden.dk,b]

Fondens midler er indskudt af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaid-
rætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) samt af Tips-
midlerne. Fonden har en bestyrelse på ni medlemmer, der er 
udpeget af henholdsvis Kulturministeren, DUF, DGI, DIF, Dansk 
Firmaidrætsforbund og Friluftsrådet samt en tilforordnet ud-
peget af Kommunernes Landsforening (KL). Herudover har 
Fonden 12 medarbejdere i fondens daglige virke [loa-fonden.
dk,a].

Set i lyset af ovennævnte formålsbeskrivelse er Fonden stærkt 
udviklingsorienteret og har dermed fokus på at opnå, formid-
le og udvikle viden om idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i 
forhold til nutidige og fremtidige behov, blandt andet set i ly-
set af ændrede idrætsvaner hos befolkningen. Konkret virker 
Fonden ved både at yde rådgivning såvel som økonomisk støtte 
i form af informationsmateriale, rapporter/vidensopsamling, 
sparring med ansatte i Fonden, inddragelse af ekstern eksper-
tise, lån, garantistillelse og deciderede tilskud til etablering 
af faciliteter. Her kan der ydes tilskud fra enten selve Fonden 
eller fra Klublokale- og værestedspuljen, afhængigt af projek-
tets karakter og økonomiske omfang [loa-fonden.dk,a][loa-
fonden,dk,b[loa-fonden.dk,c].
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Kriterier for tildeling af støtte
Tildeling af støtte baseres alene på kvaliteten af de støttede 
projekter:

“Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel 
kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og 
nye muligheder for aktivitet.” [loa-fonden.dk,a, paragraf 1]

Konkret forsøges det ved tildeling af støtte at tilgodese projek-
ter, der tager udgangspunkt i lokalt engagement og frivilligt ar-
bejde samt på mangfoldighed i form af flere brugergrupper og 
demokratisk brugerindflydelse og -styring i etablering og drift. 
Desuden tilstræbes det, at projekterne er arkitektonisk nyska-
bende samt tager et overordnet miljø- og planlægningsmæs-
sigt hensyn [loa-fonden,dk,b][loa-fonden.dk,c].

Videre har Fonden en række prioriteringer, der løbende justeres 
i forhold til de gældende strategiperioder. For indeværende pe-
riode tilstræber Fonden at uddele støtte, således at faciliteter 
til idræt, børne- og ungdomsformål prioriteres højt. Desuden 
prioriteres projekter efter at opnå størst mulig effekt og der-
for projekter, som rammer en bred målgruppe eller rammer 
specifikke målgrupper med stor effekt. Herudover prioriteres 
nytænkende projekter i forhold til funktion og aktivitetsform, 
flerfunktionalitet af faciliteter som tilgodeser handicappede, 
ældre og selvorganiserede brugere, etablering af faciliteter i 
eksisterende bygninger samt i større boligområder med under-
forsyning af idræts-, kultur- og fritidstilbud og projekter, der er 
placeret i de indre områder af storbyerne, og endelig faciliteter 
til afholdelse af internationale elite- og breddeidrætsbegiven-
heder [loa-fonden.dk,b].

På baggrund af indsamlede erfaringer fra eksisterende idræts-, 
kultur- og fritidsbyggerier og for at fremtidssikre de støttede 
projekter er der fra Fondens side krav til den tekniske kvalitet 
af projekterne i forbindelse med tildeling af støtte. Således ind-
drages ekstern teknisk rådgivning ofte i ansøgningsprocessen 
forud for en endelig godkendelse af ansøgning om tildeling 
af støtte. Herudover stilles der krav om dokumentation af be-
hovsanalyse og anlægs- og driftsbudgetter samt krav om evalu-
ering af alle større projekter i forhold til indhold, udformning 
og teknisk kvalitet [loa-fonden.dk,b][loa-fonden.dk,d].
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I ovenstående diagrammatiske oversigt anskueliggøres Fond-
ens nuværende virke i forhold til de forskellige elementer, der 
har indflydelse på processen omkring tildeling af støtte, reali-
sering af støttede projekter, disses anvendelse og drift samt 
efterfølgende evaluering af projekterne. Dermed anskuelig-
gøres hvordan evalueringerne hænger sammen med Fondens 
øvrige virke omkring rådgivning og støtte til idræts-, kultur- og 
fritidsfaciliteter.

Ill. 15a: evalueringstyperne A, B og C omfatter forskellige aspekter af 
processen omkring ydelse af rådgivning og tildeling af støtte. Mens 
evalueringstype A omfatter evaluering af selve støtteprocessen, om-
fatter evalueringstype B evaluering af selve de fysiske omgivelser som 
resultat af støtte- og byggeprocessen og endelig omfatter evaluering-
stype C evaluering af det færdige støttede projekt i forhold til ibrug-
tagning, anvendelse og drift
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nuværende 
evalueringspraksis

Evalueringer af fondsprojekter
Fonden søger at foretage mindst en større, dybdegående 
evaluering af et vigtigt projekt på årlig basis. Det diskuteres og 
vurderes fra år til år, hvilke projekter og temaer, der skal være 
genstand for den enkelte evaluering. Følgende større rapporter 
er indtil videre blevet udarbejdet [loa-fonden.dk,f]:

- Evaluering af 3 bevægelsesrum (2012, 45 s.) 
- Evaluering af spejderhytter, Horsens, Odense og Sejs (2011,  
   48 s.)
- Prismen og Korsgadehallen, Amager og Nørrebro (2009, 86 s. 
   + tabelrapporter hhv. 11 s. og 12 s.)
- Globus1, Århus (2007, 89 s.)
- Projekter med særlige miljøtiltag (2007, 76 s.)
- DGI Byen, Vandkulturhuset, København (2006, 42 s.)
- DGI-huset, Århus (2005, 74 s.)
- Skøjtebaner, Frederiksberg og Kgs. Nytorv (2000, 25 s.)

Brugerundersøgelser
Fonden har siden 1999 gennemført brugerundersøgelser med 
cirka tre års mellemrum blandt ansøgere til Fonden med hen-
blik på at forbedre servicen i forbindelse med ansøgning om 
og tildeling af støtte og rådgivning. Disse er, ligesom for de 
tværgående evalueringer, gennemført på baggrund af selveval-
ueringsskemaer udsendt til alle ansøgere til Fonden. De fire 
brugerundersøgelser, der har dannet baggrund for denne rap-
port er [loa-fonden.dk,d]:

- Brugerundersøgelse 2003 (41 s.)
- Brugerundersøgelse 2006 (34 s.)
- Brugerundersøgelse 2009 (39 s.)
- Brugerundersøgelse 2012 (29 s.)

Som beskrevet ovenfor får Fonden jævnligt udført forskellige 
former for evalueringer med henblik på at forbedre deres 
virke. Nedenfor beskrives de forskellige slags evalueringer, der 
udføres, samt listes de evalueringer, der har dannet baggrund 
for udarbejdelsen af denne rapport. Gennemgangen af disse 
nævnte evalueringer er dokumenteret i bilag s. 65-85. 

I de evalueringer, der er omfattet af Fondens nuværende 
evalueringspraksis, evaluereres der på forskellige aspekter af 
Fondens virke, som er illustreret på s. 15. Således hører bru-
gerundersøgelser under evalueringstype A og Arkitektens Røst 
under evalueringstype B. Tværgående evalueringer samt eva-
lueringer af fondsprojekter hører unde evalueringstype B og C 
i varierende grad, hvor nogle hører helt under evalueringstype 
B, mens de fleste af evalueringerne af fondsprojekter udeluk-
kende hører under evalueringstype C. Rapporten om Bruger-
indflydelse og brugertilfredshed hører under evalueringstype 
C.

Tværgående evalueringer
De tværgående evalueringer udarbejdes på baggrund af 
selvevalueringsskemaer fra fondsprojekter samt fra udvalgte 
puljeprojekter, der har været i brug i et år. Et eksternt konsu-
lentfirma har siden 2004 løbende udsendt og indsamlet ske-
maerne for at opsummere udvalgte problematikker på tværs 
af projekterne i evalueringsnotater. Denne praksis har Fonden 
selv overtaget siden 2011 [loa-fonden.dk,e]. 

- Træningspavilloner (2010, 10 s.)
- Spejderhytter (2010, 10 s.) 
- Ændringer efter indvielsen (2009, 15 s.)  
- Klublokaler (2009, 12 s.)  
- Kulturhuse (2008, 10 s.) 
- Multibaner (2008, 8 s.) 
- Mobile installationer (2007, 10 s.)
- Depotrum (2006, 7 s.) 
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Arkitektens røst
Fonden har i 2006 igangsat et initiativ til at indsamle viden om 
arkitektens oprindelige intentioner med udvalgte fondsprojek-
ter i forhold til fremtidig vedligeholdelse og eventuel om- og 
tilbygning. Der er udarbejdet en beskrivelse af initiativet samt 
et skema, som udfyldes af arkitekten på det pågældende fond-
sprojekt. Skemaerne indsamles af Fonden og tiltaget vil blive 
evalueret, når der er indsamlet 20 skemaer. Dette er endnu 
ikke sket, men beskrivelsen af samt selve skemaet omkring 
tiltaget er medtaget som baggrund for udarbejdelsen af denne 
rapport. Begge kan findes på Fondens hjemmeside [loa-fond-
en.dk,g].

Andre rapporter
Udover de deciderede evalueringer er der som baggrund for 
denne rapport medtaget en undersøgelse udarbejdet i 2005 
om brugerindflydelse og brugertilfredshed. Rapporten er en 
komparativ analyse af seks forskellige idrætsanlæg, der er sam-
menlignet to og to på baggrund af en nogenlunde ens fysisk 
kontekst, men som henholdsvis har og ikke har formaliseret 
brugerindflydelse. 

- Brugerindflydelse og brugertilfredshed - ved brugen af idræts-
anlæg (2005, 35 s. + kort skrift om rapporten, 3 s.)

gennemgang af 
eksisterende evalueringer
Fondens nuværende evalueringspraksis består af en række 
forskellige evalueringstyper, hvor hver enkelt evaluering har 
varierende formål, indhold, konklusioner, evaluator, respon-
denter, evalueringsmetoder og -parametre, hvilket illustreres 
af den omfattende sammenfatning af gennemgangen af Fon-
dens nuværende evalueringsrapporter i bilag på s. 65-67. 
Fondens nuværende evalueringer er primært udført på indi-
viduelt grundlag, hvor formål, indhold, evaluator, responden-
ter, evalueringsmetode og -parametre er blevet fastlagt fra 
gang til gang. Dette gælder dog primært for evalueringerne af 
fondsprojekter, hvor der for de tværgående evalueringer samt 
brugerundersøgelserne ikke i lige så høj grad er variationer i 
forhold til de nævnte aspekter. Dette er endvidere understøttet 
gennem interview med Birgitte Carlsen, konsulent ved Lokale 
og Anlægsfonden, d. 24. september 2012. I det følgende er 
der derfor kun udtrukket overordnede konklusioner, som går 
på tværs af alle evalueringerne. Se desuden en mere fyldest-
gørende sammenfatning og oversigt over alle de læste evalue-
ringer i bilag s. 65.

Brugertilfredshed
En væsentlig konklusion i stort set alle evalueringer af fonds-
projekter er, at der generelt er en bred tilfredshed med alle 
de støttede projekter. Med udgangspunkt i afdækningen af 
den brede tilfredshed med de pågældende støttede pro-
jekter, er det dog vanskeligt at udpege mere detaljerede og 
gennemgående årsager, der er af betydning for denne bru-
gertilfredshed, idet baggrunden for den identificerede tilfreds-
hed ikke er undersøgt nærmere. Flere af evalueringerne peger 
således på, at der eventuelt kan have været et uudfyldt behov 
for det pågældende støttede projekt, hvorfor der naturligvis er 
brugertilfredshed med nu at have adgang til de pågældende 
faciliteter og dermed de nye og bedre funktioner, de rummer, 
og det i sig selv kan skabe et højt brugertilfredshedsniveau (se 
eksempelvis Evaluering af DGI-byens Vandkulturhus samt Eval-
uering af 3 bevægelsesrum). Desuden må brugertilfredshed, 
såfremt det ikke defineres nærmere, betegnes som et relativt 
begreb, der blandt andet afhænger af den enkelte brugers 
forudsætninger i evalueringssituationen, og som dermed kan 
være svær at afdække ved produktion af reel evidensbaseret 
viden via evalueringerne. 
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Brugertilfredshed er undersøgt konkret i relation til formalise-
ret brugerindflydelse i rapporten om Brugerindflydelse og bru-
gertilfredshed - ved brugen af idrætsanlæg. Af denne kan det 
konkluderes, at selvom der er en tendens til, at brugerindfly-
delse har en positiv indvirkning på tilfredsheden med idræts-
anlæg generelt, så er denne sammenhæng ikke entydig i alle 
tilfælde. Brugerindflydelse kan dermed ikke siges nødvendigvis 
at være af afgørende betydning for brugertilfredsheden i sig 
selv. Dog er der identificeret seks enkeltparametre, hvor der er 
sammenhæng i brugernes tilfredshed med hver af disse enkelt-
parametre og tilfredsheden med det pågældende idræts-an-
læg som helhed. Formel brugerindflydelse er dog ikke at finde 
blandt disse seks enkeltparametre (se gennemgang af Bruger-
indflydelse og brugertilfredshed - ved brugen af idrætsanlæg i 
bilag, s. 68).

Faciliteters brug
Gennemgående for evalueringerne af fondsprojekter er iden-
tificeringen af problematiske aspekter i de færdige bygninger, 
hvor primært indeklimahensyn og økonomiske hensyn rummer 
udfordringer i den efterfølgende drift af bygningerne. I flere 
evaluerede projekter peges således på problemer i forhold 
til akustik, lys, luft og temperatur. Videre er der i flere af de 
støttede projekter for lidt depotrumsplads. Dette er enten 
som følge af økonomiske prioriteringer og/eller som følge af 
et uventet opstået behov, der ofte er begrundet i netop byg-
ningernes unikke multifunktionalitet. En anden problemstilling 
omhandler ønsket om multifunktionalitet i sig selv, hvilket ofte 
resulterer i flydende rumligheder, hvor tilstødende funktioner 
og rum dermed ikke har nogle klare fysiske afgrænsninger i 
forhold til hinanden. Ønsket om multifunktionalitet kommer 
for nogle projekter ligeledes til udtryk i en målsætning om at 
skulle være en indendørs byfælled. Dermed ønskes at opfylde 
funktioner som både et værested for områdets unge beboere 
og samtidig et idrætssted for forenings- og holdsport. På den 
måde kan ønsket om multifunktionalitet give anledning til både 
akustiske gener, men også brugeradfærdsbaserede gener og 
konflikter i forhold til at skulle balancere behov hos meget for-
skellige målgrupper samtidigt. I denne sammenhæng skal det 
understreges, at der for den seneste evaluering af tre udendørs 
bevægelsesrum ikke er identificeret lignende klimamæssige el-
ler brugeradfærdsmæssige gener i forbindelse med de multi-
funktionelle udendørs idrætsanlæg (se gennemgang af Evalu-
ering af 3 bevægelsesrum i bilag s. 80). 

Evalueringsresultaterne giver anledning til at påpege, at der 
ofte er komplekse og ikke entydige sammenhænge mellem 
arkitektoniske parametre og brugeradfærd ved brug af faci-
liteter. Således kan brugerne tage tillært brugeradfærd fra 
mere traditionelle idrætsfaciliteter med over i anvendelsen af 
støttede faciliteter. Dette kan rumme en udfordring i sig selv i 
forhold til den af Fonden ønskede anvendelse af støttede facili-
teter. Videre er der fra Fondens side taget tiltag til at modvirke 
de ovenfor nævnte problematikker, blandt andet via udarbe-
jdelse af en pjece om akustik samt fokus herpå i den tekniske 
vurdering af de projekter, der ansøges om støtte til. Desuden 
er der indført et krav om minimum 15% depotrumsplads i støt-
tede faciliteter.
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Generelt kan det konkluderes, at Fonden, på baggrund af sin 
nuværende evalueringspraksis, i dag har en meget omfat-
tende og hel unik viden om mange af de projekter, der er 
ydet støtte til, samt om Fondens virke ved sagsbehandling 
og ydelse af rådgivning i forbindelse med selve støtteproces-
sen. I forhold til evalueringer af fondsprojekter er der således 
opnået en bred viden om de realiserede støttede projekter 
og deres funktion og anvendelse. 

Der er via den nuværende evalueringspraksis ligeledes iden-
tificeret udviklingpotentialer for Fondens virke ved ydelse af 
støtte og rådgivning. Eksempelvis er der ud fra de eksiste-
rende brugerundersøgelser afdækket indsatsområder, hvor 
Fonden kan forbedre deres virke overfor ansøgere. Den 
seneste brugerundersøgelse afspejler således en entydig po-
sitiv udvikling i brugernes tilfredshed med Fondens virke ved 
ydelse af rådgivning i forbindelse med selve støtteprocessen.

Videre er der identificeret problemstillinger ved de eksiste-
rende støttede projekter, der generelt gælder på tværs for 
alle evalueringerne af fondsprojekter. 

Det er dog vanskeligt via Fondens nuværende evaluerings-
praksis at nå til en mere præcis forståelse af baggrunden 
for disse problemstillinger, samt at adressere brugerad-
færdsmønstre. Disse problemstillinger omhandler blandt    
andet de tidligere omtalte multifunktionelle bygningstyper, 
og de heraf følgende indeklimatiske og brugeradfærds-
baserede problematiske følger. Desuden er det svært helt en-
tydigt at identificere baggrunden og årsagerne til den identi-
ficerede brede tilfredshed hos brugerne med fondsprojekter.

På ovenstående baggrund konkluderes det, at der er mu-
lighed for en videreudvikling af Fondens nuværende evalue-
ringspraksis med fokus på supplerende evalueringsstrategier 
og -metoder til evaluering af fondsprojekter.

Evalueringer af støtteprocessen
Selve Fondens virke i forbindelse med støtteprocessen eva-
lueres på nuværende tidspunkt gennem brugerundersøgelser 
blandt ansøgere til Fonden. På baggrund af gennemgangen af 
disse eksisterende evalueringer af brugertilfredsheden kan det 
konkluderes, at Fonden via sit virke gør en stor forskel for re-
aliseringen af de støttede projekter. Desuden viser udviklingen 
i brugertilfredsheden, at det nuværende niveau (2012) er det 
højeste nogensinde på næsten alle områder. Dog kan Fond-
ens indsats med fordel udvikles, såfremt der ønskes en mere 
målrettet evidensbaseret dialog med de involverede interes-
senter, der fremover ønsker at realisere projekter støttet af 
Fonden. Dette gør sig blandt andet gældende ved inddragelse 
af ekstern teknisk rådgivning. Videre ligger der i forhold til bru-
gerundersøgelserne en udfordring i at komme i dialog med an-
søgerne og opnå en højere svarprocent. Dette gælder især de 
ansøgere, der får afslag på deres ansøgning (se gennemgang af 
Brugerundersøgelser i bilag s. 82-85).

Evalueringsmetoder og -parametre
Den viden, de eksisterende evalueringer afstedkommer, og 
som er redegjort for herover, er for de fleste evalueringers 
vedkommende fremkommet på baggrund af forskellige for-
mer for interview og spørgeskemaundersøgelser samt desk 
research som primære evalueringsmetoder. Personbaserede 
observationer er anvendt som sekundær evalueringsmetode. 
Generelt er de primære evalueringsparametre: en overord-
net beskrivelse af det pågældende støttede projekt i tekst, en 
brugerkarakteristik samt brugernes overordnede anvendelse 
og oplevelse af og tilfredshed med det pågældende støttede 
projekt som helhed på baggrund af spørgeskemaer. Dog er 
der ved den seneste evaluering af tre udendørs bevægelses-
rum benyt-tet personbaseret observation i som baggrund for    
udspørgende metoder (se gennemgang af Evaluering af 3 bev-
ægelsesrum i bilag s. 80).
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FACILITETERS BRUG

Før der kan opstilles en model for evaluering af faciliteters 
brug må selve begrebet ‘faciliteters brug’ defineres. Brugen, 
eller anvendelsen, af faciliteter har at gøre med menneskelig 
adfærd, der igen har at gøre med menneskelig perception 
ved tilstedeværelse i de pågældende fysiske omgivelser. Det 
vil sige, at for at kunne undersøge brugen af faciliteter, er det 
nødvendigt først at afklare, hvad der har indflydelse på adfærd 
og perception ved tilstedeværelse i fysiske omgivelser. 

Perception
Mennesker opfatter omverdenen via sansning, som bestemmes 
via de fem sanser: syns-, høre-, lugte-, smags- og følesansen, 
hvoraf synssansen er klart den dominerende, samt via sanse-
indtryk fra muskler og indvolde. Denne sansning kommer sam-
let til udtryk som en integreret opfattelse af omgivelserne, og 
mennesket reagerer på denne opfattelse dels via underbevid-
ste drifter, dels via ubevidste impulser og dels via bevidst per-
ception. Adfærd kan dermed samlet set forstås som en mere 
eller mindre kontrolleret reaktion på menneskelig underbe-
vidst, ubevidst og bevidst sansning. Det er her vigtigt at un-
derstrege, at mennesker opfatter omverdenen forskelligt, idet 
vi ikke er ens som mennesker, og vores sanseapparater ikke 
fungerer ens [Canter, 1996][Lawson, 2001][Roessler, 2003].

Adfærd
For denne rapport anses adfærd som begreb i et forenklet 
udtryk, som funktion af et samspil mellem personer og omgiv-
elser. Adfærd defineres dermed for denne rapport som et resul-
tat af en specifik opfattelse af specifikke omgivelser, der giver 
sig til udtryk ved en specifik tilstedeværelse af personer, disse 
personers aktiviteter samt disse personers brug af inventar. 
Det vil sige at eksempelvis brugeradfærd er konkret forankret 
i tid og sted og dermed kontekstafhængigt og observerbart. 
Desuden kan brugeradfærd omfatte et varierende antal per-
soner og vidt varierende grader af aktivitetsniveau [Lawson, 
2001][Sommer, 2007]. 

omgivelser, perception og adfærd

I det følgende redegøres for ‘faciliteters brug’, det vil sige 
samspillet mellet omgivelser, perception og adfærd. Endvi-
dere redegøres for, hvorledes adfærd realiseres som et re-
sultat af et meget komplekst samspil mellem fysiske, indivi-
duelle, sociale og kulturelle omgivelser.

Omgivelser
Omgivelser som begreb skal ikke forstås som en entydig stør-
relse. Både fysiske, individuelle, sociale samt kulturelle aspek-
ter er af betydning for opfattelsen af omgivelserne samlet set 
og den resulterende adfærd. Dermed defineres omgivelser for 
dette studie som bestående af henholdsvis:

- fysiske omgivelser
- individuelle omgivelser
- sociale omgivelser
- kulturelle omgivelser

I det følgende beskrives de enkelte aspekter af omgivelserne, 
og hvordan de hver især har indflydelse på opfattelse af og ad-
færd i fysiske omgivelser.

fysiske 

sociale

individuelle
kulturelle

ADFÆRD

Ill. 21c: Adfærd som re-
sultat  af et komplekst 
samspil mellem fysiske, 
individuelle, sociale og 
kulturelle omgivelser.

OPFATTELSE
ADFÆRD

OMGIVELSER

- underbevidst
- ubevidst
- bevidst

fysiske 

sociale

individuelle

kulturelle

Dette betyder dog ikke, at de fysiske omgivelser ikke er af be-
tydning for den resulterende adfærd, det er blot ikke det ene-
ste af betydning [Canter, 1996][Sommer, 2007]. Den engelske 
arkitekt og professor ph.d., Bryan Lawson, går så langt som til 
at sige, at fysiske omgivelser kan ses som facilitatorer “... til at 
akkommodere, separere, strukturere og organisere, facilitere, 
højne og endda fejre menneskelig rumlig adfærd” (oversat fra 
engelsk efter [Lawson, 2001, s. 4]) og at de fysiske omgivel-
ser samtidig kan ses som både psykiske, sociale og kulturelle 
fænomener, hvor de påvirker adfærd gennem evnen til at op-
fylde menneskelige behov for henholdsvis tryghed, stimulering 
og identitet [Lawson, 2001].

Ill. 21b: 
Fysiske, in-
dividuelle, 
sociale og 
kulturelle 
omgivelser

Ill. 21a: Adfærd som resultat 
af den samlede opfattelse af 
omgivelserne på både underbe-
vidst, ubevidst og bevidst plan.
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Indeklima
Indeklimaet påvirker direkte menneskets fysiske komfort-
niveau, hvilket tydeligt fremstår i følgende citat:
“Indeklimaets kvalitet har stor betydning, fordi vi tilbringer 
størstedelen af livet inden døre, i boligen og på arbejdet. In-
deklimaet skal derfor være af en sådan karakter, at det ikke 
alene reducerer risikoen for, at vi pådrager os gener, syg-
domme eller symptomer, men også sikrer behagelige forhold. 
Et godt indeklima har positiv betydning for koncentrations- og 
arbejdsevne.“ [Valbjørn et. al., 1999]

Indeklimaet påvirker således mennesket via støv, gasser, støj, 
varme, kulde og belysning og dermed har indeklimaet en ind-
virkning på såvel helbred som arbejdsevne samt selve opfat-
telsen af de fysiske omgivelser. [Valbjørn et. al., 1999][War-
gocki og Seppänen, 2006][DS 3033:2011][indeklimaportalen.
dk]

Det er muligt at opstille værdier, som de forskellige aspekter 
af indeklimaet skal leve op til med henblik på at kunne opfylde 
behovet om menneskelig komfort. Det er dog ikke kun selve de 
målbare aspekter af indeklimaet, der er af betydning for opfat-
telsen af dette og dermed følelsen af komfort, idet mennesker 
er mere villige til at acceptere et objektivt set ‘dårligt’ indekli-
ma, såfremt eventuelle forværringer kan forudsiges, eller hvis 
de selv har mulighed for indflydelse på dette [Arbejdsmiljø i 
det åbne kontor, 2008].

Gennem forskning i helende arkitektur, er det desuden iden-
tificeret, at fysiske omgivelser kan have en målbart gavnlig ef-
fekt på menneskeligt helbred, eksempelvis i forbindelse med 
hospitalsbehandling og -indlæggelse. Dette gør sig blandt an-
det gældende ved dæmpning af støjniveauet samt øgning af 
dagslysniveauet, som bedst opnås via en modificering af det 
fysiske aspekt af omgivelserne. [Ulrich, 2006]

Fysisk afgrænsning
Mennesket har et fundamentalt behov for stabilitet, kontinui-
tet og forudsigelse. Dette gælder ligeledes i forhold til den 
konkrete fysiske afgrænsning, der direkte kan have en ind-
virkning på dette menneskelige behov for tryghed via tilveje-
bringelsen af et territorium. Vi mennesker har således behov 
for et fysisk territorium, hvor vi kan føle os i sikkerhed og fri 
for farer [Lawson, 2001]. Territoriet skal naturligvis ikke forstås 
i bogstavelig forstand i lighed med dyrs territorier, men som 
nogle konkret definerede fysiske omgivelser, som den enkelte 
har tilvænnet sig og er blevet familiær med i så tilpas grad, at 
disse forbindes med en følelse af tryghed og sikkerhed. Dette 
vil endvidere give sig til udtryk i en stigning i tilfredsheden med 
disse omgivelser [Sommer, 2007].

For at opfylde behovet for tryghed via de fysiske omgivelser er 
det således af betydning, at disse faciliterer en mulighed for 
opnåelse af territoriefølelse, hvilket blandt andet indebærer, 
at det pågældende territorium skal være fast defineret og 
dermed afgrænset. Dette indebærer videre, at der vil være na-
boer til det pågældende territorium, hvilket kan give anledning 
til nabostridigheder [Lawson, 2001]. For at kunne opfylde be-
hovet om tryghed via de fysiske omgivelser er det ligeledes af 
betydning, at de fysiske omgivelser muliggør udsyn og overblik, 
så eventuelle farer kan opdages, før det er for sent. Det er ikke 
nok tilsyneladende at være beskyttet fra farer, hvis ikke det er 
muligt at se disse eventuelle farer nærme sig [Roessler, 2003].

Samlet set er de fysiske omgivelser af betydning for mennes-
kelig opfattelse og adfærd, i forhold til deres evne til at opfylde 
menneskelige behov for 
- tryghed og genkendelighed
- fysisk og psykisk komfort/helbred
- udsyn og overblik

Ill. 22a: De fysiske omgivelser 
omfatter den konkrete fysiske 
afgrænsning samt indeklimaet.

Fysiske omgivelser
De fysiske omgivelser defineres 
for dette forskningsbaserede 
studie som dels fysisk afgræns-
ning og dels (inde-)klima. Den 
fysiske afgrænsning udgøres af 
både den ydre, oftest perma-
nente, afgrænsning i form af 
vægge, gulv og eventuelt loft, 
samt den indre, oftest midler-
tidigt placerede, møblering og 
indretning af rummet i form 
af inventar, planter, flytbare 
skillevægge, reoler, redskaber 
mm. 



s. 23Lokale og Anlægsfondens evalueringspraksis - og metoder til evaluering af faciliteters brug

Identitet og selvbillede er af stor betydning for opfattelsen af 
de fysiske omgivelser, og det er vigtigt at de fysiske omgivel-
ser giver mulighed for en vis form for identifikation og per-
sonliggørelse. På denne vis tilegner den enkelte sig de fysiske 
omgivelser, som derved er medvirkende til at opretholde, un-
derbygge og eventuelt udvikle et personligt selvbillede. Det er 
med andre ord vigtigt, at den enkelte til en vis grad har mu-
lighed for at personliggøre sine fysiske omgivelser [Lawson, 
2001][Sommer, 2007].

Endvidere har individuel baggrund og erfaringer betydning for 
opfattelsen af omgivelserne. Dermed er der heller ikke nød-
vendigvis overensstemmelse mellem reelle omgivelser og de 
opfattede omgivelser [Roessler, 2003].

Samlet set er samspillet mellem de individuelle og fysiske 
omgivelser af betydning for menneskelig opfattelse og adfærd, 
i forhold til deres evne til at opfylde menneskelige behov for 
- tryghed og genkendelighed
- privathed og intimitet
- identitet og personliggørelse

Individuelle omgivelser
Individuelle omgivelser om-
fatter individuelle aspekter 
som personlighed, psyke og 
individuel baggrund og er-
faringer.

Ill. 23a: De individuelle omgiv-
elser omfatter individuelle as-

pekter.
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Samspillet mellem de sociale og fysiske omgivelser er dermed 
af betydning for opfyldelsen af det menneskelige behov for 
henholdsvis privathed samt social interaktion og stimulering 
[Lawson, 2001][Sommer, 2007].

Opfyldelsen af disse behov hænger i høj grad sammen med 
menneskets territorielle adfærd. Denne adfærd er bestemt af 
rumlig lokation af samfund og dermed den fysiske organisering 
af personer i forhold til hinanden, hvor eksempelvis afstande 
mellem personer er af afgørende betydning. Dette hænger igen 
sammen med den menneskelige sansning idet de forskellige 
sanser har varierende rækkevidde, hvor synssansen har den 
længste rækkevidde, herefter høre-, lugte-, føle- og smagssan-
sen. Den fysiske relation mellem mennesker hænger sam-
men med den psykiske relation mellem mennesker, hvor der 
naturligvis er forskel på, hvem der tillades at komme helt tæt 
på. Desuden gælder det, at jo nærmere mennesker kommer på 
hinanden, jo mere intim  er relationen mellem dem. Ved sport 
er dette dog ikke nødvendigvis gældende, idet mange sports-
grene forudsætter en tæt fysisk kontakt [Lawson, 2001].

I forhold til den fysiske organisering af de sociale omgivelser 
er ikke kun afstanden mellem mennesker af betydning for re-
lationen mellem dem. Af betydning er ligeledes orienteringen 
af mennesker i forhold til hinanden, som enten kan være af 
konfronterende, konfererende eller sameksisterende art [Law-
son, 2001]. 

Fysiske omgivelser har således en vis indvirkning på de sociale 
omgivelser ved at facilitere eller forhindre specifikke relation-
er mellem mennesker. Ligeledes er de sociale omgivelser af 
betydning for opfattelsen af de fysiske omgivelser. Dette ses 
blandt andet ved, at det naturligvis er af betydning for opfat-
telsen af de fysiske omgivelser, hvorvidt det enkelte individ er 
alene eller sammen med andre i disse omgivelser. Desuden er 
karakteren af relationen til disse eventuelle andre personer 
også af betydning. 

I forhold til de sociale omgivelser er det således af betydning, 
at de fysiske omgivelser er i stand til at facilitere varierende 
grader af socialt samvær, fra det helt private til det meget so-
ciale. Endvidere at de fysiske omgivelser faciliterer en vis grad 
af stimulation, uden at dette giver anledning til stress [Lawson, 
2001].

Samlet set er samspillet mellem de sociale og fysiske omgivels-
er af betydning for menneskelig opfattelse og adfærd, i forhold 
til deres evne til at opfylde menneskelige behov for 
- tryghed og genkendelighed
- privathed og intimitet
- stimulation og socialisering

Ill. 24a: De sociale omgivel-
ser omfatter menneskelige re-
lationer.

Sociale omgivelser
Sociale omgivelser omfatter 
menneskelige relationer af 
både konkret fysisk samt psykisk 
karakter. Relationer er af betyd-
ning for opfattelsen af de fysiske 
omgivelser og den deraf følgen-
de adfærd, ligesom de fysiske 
omgivelser er af betydning for 
relationer mellem mennesker 
og dermed de sociale omgivels-
er. De sociale omgivelser omfat-
ter både tilstedeværende samt 
ikke-tilstedeværende personer.
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Således har variationer i kulturel baggrund betydning for op-
fattelse af og adfærd i specifikke fysiske omgivelser. Dette gør 
gør sig eksempelvis gældende i forhold til de tidligere nævnte 
afstandsbestemte zoner for social interaktion og sociale rela-
tioner. Her kan der nemlig identificeres kulturelle variationer 
for de enkelte afstande [Lawson, 2001].

Videre er de kulturelle omgivelser af betydning for identitets-
dannelse, hvor territoriel adfærd eksempelvis i høj grad 
hænger sammen med kulturel identitet i form af nationalitets-
følelse [Lawson, 2001].

Endelig er love, reglementer og regulationer i det hele taget 
eksempler på adfærdsregulerende fænomener. Disse er i høj 
grad kulturelt bestemt, og er netop udarbejdet med henblik på 
at påvirke adfærd i en specifik retning [Sommer, 2007].

Samlet set er samspillet mellem de kulturelle og fysiske omgiv-
elser af betydning for menneskelig opfattelse og adfærd, i 
forhold til deres evne til at opfylde menneskelige behov for 
- tryghed og genkendelighed
- identitet og personliggørelse

Kulturelle omgivelser
Kulturelle omgivelser omfatter 
alt, der har at gøre med kulturel 
baggrund og tilhørsforhold af 
såvel fysisk, religiøs, faglig, ad-
ministrativ og politisk karakter.

Ill. 25b: De kulturelle omgivelser 
omfatter alt, der har at gøre med 

kulturelle aspekter.
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et komplekst samspil
Samspillet mellem omgivelser og adfærd kommer til udtryk på 
tre niveauer, hvor henholdsvis 1) mennesket tilpasser sig de 
givne omgivelser, 2) søger at tilpasse de givne omgivelser til sig 
selv og derved at udfolde egne muligheder via omgivelserne 
samt 3) søger at finde en mening med omgivelserne og således 
indgår i et samspil med dem. Ingen af niveauerne er mere rigtig 
end de andre, derimod kan alle tre niveauer forekomme [Can-
ter, 1996].

Fokus for dette studie er de fysiske omgivelser som den del af 
omgivelserne, der manipuleres i forhold til samspillet mellem 
omgivelser, perception og adfærd. Det vil sige, der fokuseres 
på de fysiske omgivelser som den parameter, der er mulig at 
ændre med henblik på opnåelse af en specifik adfærd. Derfor 
vil der i det følgende udelukkende blive redegjort for de tre  
ovenstående niveauer i forhold til de fysiske omgivelser.

I det første niveau, hvor mennesket tilpasser sig de givne 
omgivelser, er der naturligvis en risiko for, at de fysiske omgiv-
elser dermed virker begrænsende på individuelle muligheder 
for udfoldelse. Herudover er der en risiko for en direkte 
skadelig fysisk påvirkning af eksempelvis både psykisk og fy-
sisk helbred [Sommer, 2007][Ulrich, 2006]. Det andet niveau 
fordrer, at den enkelte har mulighed for at tilpasse rummet 
til sig, hvilket de andre aspekter af omgivelserne eksempelvis 
kan være til hinder for. Eksempelvis kan ordensreglementer for 
brug af de fysiske omgivelser, andre tilstedeværende personer 
samt individuelle evner til at indrette de fysiske omgivelser 
sætte begrænsninger for dette [Sommer, 2007], se desuden 
[Christensen et al., 2012]. Desuden vil de fysiske omgivelser 
også altid skulle opfylde økonomiske samt tekniske behov foru-
den de menneskelige behov [Sommer, 2007]. Endelig er der en 
risiko for, at omgivelser, der udformes sådan at de lægger op 
til, at enhver person kan tilpasse dem til sig selv, ender med at 
blive ikke-funktionelle frem for multifunktionelle.

Mennesket har en ufattelig evne til og behov for at tilpasse sig 
og indordne sig efter sine omgivelser, og derfor er det ikke nød-
vendigvis altid et mål at lade mennesket tilpasse sine omgivel-
ser i forhold til sig selv. Arkitekten som den professionelle bør 
her tage ansvar for design og indretning af fysiske omgivelser. 
Dog har mennesket ligeledes et behov for personlig tilegnelse 
af omgivelserne, hvorfor der bør være en vis grad af frihed til 
at indrette sine fysiske omgivelser efter sine individuelle be-
hov [Sommer, 2007][Lawson, 2001]. Spørgsmålet om, hvorvidt 
mennesker bør tilpasse sig omgivelserne eller omvendt, er 
dermed ikke nødvendigvis enten-eller men snarere både-og.

Dermed kan der opnås et balanceret forhold, som det tredje 
niveau er udtryk for, hvor de fysiske omgivelser og menneskelig 
adfærd sker i en gensidig vekselvirkning, og hvor de fysiske 
omgivelser faciliterer og muliggør opfyldelsen af de mennes-
kelige behov for henholdsvis
- tryghed og genkendelighed
- fysisk og psykisk komfort/helbred
- udsyn og overblik
- privathed og intimitet
- stimulation og socialisering
- identitet og personliggørelse.
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Samlet set er omgivelsernes betydning for menneskelig adfærd 
bestemt af disses evne til at opfylde menneskelige behov for 
- tryghed og genkendelighed
- fysisk og psykisk komfort/helbred
- udsyn og overblik
- privathed og intimitet
- stimulation og socialisering
- identitet og personliggørelse

En specifik adfærd opstår som resultat af et yderst komplekst 
samspil mellem omgivelser af både fysisk, individuel, social og 
kulturel karakter samt den menneskelige opfattelse af disse 
omgivelser på både underbevidst, ubevidst og bevidst plan. 
Dermed vil en specifik adfærd altid relatere sig til sine omgiv-
elser, og er således kontekstuel af karakter, ikke mindst i kraft 
af individuelle og kulturelle variationer i opfattelsen af omgiv-
elserne.

Det er muligt at facilitere opfyldelsen af de ovenstående men-
neskelige behov via de fysiske omgivelser, der dermed har en 
indvirkning på adfærden i disse pågældende omgivelser, men 
dette er altså ikke det eneste af betydning for adfærden og 
dermed bygningers brug. Det er således vanskeligt at angive 
entydige kausale sammenhænge mellem fysiske omgivelser og 
den specifikke opfattelse af og adfærd i disse omgivelser, da 
denne relation er kompleks og kontekstuel afhængig. Desuden 
er relationens art i sig selv af betydning for adfærden, og af-
hænger af graden af mulighed for individuel tilpasning mellem 
de fysiske omgivelser og menneskelige behov. 

I forhold til Fondens evalueringspraksis og den del, der omfat-
ter evalueringer af fondsprojekter og dermed bygningers brug, 
anbefales det derfor mere direkte at indsamle evidensbaseret 
viden om, hvorledes de fysiske omgivelser påvirker opfattels-
en af og adfærden i de pågældende fysiske omgivelser. Dette 
kan eksempelvis gøres med udgangspunkt i de fire aspekter af 
omgivelserne, der er illustreret i modellen på ill. 27a her på 
siden. Evalueringer af anvendelse og drift af støttede projekter 
målrettes ved at anvende en egentlig evalueringsstrategi, og 
dermed evalueringsmetoder og -parametre, der er egnede til 
at undersøge komplekse og kontekstuelle problemstillinger.

fysiske 

sociale

individuelle
kulturelle

ADFÆRD

Ill. 27a: Adfærd som re-
sultat  af et komplekst 
samspil mellem fysiske, 
sociale, individuelle og 
kulturelle omgivelser.
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at evaluere

EVALUERINGSMETODER

At evaluere er at foretage en form for måling, det vil sige at 
vurdere og bedømme resultatet, værdien eller effekten af en 
proces, en indsats eller et på anden vis afgrænset forløb på 
baggrund af allerede fastsatte mål, normer, kriterier og/eller 
andre målinger [Andersen et al., 2012].

I evalueringsforskning skelnes der mellem forskellige evalue-
ringstyper. For denne rapport vil der i det følgende blive skel-
net mellem henholdsvis 1) kontrol- og 2) udviklingsevalue-ring, 
det vil sige enten en resultatorienteret evaluering eller en 
handlingsorienteret evaluering. I den resultatorienterede eva-
luering fokuseres der på årsag-virkningsforholdet og dermed 
på en konkret foreliggende præstation, som virkning af en 
specifik indsats. Derimod fokuseres der i den handlingsorien-
terede evaluering på en stadig forbedring og læring i form af 
en løbende vurdering, der søger at opnå en forståelse for bag-
grunden for de synlige præstationer og dermed medtager den 
bagvedliggende proces frem mod et specifikt resultat. En resul-
tatorienteret kontrolevaluering kan betegnes som en ekstern 
evaluering, idet det undersøgte anskues som et objekt, set 
udefra. Derimod kan en handlingsorienteret udviklingsevalue-
ring betegnes som en intern evaluering, idet det undersøgte 
anskues som et subjekt, set indefra. [Andersen et al., 2012]
[Dahler-Larsen og Krogstrup, 2001] 

I det følgende undersøges forskellige tilgange til evaluerings-
praksis samt forskellige strategier og metoder til vidensdan-
nelse på baggrund af empiriske undersøgelser. Dette gøres 
med udgangspunkt i forskningspraksis, som ligeledes benyt-
ter og udvikler metoder til indsamling af empiri og deraf følg-
ende vidensdannelse.

Evalueringer giver anledning til forskellige former for viden, der 
kan opnås på forskellige taksonomiske niveauer, fra overfladisk 
til dyb viden. En stor overfladisk viden såsom fakta- og uden-
adslære sikrer ikke nødvendigvis indsigt, som kommer af dyb 
viden. I forhold til forskellige taksonomiske niveauer gælder 
dog, at det ene niveau er en forudsætning for det næste, og 
således vil en dyb viden om et specifikt emne forudsætte 
forudgående viden på redegørende og analyserende niveau 
[Andersen et al., 2012].

Viden på et højt taksonomisk niveau, det vil sige dyb viden, 
forudsætter et højt abstraktionsniveau og dermed en bevidst-
hed om og refleksion over egen viden i forhold til noget andet. 
I forhold til evalueringer kan en resultatorienteret kontrol-
evaluering dermed ses som udtryk for viden på et redegørende 
niveau, mens en udviklingsevaluering kan ses som udtryk for 
opnåelse af viden på et højere taksonomisk niveau. [Andersen 
et al., 2012].

Uanset, om der er tale om kontrol- eller udviklingsevaluering, 
er det vigtigt, at evalueringen følges op af handling med hen-
blik på en stadig forbedring af indsats og resultat. Her er dia-
logen vigtig, så kritik altid holdes konkret, konstruktiv og frem-
adrettet og følges op med at lade modparten komme til orde. 
For alle slags evalueringer gælder endvidere, at det er langt 
lettere at evaluere en specifik indsats, hvis der fra starten fore-
ligger klare mål at evaluere i forhold til [Andersen et al., 2012]. 
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Begrebet metode bruges for denne rapport som betegnelse for 
en specifik fremgangsmåde, indfaldsvinkel eller i det hele taget 
måde, hvorpå noget udføres. I forsknings- og evalueringssam-
menhæng kan en metode dermed anvendes som middel til en 
systematisk undersøgelse af en specifik problemstilling med 
henblik på at opnå en viden og erkendelse, der efterfølgende 
kan begrundes og bevises. 

Overordnet kan der tales om henholdsvis kvantitativ eller 
kvalitativ metodisk tilgang, men især siden 1990’erne ses en 
kombination af disse to tilgange i stadig stigende grad brugt i 
forskningssammenhæng, især indenfor forskning i komplekse 
og tværfaglige problemstillinger. Denne tredje tilgang placeres 
mellem de to oprindelige og kaldes triangulering, ‘mixed me-
thods research’ (der findes ingen præcis dansk oversættelse) 
eller integreret forskningsmetode [Johnson & Onwuegbuzie, 
2004][Jick, 1979][Tashakkori & Teddlie, 2010][Creswell, 2010]. 

I denne rapport vil sidstnævnte betegnelse blive brugt som 
udtryk for 

“... typen af forskning hvor forskeren mikser eller kombinerer 
kvantitative og kvalitative forskningsteknikker, -metoder, 
-fremgangsmåder, - koncepter eller -sprog i en enkelt under-
søgelse.” (oversat fra engelsk) [Johnson & Onwuegbuzie, 2004]

metodisk tilgang
Kvalitativ tilgang 
Viden opnås ved brug af induktiv metode, hvor teorier og 
hypoteser genereres via udforskninger af en multifacetteret 
virkelighed, hvor alt forstås i en subjektiv og kontekstuel sam-
menhæng. Her opfattes undersøgeren som det primære ‘in-
strument’ i dataindsamlingen og kan ikke adskilles fra det un-
dersøgte, der betragtes som et subjekt. Resultater opnås via 
en kommunikationsproces mellem undersøgeren og det un-
dersøgte og præsenteres ofte med vægt på forståelse og ind-
levelse snarere end en numerisk udlægning, hvorfor der ofte 
benyttes et uformelt og personligt sprog. Kvalitativ metode 
hviler dermed på ikke-målbar og ikke-kvantificerbar data, og 
anvendes ofte ved undersøgelser af problemstillinger, der ne-
top er vanskelige at belyse ved hjælp af målbar data. [Johnson 
& Onwuegbuzie, 2004]

Kvantitativ tilgang
Viden opnås ved brug af deduktiv metode, hvor teorier og hy-
poteser testes og be-/afkræftes via forklaring, forudsigelse og 
statistisk analyse med vægt på eviggyldige, ikke-kontekstuelle 
sandheder, der er uafhængige af tid og sted, og hviler på målbar 
og kvantificerbar data. Dermed kan undersøgelsesresultater 
til en vis grad reproduceres af andre forskere. Undersøgelser 
foregår ofte på undersøgerens betingelser, der via envejskom-
munikation betragter sit undersøgelsesfelt som et objekt ad-
skilt fra sig selv, og som dermed kan måles på flere variable. 
Resultater præsenteres ofte numerisk og der benyttes ofte et 
formelt, upersonligt sprog og en teknisk terminologi. [Johnson 
& Onwuegbuzie, 2004]
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Integreret tilgang
Ved en integreret tilgang kombineres aspekter fra henholdsvis 
kvantitativ og kvalitativ tilgang, hvorved svaghederne ved de to 
minimeres. Dette indebærer en iterativ og synergisk integre-
ring af forskellige metoder, der understøtter hinanden, snarere 
end en simpel, parallel kombination af metoder [Tashakkori & 
Teddlie, 2010]. En integreret forskningstilgang egner sig især 
til at undersøge komplekse problemstillinger, hvor flere me-
toder kombineres i et forsøg på at afdække en kompleks og 
dynamisk virkelighed, hvilket især gør sig gældende i sociale, 
samfundsmæssige samt adfærdsmæssige studier [Johnson & 
Onwuegbuzie, 2004]. 

Det skal her understreges, at det for en integreret forsknings-
tilgang ikke nødvendigvis er målet for de forskellige anvendte 
metoder at opnå resultater, der gensidigt bekræfter hinanden. 
Snarere er en af fordelene ved at kombinere vidt forskellige 
slags metoder, at dette muliggør divergerende data, hvilket 
bidrager til et mere nuanceret perspektiv på det undersøgte 
og fordrer, at den enkelte forsker er i stand til at sammen-
holde disse. Dermed opnås i sidste ende et mere holistisk og 
integreret forskningsresultat [Jick, 1979][Johnson & Onwueg-
buzie, 2004][Tashakkori & Teddlie, 2010]. Et eksempel er brug 
af kvantitative observationer, der dernæst danner baggrund 
for kvalitative interviews, hvor der kan spørges specifikt ind 
til baggrunden og forståelsen bag en observeret adfærd. De 
to metoder kan således berige undersøgelsesresultaterne og 
muliggøre en dybere viden og forståelse for den undersøgte 
problemstilling (se eksempelvis [Christensen et al., 2012] samt 
gennemgang af Evaluering af 3 bevægelsesrum i bilag s. 80).

Der findes altså forskellige tilgange til indsamling af empiri som 
baggrund for vidensdannelse, hvor der er ovenfor er redegjort 
for de tre primære tilgange nemlig en henholdsvis kvalitativ, 
kvantitativ og integreret tilgang. Disse overordnede tilgange 
dækker dermed over forskellige enkelte metoder, som igen kan 
kategoriseres i forhold til følgende [Yin, 2009]:
- eksperimentelle/laboratoriebaserede undersøgelser
- surveys/spørgeskemaundersøgelser
- interview
- case-studier
- desk research/registerundersøgelser
- historiske undersøgelser

Målrettet undersøgelsesdesign
Der er ingen af de nævnte metodiske tilgange, der anses som 
mere hensigtsmæssig end de andre generelt set, derimod hen-
vender de sig til forskellige slags problemstillinger og vil være 
mere eller mindre hensigtsmæssige afhængigt af den givne 
undersøgelsessammenhæng samt problemstilling, der ønskes 
undersøgt [Tashakkori & Teddlie, 2010]. Uanset hvilken tilgang, 
der i sidste ende benyttes til indsamling af data i forbindelse 
med en konkret undersøgelse, er det derfor helt nødvendigt 
at forholde den anvendte metode til den givne problemstil-
ling, der ønskes undersøgt, og den viden, der ønskes opnået. 
Derved kan undersøgelsesdesignet målrettes ved brug af me-
toder, der sikrer indsamling af data, som på bedste vis belyser 
den konkrete problemstilling [Jick, 1979][Tashakkori & Teddlie, 
2010]. 

Jo højere grad af kompleksitet, kontekstualitet og kontempo-
raritet den givne problemstilling har, jo højere grad af inte-
greret undersøgelsestilgang anbefales det at anvende. Dette 
kan bestemmes via de spørgsmålsord, som problemstillingen 
benytter, hvor komplekse problemstillinger ofte indeholder 
spørgsmålsordene hvordan? og hvorfor?, mens mere enkle 
problemstillinger indeholder spørgsmålsordene hvor?, hvad?, 
hvem?, hvor mange/meget? [Yin, 2009].
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specifikke evalueringsmetoder

Semantiske profiler 
Ved anvendelse af semantiske profiler er det muligt at opnå 
viden om forskellige opfattelser og oplevelser af fænome-
ner, herunder fysiske omgivelser, for individuelle personer 
såvel som grupper af personer [Küller, 1975][Lawson, 2001]
[Roessler, 2003].

Semantiske profiler konstrueres via spørgeskemaer, hvor re-
spondenten angiver sin opfattelse af eksempelvis specifikke 
fysiske omgivelser på en skala med syv trin i forhold til forskel-
lige beskrivende begreber. Der er forskellige versioner af denne 
metode. Nogle versioner anvender modsætningspar, hvor re-
spondenten angiver oplevelsen på en skala, der ligger imel-
lem to modstående beskrivende begreber, det vil altså sige, at 
respondenten angiver hvorvidt oplevelsen stemmer overens 
med det ene eller andet begreb eller et sted imellem de to (se 
illustration 36a herunder).

Andre, som eksempelvis den svenske Semantisk Miljö Beskrivn-
ing (SMB) udviklet af Rikard Küller [Küller, 1975], anvender et 
enkelt beskrivende begreb, hvortil respondenten angiver, om 
oplevelsen af de fysiske omgivelser stemmer overens med det 
pågældende begreb på en skala fra lille til høj grad.

Forskellige profiler kan nu sammenlignes, og via statistiske 
analyser er det derved muligt at opnå viden om individuelle 
såvel som gennemsnitlige opfattelser af de fysiske omgivelser. 
Dermed opnås viden om den umiddelbare og ureflekterede 
opfattelse af specifikke fysiske omgivelser, der dog italesættes 
via spørgeskemaet. 

Denne metode giver ingen information om individuelle for-
ventninger til de fysiske omgivelser, hvilket har en indflydelse 
på den resulterende opfattelse (se afsnittet omgivelser, percep-
tion og adfærd, s. 18). Desuden giver data heller ingen demo-
grafisk information, og kan derfor med fordel suppleres med 
metoder, der søger at uddybe resultaterne med eksempelvis 
demografisk information om respondenterne og/eller me-
toder, der søger at afdække baggrunden for et specifikt resultat 
og dermed en specifik oplevelse af de fysiske omgivelser.

I det følgende beskrives tre specifikke metoder, der aktuelt be-
nyttes og udvikles på AD:MT til aktuel forskning af adfærd i det 
offentlige rum og af samspillet mellem omgivelser, perception 
og adfærd generelt. Disse metoder benyttes ikke i Fondens nu-
værende evalueringspraksis og anvendelsen af disse metoder 
kan dermed bidrage som et udviklingspotentiale i forhold til 
Fondens fremtidige evalueringspraksis.

Dette gøres for en mængde begreber, hvorefter der kan tegnes 
en profil for den enkelte besvarelse. For SMB anvendes 36 for-
skellige begreber hørende under følgende otte hovedområder, 
hvor der hører otte begreber til det første hovedområde og fire 
begreber til hver af de øvrige:
a) trivsel
b) kompleksitet
c) helhedsgrad
d) rumlighed
e) kraftfuldhed
f) social status
g) affektion
h) originalitet

Ill. 31a: Respondentens opfattelse angives på en skala i forhold til et 
modsætningspar
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Ill. 31b: Respondentens opfattelse angives på en skala i forhold til et 
enkelt begreb
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RFID-tracking
Denne metode bygger på Radio Frequency Identification 
(RFID), der er en sporingsteknologi baseret på radiosignaler, 
hvorved den blandt andet kan anvendes indendørs til forskel 
fra GPS-teknologi. Ellers minder disse to metoder om hinanden 
i både deres opbygning, udførelse og anvendelse [Suenson, 
2012]. 

Selve metoden er bygget op om to enheder, henholdsvis en sta-
tionær enhed, der modtager radiosignaler, og en mobil enhed, 
der udsender radiosignaler med et foruddefineret tidsinterval. 
Den stationære enhed kan modtage signaler fra flere sendere 
på én gang og med en forholdsvis lille forsinkelse i forhold til 
det udsendte signal, hvorved registreringerne bliver mere præ-
cise end med eksempelvis anvendelse af bluetooth-teknologi.

Den stationære enhed modtager og sender de opfangede sig-
naler videre til en database, hvori de indkomne data behandles 
og således resulterer i visualiseringer af sendernes positioner 
i tid og rum. Ved at koble senderne på eksempelvis personer, 
kan der opnås øjeblikbilleder af personers position i tid og rum 
og således om bevægelsesmønstre i forhold til specifikke fy-
siske omgivelser [Suenson, 2012]. 

Anvendelse af RFID-teknologi muliggør indsamling af en stor 
mængde eksakt data om personers position i tid og rum, der 
vil være vanskeligt at opnå med eksempelvis personbasere-
de observationer. Til forskel fra GPS-teknologi muliggør de 
radio-baserede signaler, at denne dataindsamling kan foregå 
indendørs såvel som udendørs. Dog er der risiko for forstyr-
relser i data fra andre radiosignaler. Til forskel fra både per-
son- og videobaserede observationer er det ved RFID-tracking 
nødvendigt at tage kontakt til den enkelte respondent, som 
skal indvilge i at bære den pågældende mobile enhed på sig. 
Derved er respondenten bevidst om, at dennes position i tid 
og rum bliver registreret. Dette giver dog ligeledes mulighed 
for at identificere den enkelte mobile enhed med supplerende 
data om den pågældende respondent, som kan indsamles ved 
personlig kontakt forud for eller efter udlevering af den mobile 
enhed og registrering af RFID-baseret data.

Den resulterende data ved anvendelse af RFID-teknologi er 
til en vis grad styret, og den foruddefinerede placering af de 
stationære modtagere i de pågældende fysiske omgivelser be-
grænser således til en vis grad mulighederne for registreringer 
af sendernes positioner i tid og rum. RFID-tracking kommer 
således til udtryk som øjebliksbilleder af bevægelsesmønstre, 
og metoden kan derfor vanskeligt stå alene, men til gengæld 
med fordel kombineres med andre, eventuelt udspørgende, 
metoder for at få uddybende viden om baggrunden for de re-
sulterende bevægelsesmønstre. [Suenson, 2012]

RFID er ikke en ny teknologi, men har været kendt og brugt 
siden 1940’erne, blandt andet i forbindelse med sporing af 
varer, eksempelvis ved lagerstyring, samt ved identifikation af 
personer, eksempelvis i dørkort og pas. Her er der dog tale om 
passive sendere, der ikke behøver en egen strømkilde, og hvor 
det resulterende signal bliver tilsvarende lavt. Ved aktive sen-
dere kan der opnås en række på op mod 30m, men her er det 
nødvendigt med en egen strømkilde, hvilket begrænser leve-
tiden på senderen, før den skal lades op igen [Suenson, 2012]. 

Ill. 32a: de forskellige led i dataindsamling og -behandling ved brug af 
RFID-tracking [Suenson, 2012]

Ill. 32b: eksempel på visualisering af data. Her ses antal registreringer 
ved de forskellige modtagere, der er placeret i de fysiske omgivelser, 
summeret op over en dag. Dermed opnås et øjebliksbillede af tilst-
edeværende personers  bevægelsesmønstre for denne specifikke dag. 
[Suenson, 2012]
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Video-tracking
Denne metode har til formål at give en kvantitativ analyse af 
benyttelsen af en sportshal eller et tilsvarende åbent område 
både indendørs og udendørs. Resultatet er et antal personer 
observeret på banen til ethvert tidspunkt, samt placeringen af 
hver person. 

Til optælling af personer benyttes et automatisk computersys-
tem baseret på video fra et termisk kamera. Det termiske ka-
mera opfanger varme, hvilket gør at personer skiller sig ud fra 
en koldere baggrund. På ill. 33a herunder er der vist to billeder, 
taget med henholdsvis et termisk og et almindeligt kamera. 
Billedet taget med det termiske kamera vil være ens gråt, hvis 
temperaturen er den samme i hele motivet.

Ill. 33b: kommer der nogle per-
soner ind på banen vil de tydeligt 
træde frem på det termiske ka-
mera

På denne måde er det muligt ved hjælp af udviklet software 
automatisk at detektere personerne i billedet.  Antallet af per-
soner registreres og deres position på banen beregnes. Det 
registrerede antal personer kan danne grundlag for en under-
søgelse af belægningen af faciliteten. 

Personernes positioner registreres som vist på ill. 33c og kan 
summeres op over f.eks. en time, som vist på ill. 33d, for at få 
et billede over længere tid. På den måde kan brugsmønsteret 
analyseres over en ønsket periode, og sammenlignes forskel-
lige haller i mellem.

Ill. 33a: ingen tilstedeværende personer i hallen set med henholdsvist 
et termisk og et almindeligt kamera

Ill. 33d: registrering af position af personer summeret op over en time

Ill. 33c: registrering af position af personer,
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Kamerasystemet er samlet i en kasse og sættes op på et pas-
sende sted i hallen. Der trækkes kun strøm til kassen. Herunder 
er vist eksempler på opsætning af første prototype.

I slutningen af 2012 forventes en ny prototype klar, som består 
af tre kameraer. Dette produkt vil have en samlet synsvinkel 
på 170 grader og en rækkevidde på ca. 40 meter i radius, se ill. 
34b herunder. Dette giver mulighed for at dække en traditionel 
20*40 meter bane fra forskellige placeringer, men vil også 
kunne dække mange multihaller og andre områder.   

Video-tracking kan som metode måle antallet af personer og 
deres placering i hallen automatisk, uden manuel indvirkning 
undervejs. Det er derfor muligt at lave lange test perioder, døg-
net rundt hvis ønsket. 

Ill. 34a: eksempel på opsætning af første prototype af kamerasystem

Ill. 34b: ny prototype bestående af tre kameraer

Data fra systemet kan visualiseres efter behov, f.eks. ugeske-
maer, dagsgrafer og banekort (se herover). Da systemet giver 
en objektiv registrering af om der er en person eller ej, findes 
der dog ingen demografisk information. 

Data kan derfor eventuelt suppleres med metoder, der søger 
at uddybe resultaterne med eksempelvis demografisk informa-
tion om respondenterne og/eller den individuelle oplevelse af 
de fysiske omgivelser.

Ill. 34c: eksempel på visualisering af data, der viser antal tilst-
edeværende personer i forhold til tid, ved henholdsvis automatisk 
video-baseret observation og manuel person-baseret observation
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At evaluere er en systematisk undersøgelse af et specifikt 
fænomen eller proces med henblik på enten en kontrol eller 
en udvikling i forhold til foruddefinerede mål.

Denne inddeling i henholdsvis kontrol- eller udviklings-
evaluering kan benyttes som et supplerende værktøj til en 
konkret videreudvikling af Fondens nuværende evaluerings-
praksis, hvor valget mellem de to typer af evalueringer kan 
hjælpe til at målrette og definere den pågældende evalue-
ringsstrategi og de heraf følgende valg i forhold til anvendelse 
af evalueringsmetode(r) og -parametre. 

I evalueringssammenhæng kan en metode anvendes som mid-
del til en systematisk undersøgelse af en specifik problemstil-
ling med henblik på at opnå viden og erkendelse, der efterføl-
gende kan begrundes og bevises. 

Der findes overordnet set tre forskellige tilgange til indsamling 
af data, nemlig henholdsvis en kvalitativ, kvantitativ og integre-
ret tilgang. Uanset hvilken overordnet tilgang, der anvendes, 
bør denne forholde sig til den givne problemstilling, hvor det 
gælder, at jo mere kompleks og kontekstuelt specifik problem-
stilling, der ønskes undersøgt, jo mere hensigtsmæssigt er det 
at benytte en integreret tilgang, hvor kvalitative og kvantitative 
metoder kombineres.

I forhold til en integreret evalueringsstrategi ses et potentiale 
i anvendelse af automatiserede tracking-teknologier, som ek-
sempelvis video- og RFID-tracking. Disse vil kunne udgøre et 
væsentligt supplement til Fondens nuværende evaluerings-
praksis, idet de kan benyttes til at indsamle store mængder 
præcis data om karakteren af adfærd i specifikke fysiske omgi-
velser. Dog er det dokumenteret, at disse tracking-teknologier 
ikke kan stå alene. Derfor bør de integreres med brug af andre 
metoder af mere kvalitativ karakter samt udspørgende og do-
kumenterende metoder. Dermed muliggøres en dybdegående 
viden om og forståelse for adfærd i specifikke fysiske omgivel-
ser.
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På de følgende sider præsenteres en model til brug for til-
rettelæggelse af evalueringer i forbindelse med Fondens eva-
lueringspraksis (s. 38-39). Evalueringsmodellen er udfærdiget 
på baggrund af de forudgående redegørelser for evaluering og 
metode, og de enkelte trin i modellen vil efterfølgende blive 
gennemgået og redegjort for.

Endelig vil modellen danne udgangspunkt for bud på konkrete 
tiltag i forhold til fremtidige evalueringer. Dette vil både være 
som forslag til en videreudvikling af eksisterende former for 
evalueringer samt forslag til nye former for evalueringer, der 
på nuværende tidspunkt ikke foretages. Dette sammenfattes i 
en oversigt på s. 48-49.
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kontrolevaluering
resultatorienteret
årsag-virkning
fokuseret
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aktivitetsledere 

ansatte/personale 

ledelse

tidligt 
i støtteprocessen

sent 
i støtteprocessen

tidligt 
i støtteprocessen

sent 
i støtteprocessen

enkel
dataindsamlingsstrategi

ikke-målbart
ikke-kvantificerbart
kommunikationsproces
undersøgelsesfelt 
  betragtes som subjekt

målbart
kvantificerbart
envejskommunikation
undersøgelsesfelt 
  betragtes som objekt

omfattende
dataindsamlingsstrategi

HVORFOR / formål
ønsket vidensniveau

trin 3
HVORDAN / metoder + parametre

ønsket udførelse

trin 5
HVORDAN / omfang

ønsket udførelse

trin 6
HVAD / evalueringstype

ønsket indhold ift. strategi

trin 1
HVEM / respondenter

ønsket perspektiv

trin 2

observerendeudspørgende

desk research
bevidst  
/ styret 
/ ikke-italesat

dokumenterende

GPS-/RFID-tracking
ubevidst 
/ styret 
/ ikke-italesat

video-tracking
ubevidst
/ ikke-styret
/ ikke-italesat

person-observation
ubevidst
/ ikke-styret
/ ikke-italesat

simpel

kompleks 

enkel
én metode
enten-eller
kvantitativ/kvalitativ
enten-eller
udspørgende
   /dokumenterende
   /observerende

singulært studie
studie af
et enkelt tilfælde
- forudsætter
repræsentativitet, 
dvs. sammenfaldende
karakteristika

komparativt studie
studie af
flere tilfælde
- forudsætter
sammenlignelighed,
dvs. konsistent og 
systematisk metodik

C / anvendelse og drift af 
      støttet projekt
samspil mellem omgivelser, 
perception og adfærd

B / realiseret støttet projekt
de fysiske omgivelser

A / selve støtteprocessen
Fondens virke

udviklingsevaluering
handlingsorienteret
løbende forbedring
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baggrund og forståelse
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abstrahere
vurdere
anbefale
prioritere

trin 4
HVORDAN / strategi

ønsket metodeniveau

integreret
flere metoder
både-og
kvantitative/kvalitative
både-og
udspørgende
   /dokumenterende
   /observerende

interview
bevidst  
/ ikke-styret 
/ italesat

hall test
bevidst 
/ styret 
/ italesat

semantisk differentiale
ubevidst 
/ styret 
/ italesat

spørgeskema
bevidst 
/ styret 
/ italesat

kombineret
flere metoder
enten-eller
kvantitativ/kvalitativ
både-og
udspørgende
   /dokumenterende
   /observerende

kval.
kvan.

udsp.
doku.
obse.

kval.
kvan.

udsp.
doku.
obse.

kval.
kvan.

udsp.
doku.
obse.

besigtigelse
bevidst  
/ styret 
/ ikke-italesat

enten/eller

både/og

signaturforklaring:

Herunder præsenteres evalueringsmodellen for tilrettelæggelse af Lokale og Anlægsfondens evalueringer.

evalueringsmodellen
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trin 5
HVORDAN / omfang

ønsket udførelse

trin 6
HVAD / evalueringstype

ønsket indhold ift. strategi

trin 1
HVEM / respondenter

ønsket perspektiv

trin 2

observerendeudspørgende

desk research
bevidst  
/ styret 
/ ikke-italesat

dokumenterende

GPS-/RFID-tracking
ubevidst 
/ styret 
/ ikke-italesat

video-tracking
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/ ikke-italesat

person-observation
ubevidst
/ ikke-styret
/ ikke-italesat

simpel

kompleks 

enkel
én metode
enten-eller
kvantitativ/kvalitativ
enten-eller
udspørgende
   /dokumenterende
   /observerende

singulært studie
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et enkelt tilfælde
- forudsætter
repræsentativitet, 
dvs. sammenfaldende
karakteristika

komparativt studie
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flere tilfælde
- forudsætter
sammenlignelighed,
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systematisk metodik

C / anvendelse og drift af 
      støttet projekt
samspil mellem omgivelser, 
perception og adfærd

B / realiseret støttet projekt
de fysiske omgivelser

A / selve støtteprocessen
Fondens virke

udviklingsevaluering
handlingsorienteret
løbende forbedring
kontekstuel
baggrund og forståelse
flere aspekter

abstrahere
vurdere
anbefale
prioritere

trin 4
HVORDAN / strategi

ønsket metodeniveau

integreret
flere metoder
både-og
kvantitative/kvalitative
både-og
udspørgende
   /dokumenterende
   /observerende

interview
bevidst  
/ ikke-styret 
/ italesat

hall test
bevidst 
/ styret 
/ italesat

semantisk differentiale
ubevidst 
/ styret 
/ italesat

spørgeskema
bevidst 
/ styret 
/ italesat

kombineret
flere metoder
enten-eller
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udspørgende
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evalueringsplan
(se skema s. 38-39)
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i hvilken grad de undersøgte aspekter er opnået. Videre kan 
der vælges at udføre en handlingsorienteret og udviklende 
undersøgelse af baggrunden for de undersøgte aspekter med 
henblik på en forståelse af disse. Det ene udelukker ikke nød-
vendigvis det andet, men hænger tæt sammen med den valgte 
evalueringstype, idet nogle aspekter er svære at afdække via 
en kontrollerende evaluering og omvendt. Eksempelvis omfat-
ter evalueringstype C aspekter, der har at gøre med anvendelse 
og drift af støttede projekter, hvilket forudsætter en kompleks 
og kontekstuel afhængig undersøgelse, der er vanskelig at ud-
føre som kontrolevaluering.

Trin 4: HVORDAN / strategi
Den overordnede strategi til brug for indsamling af data og 
dermed vidensdannelse fastlægges på baggrund af evalue-
ringstype og -formål og ud fra kompleksiteten af den specifikke 
problemstilling, der ønskes undersøgt. Jo mere kompleks pro-
blemstilling, jo mere integreret strategi vil være egnet at an-
vende. For dette studie defineres tre niveauer af strategier
- enkel
- kombineret
- integreret 

Valg af evalueringstype og -formål hænger sammen med den 
ønskede strategi og dermed det ønskede metodeniveau, idet 
eksempelvis en udviklingsevaluering vanskeligt lader sig udføre 
ved anvendelse af en enkel metodestrategi, mens dette kan 
vise sig tilstrækkeligt ved en kontrolevaluering.

Trin 5: HVORDAN / metoder og -parametre
Valget af evalueringsmetoder og -parametre hænger direkte 
sammen med den valgte evalueringsstrategi, der dermed er 
bestemmende for udførelsen af undersøgelsen af den pågæl-
dende problemstilling. 

De enkelte evalueringsmetoder er her udvalgt i henhold til    
relevans for Fondens evalueringspraksis og er kategoriseret i 
forhold til kategorierne ‘udspørgende’, ‘dokumenterende’ eller 
‘observerende’. Desuden er de enkelte metoder placeret på en 
skala gående fra kvalitativ til kvantitativ i forhold til, hvorvidt de 
data, der fremkommer ved brug af den pågældende metode, 
primært kan betegnes som værende af kvalitativ eller kvanti-
tativ art.

evalueringsplan
Modellen, der præsenteres på s. 38-39 læses som udgangs-
punkt fra venstre mod højre og afspejler således en lineær 
beslutningsproces, hvilket dog ikke altid er tilfældet. Således 
kan tilrettelæggelsen af en pågældende evaluering naturligvis 
ligeledes foregå fra et hvilket som helst startpunkt samt itera-
tivt fremfor lineært. Følgende forklaring af modellen baseres 
dog på en lineær læsning fra venstre mod højre.

Trin 1: HVAD / evalueringstype
Allerførst fastlægges evalueringstypen i forhold til den del af 
Fondens virke, der ønskes evalueret. Der tages udgangspunkt i 
de forskellige evalueringstyper, der er defineret i den diagram-
matiske oversigt på s. 15. Disse evalueringstyper er defineret 
i forhold til den del af processen omkring tildeling af støtte, 
udførelse af støttede projekter, samt deres anvendelse og drift, 
der evalueres på. Disse evalueringstyper omfatter henholds-
vis  evalueringstype A / evaluering af støtteprocessen, evalu-
eringstype B / evaluering af færdige støttede projekter samt 
evalueringstype C / evaluering af anvendelse og drift af støt-
tede projekter. Ved valg af evalueringstype fastlægges dermed 
det overordnede formål med den enkelte evaluering. Dette kan 
eventuelt gøres i forhold til Fondens overordnede vedtægter 
og strategi, så evalueringen bedst muligt understøtter Fondens 
virke og dermed tildeling af støtte til “... faciliteter af en arkitek-
tonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og 
skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet” [loa-fonden.
dk,a]. Valget af evalueringstype er første trin i tilrettelæggelsen 
af en evaluering og danner dermed baggrund for det videre 
valg af evalueringsstrategi, -metoder, -parametre og -udførelse 
som illustreret i modellen.

Trin 2: HVEM / respondenter
Valget af evalueringstype hænger tæt sammen med valg af    
respondenter og dermed valg af perspektiv, idet de forskellige 
grupper af respondenter kan bidrage med forskellige perspek-
tiver på den specifikke problemstilling, der ønskes afdækket (se 
model s. 38-39).

Trin 3: HVORFOR / formål
Afdækning af formålet med den pågældende evaluering 
hænger sammen med hvilket vidensniveau, der ønskes opnået 
om den pågældende problemstilling. Her kan der vælges at 
udføre en resultatorienteret dokumentation af, hvorvidt og 
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Trin 6: HVORDAN / omfang
Endelig skal der tages stilling til omfanget af dataindsamlingen 
i forhold til, hvorvidt der ønskes et singulært studie baseret på 
et enkelt tilfælde eller et komparativt studie, der baseres på 
flere tilfælde. Et singulært studie forudsætter naturligvis, at 
det undersøgte tilfælde er repræsentativt for et bredt udsnit 
af tilfælde i forhold til den specifikke problemstilling, der øn-
skes afdækket. Det vil sige at det specifikke undersøgte tilfælde 
har sammenlignelige karakteristika med øvrige tilfælde. Ved et 
komparativt studie forudsættes sammenlignelighed i studierne 
af de forskellige tilfælde, det vil sige at der foretages en konsi-
stent og systematisk dataindsamling.

Endelig er de forskellige metoder beskrevet i forhold til rela-
tionen mellem undersøgeren og respondenten. Herunder 
hører undersøgerens grad af styring af den fremkomne data 
ved brug af metoden (henholdsvis styret eller ikke-styret),     
respondentens bevidsthedsniveau ved brug af metoden (hen-
holdsvis bevidst eller ubevidst) og endelig hvorvidt data er ita-
lesat af respondenten (henholdsvis italesat eller ikke-italesat). 

Ved brug af en enkel strategi anvendes én enkelt metode, der 
således enten er kvalitativ eller kvantitativ samt udspørgende, 
dokumenterende eller observerende. En kombineret strategi 
indebærer, at der anvendes flere metoder, som enten er kvali-
tative eller kvantitative men hvor der indgår metoder fra flere 
af kategorierne udspørgende, dokumenterende og observer-
ende metoder. Endelig indebærer den integrerede strategi, at 
der anvendes flere metoder, som både er kvalitative og kvan-
titative og både udspørgende, dokumenterende og observe-
rende.
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nuværende og fremtidige evalueringer
I det følgende gennemgås evalueringsmodellen i forhold til 
Fondens nuværende evalueringspraksis. På baggrund af mod-
ellen gives bud på konkrete tiltag i forhold til fremtidige eva-
lueringer. Dette vil både være som forslag til en videreudvikling 
af eksisterende former for evalueringer samt forslag til nye 
former for evalueringer, der på nuværende tidspunkt ikke fore-
tages. Den følgende gennemgang foretages ud fra de tre defi-
nerede evalueringstyper A, B og C, henholdsvis evaluering af 
støtteprocessen, evaluering af realiserede støttede projekter 
samt evaluering af anvendelse og drift af støttede projekter.

Evalueringstype A / 
evaluering af støtteprocessen
Denne type af evalueringer omhandler den del af Fondens 
virke, der har at gøre med sagsbehandling i forhold til proces-
sen omkring ydelse af støtte og rådgivning til ansøgere. Det vil 
sige, at det evalueres, hvorvidt Fondens har støttet i overens-
stemmelse med Fondens formål og overordnede strategi samt 
specifikke indsatsområder og strategipunkter, der løbende op-
dateres og således kan variere fra år til år.

Nuværende evalueringer
Evalueringstype A omfattes i  Fondens nuværende evalu-
erings-praksis af evalueringer af brugertilfredsheden med 
Fondens ydelse af støtte og rådgivning. Dette sker i form af 
brugerundersøgelser blandt ansøgere til Fonden og Puljen. 
På baggrund af de eksisterende brugerundersøgelser er der 
primært identificeret et udviklingspotentiale i forhold til den 
generelle svarprocent, og især svarprocenten blandt afviste 
ansøgere samt omkring inddragelse af ekstern teknisk rådgiv-
ning.

Respondenterne i de nuværende brugerundersøgelser udgøres 
af ansøgere og i enkelte tilfælde medarbejdere i Fonden. Des-
uden anvendes primært en kontrolevaluering med en enkel 
evalueringsstrategi. Der anvendes dermed én enkelt metode, 
nemlig spørgeskemaer, der udsendes og indsamles hvert tred-
je år. Dette muliggør et komparativt studie, hvor der tages kon-
takt til alle ansøgere, både godkendte og afviste ansøgere.
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Videreudvikling af nuværende evalueringer
I henhold til evalueringsmodellen er relevante respondenter 
for evalueringstype A henholdsvis ansøgere, medarbejdere i 
Fonden og eksterne rådgivere. Dermed ses et potentiale i at 
inddrage flere respondenter, end der gøres nu. Inddragelse af 
flere typer respondenter og dermed flere forskellige perspek-
tiver på det undersøgte, lægger videre op til anvendelse af en 
udviklings-evaluering. Denne evalueringsform giver netop mu-
lighed for at opnå viden om baggrund og forståelse for de indtil 
nu identificerede problemstillinger fra flere forskellige syns-
vinkler. I den forbindelse vil det være mest naturligt at anvende 
en kombineret og eventuelt integreret evalueringsstrategi. 
Ved at kombinere flere forskellige metoder af både kvalitativ 
og kvantitativ art samt både udspørgende, dokumenterende 
og observerende metoder, muliggøres opnåelse af viden om 
det undersøgte set fra flere forskellige vinkler. Dette giver vi-
dere anledning til en dybere forståelse for det undersøgte end        
eksempelvis ved anvendelse af én enkelt metode og én enkelt 
gruppe respondenter.

Konkret kan der anvendes forskellige former for interview som 
supplement til spørgeskemaerne, eksempelvis opfølgende 
telefoninterview, personlige dybdeinterview eller fokusgrup-
peinterview. Desuden kan der anvendes observation af møder 
mellem de forskellige grupper af respondenter, eksempelvis 
personbaseret observation eller video-tracking. På baggrund 
af observationer vil der kunne opnås viden om karakteren 
af den reelle rådgivning, der ydes. Interview vil kunne bevir-
ke, at der opnås viden om oplevelsen og tilfredsheden med 
den observerede rådgivning. Dermed muliggøres viden om 
baggrunden for den brugertilfredshed, der gives udtryk for i 
spørgeskemaerne. Videre vil interview og observationer foregå 
samtidigt med selve rådgivningsprocessen. For at sikre, at de 
anvendte metoder reelt supplerer hinanden, vil det derfor 
være naturligt at udsende spørgeskemaet til selvudfyldelse 
umiddelbart efter afslutning af rådgivningsprocessen. Dette vil 
endvidere formodes at have en positiv indflydelse på svarpro-
centen både hos godkendte og afviste ansøgere.

Ovenstående forslag til en konkret udvikling af bru-
gerundersøgelserne medfører en mere omfattende evaluering-

sproces end den, der hidtil er anvendt. Af ressourcemæssige 
grunde kan det derfor overvejes, om en sådan undersøgelse 
eventuelt skal udføres som et singulært studie fremfor som 
et komparativt studie som hidtil. Eventuelt kan et sådant 
singulært, mere omfattende studie udføres som supple-
ment til den eksisterende evalueringspraksis omkring bru-
gerundersøgelser.

Nye fremtidige evalueringer
I Fondens nuværende brugerundersøgelser evalueres der ikke 
umiddelbart i forhold til Fondens overordnede vedtægter og 
strategi. Derfor ses der et udviklingspotentiale i forhold til 
en ny type evalueringer hvori det mere direkte undersøges, 
hvorvidt Fondens virke under selve sagsbehandlingen og støt-
teprocessen er i overensstemmelse med vedtægterne og strat-
egien. Dette hænger ligeledes sammen med en legitimering af 
Fondens virke i forhold til varetagelse af indskudte midler.

Relevante respondenter at inddrage i denne forbindelse vil 
være ansøgere, medarbejdere i Fonden samt eksterne rådgi-
vere. En sådan evaluering kan udføres som en resultatorien-
teret kontrolevaluering, hvor effekten af en specifik indsats 
ønskes vurderet i forhold til de mål, der er opstillet i Fondens 
vedtægter og strategi. Dermed kan der anvendes en enkel eller 
kombineret evalueringsstrategi, hvor der benyttes én, even-
tuelt flere metoder, af enten kvantitativ eller kvalitativ art samt 
enten udspørgende, dokumenterende eller observerende me-
toder. 

Konkret kan der anvendes desk research til at undersøge, hvor-
vidt de projekter, der er støttet, reelt indeholder de aspekter, 
som Fonden prioriterer i sine vedtægter og strategi. Eventuelt 
kan der anvendes supplerende udspørgende metoder, eksem-
pelvis i form af spørgeskemaer. Dermed muliggøres det at 
opnå viden fra de forskellige respondentgrupper om, hvorvidt 
og i hvor høj grad de forskellige aspekter i Fondens vedtægter 
og strategi reelt er indeholdt i de projekter, der er støttet. En 
sådan undersøgelse kan med fordel foretages som et kompara-
tivt studie for at opnå en reel legitimering af Fondens virke. 
Eksempelvis kan der summeres yderligere op over en fast af-
grænset periode, eventuelt sammenfaldende med Fondens 
strategiperioder.
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Evalueringstype B / 
evaluering af realiserede støttede projekter 
Denne type af evalueringer omhandler den del af Fondens 
virke, der har at gøre med ydelse af støtte of rådgivning ved 
realisering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter. Det vil sige, at 
der evalueres hvorvidt de realiserede støttede projekter reelt 
er i overensstemmelse med Fondens formål og overordnede 
strategi samt specifikke indsatsområder og strategipunkter, der 
løbende opdateres og således kan variere fra år til år.

Nuværende evalueringer
Evalueringstype B omfattes i  Fondens nuværende evalue-
ringspraksis af flere forskellige af de eksisterende evaluering-
er. Tværgående evalueringer hører under evalueringstype B i 
forhold til den del, der dækker overordnet målopfyldelse. End-
videre indeholder enkelte evalueringer af fondsprojekter en 
evaluering af selve det færdige støttede projekt, herunder i høj 
grad Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag, samt til 
dels Evaluering af spejderhytter og Evaluering af 3 bevægelses-
rum. Endelig omfattes denne evalueringstype af Arkitektens 
Røst, der dog endnu ikke er fulgt op på.

På baggrund af de eksisterende evalueringer er der identifi-
ceret specifikke problemstillinger i forhold til de realiserede 
støttede projekter. Disse specifikke aspekter omfatter mang-
lende depotrumsplads, ulogisk indretning af de støttede pro-
jekter samt indeklimatiske gener, herunder især akustiske 
gener. Evalueringerne har på den baggrund givet anledning 
til en indsats specifikt rettet mod disse aspekter ved Fondens 
ydelse af støtte og rådgivning. Dog er det via de eksisterende 
evaluering-er vanskeligt at opnå en forståelse for baggrunden 
for specifikke problemstillinger, eksempelvis de førnævnte as-
pekter, og dermed pege på en eventuel løsning af disse.  

Respondenterne i de nuværende evalueringer udgøres for 
de tværgående evalueringer af ansøgere. For evalueringer af 
fondsprojekter udgøres respondenterne primært af brugere af 
og personale ved støttede projekter samt for enkelte evalue-
ringer ligeledes af medarbejdere i Fonden og repræsentan-
ter fra kommune og arkitekter. For Arkitektens Røst udgøres        
respondenterne af de arkitekter, der har stået bag de realise-
rede støttede projekter. Der foretages primært resultatorien-
terede kontrolevalueringer, dog er de to nævnte evalueringer 
af fondsprojekter Evaluering af spejderhytter samt Evalue-
ring af 3 bevægelsesrum ligeledes udviklingsorienterede. For 
de tværgående evalueringer samt Arkitektens Røst anvendes 
en enkel evalueringsstrategi med anvendelse af én metode, 
nemlig spørgeskemaer. Ved evalueringer af fondsprojek-
ter anvendes typisk en kombineret evalueringsstrategi, hvor 
flere forskellige typer af metoder kombineres. Dog anvendes 
der ved Evaluering af 3 bevægelsesrum en integreret evalue-
ringsstrategi, hvor flere forskellige typer af metoder anvendes 
på integreret vis. Alle de nævnte evalueringer, der hører under 
evalueringstype B, udføres eller planlægges udført som kom-
parative studier.
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Ved at inddrage flere forskellige grupper af respondenter samt 
anvende flere forskellige evalueringsmetoder, kan der opnås 
en dybere forståelse for baggrunden for de realiserede støt-
tede projekter og de førnævnte problematikker. Dette kan 
eventuelt bidrage med viden om, hvordan de identificerede 
problematikker i forhold til depotrum, indeklima samt indret-
ning kan imødekommes og forbedres i fremtidige projekter. En 
sådan undersøgelse vil dog være relativt omfattende, og kan 
af ressourcemæssige årsager udføres som et singulært studie. 
Således vil denne undersøgelse kunne supplere de eksiste-
rende tværgående evalueringer og evalueringer af fondspro-
jekter. Endvidere kan en sådan undersøgelse af ressourcemæs-
sige årsager fokuseres omkring enkelte aspekter af de støttede 
projekter fremfor hele projektet, som det er tilfældet med flere 
af de tværgående evalueringer og Evaluering af projekter med 
særlige miljøtiltag.

Fremtidige evalueringer
I lighed med evalueringstype A, relaterer Fondens nuværende 
evalueringer af færdige støttede projekter sig ikke umiddel-
bart til Fondens overordnede vedtægter og strategi. Der ses 
derfor ligeledes her et udviklingspotentiale i forhold til en ny 
type evalueringer hvori det mere direkte undersøges, hvorvidt 
de realiserede støttede projekter reelt er i overensstemmelse 
med Fondens overordnede vedtægter og strategi.

Den foreslåede konkrete fremgangsmåde er parallel med den 
fremgangsmåde, der er skitsereret i forhold til evalueringstype 
A ovenfor (se s. 43). Dermed kan disse evalueringer eventuelt 
foretages samtidigt. På denne vis vurderes det først hvorvidt 
den støtte, der er givet, reelt er i overensstemmelse med Fond-
ens overordnede vedtægter og strategi, og videre hvorvidt det 
realiserede støttede projekt reelt er i overensstemmelse med 
Fondens vedtægter og strategi.  

Videreudvikling af nuværende evalueringer
I henhold til evalueringsmodellen vil relevante respondenter 
for evalueringstype B omfatte både ansøgere, medarbejdere i 
Fonden, eksterne rådgivere, entreprenører, planlæggere/kom-
mune samt arkitekter. Dermed ses et potentiale i at inddrage 
flere respondenter, end der gøres nu. Ved at inddrage entre-
prenører, planlæggere/kommune samt arkitekter inddrages 
desuden perspektiver i forhold til den forudgående skitse-
rings-, projekterings- og byggeproces. I lighed med den skit-
serede mulighed for udvikling af brugerundersøgelserne under 
evalueringstype A ovenfor, vil inddragelse af flere respondent-
grupper lægge op til en mere udviklingsorienteret evaluering. 
Ved anvendelse af flere forskellige metoder på kombineret 
eller integreret vis muliggøres en dybere forståelse for de re-
aliserede støttede projekter som resultat af den forudgående 
støtte-, skitserings- og støtteproces. 

Konkret kan eksempelvis Arkitektens Røst, der endnu ikke er 
fulgt op på, inddrages som evalueringsværktøj. Eventuelt kan 
det udarbejdede spørgeskema anvendes som en semistruktu-
reret interviewguide ved et personligt interview fremfor som 
spørgeskema. Herved sikres det, at den pågældende respon-      
dent svarer på de stillede spørgsmål, og det muliggøres 
dermed at opnå viden om baggrunden for og intentionen med 
den konkrete udformning af de støttede projekter. Denne vi-
den kan sættes i perspektiv til de oprindelige tegninger, der 
blev givet tilsagn om støtte, via desk research. Dermed kan det 
afdækkes hvorvidt grundlaget for tilsagn om støtte stemmer 
overens med arkitektens intentioner med projektet. Videre 
kan de oprindelige intentioner og tegninger sættes i perspektiv 
til den endelige realisering af det støttede projekt. Dette kan 
eksempelvis gøres ved en professionel besigtigelse foretaget af 
en udeforstående arkitekturkundig person, eller ved interview 
med den udførende entreprenør på projektet. Dermed kan det 
afdækkes, hvorvidt det realiserede støttede projekt stemmer 
overens med arkitektens oprindelige intentioner.
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Evalueringstype C / 
evaluering af anvendelse og drift af støttede projekter
Denne type af evalueringer omhandler den del af Fondens 
virke, der har at gøre med ydelse af støtte til realisering af 
idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter med henblik på disses bru-
gere og anvendelse. Det vil sige, at der evalueres hvorvidt 
anvendelsen af de realiserede støttede projekter er i over-
ensstemmelse med Fondens formål, Fondens overordnede 
strategi samt specifikke indsatsområder og strategipunkter, der 
løbende opdateres og således kan variere fra år til år.

Nuværende evalueringer
Evalueringstype C omfattes i  Fondens nuværende evaluerings-
praksis primært af evalueringer af fondsprojekter. Tværgående 
evalueringer hører under evalueringstype C i forhold til den 
del, der dækker målgrupper, antal brugere samt anvendelse. 
Desuden omfattes denne evalueringstype af rapporten Bruger-
indflydelse og brugertilfredshed - ved brugen af idrætsanlæg. 

På baggrund af de eksisterende evalueringer er der identifi-
ceret et udviklingspotentiale i forhold til at afdække specifikke 
problemstillinger, som er fundet gældende på tværs af flere af 
de støttede projekter, der er evalueret. Disse gælder eksem-
pelvis indeklimatiske gener, herunder akustiske gener, som er 
gældende for mange af de indendørs støttede projekter. Des-
uden omfatter disse problemstillinger brugeradfærdsmæs-
sige gener, i forhold til at skulle balancere behov hos meget 
forskellige brugergrupper samtidigt. Fremtidige evalueringer 
kan give anledning til andre specifikke aspekter af anvendel-
sen og driften af de realiserede støttede projekter, som ønskes 
undersøgt ydeligere. Via de eksisterende evalueringer er det 
nemlig vanskeligt at opnå forståelse for baggrunden for de 
nævnte problematikker og dermed pege på en eventuel løs-
ning af disse. Dette gælder ligeledes for den høje identificere-
de brugertilfredshed, hvor det er vanskeligt via de nuværende 
evalueringer mere præcist at pege på baggrunden for denne. 
En forståelse for, hvad der giver anledning til en høj brugertil-
fredshed vil kunne bidrage med læring om, hvad der fungerer 
godt i de støttede projekter. Via Fondens virke ved ydelse af 
støtte og rådgivning vil en sådan viden kunne implementeres 
i andre projekter og medvirke til at højne kvaliteten af disse.

Respondenterne i de nuværende evalueringer udgøres pri-
mært af brugerne af de støttede projekter, det vil sige idræts-
aktive brugere samt ansatte, ledere og aktivitetsledere ved de 
støttede projekter. Derudover er der for enkelte projekter ind-
draget medarbejdere i Fonden, planlæggere/kommune samt 
arkitekter. De nuværende evalueringer udføres nu som både 
kontrol- og udviklingsevalueringer. Dels som en resultatori-
enteret kontrol af målopfyldelse i forhold til det oprindelige 
formål med de støttede projekter, dels som en udviklingsori-
enteret forsåelse for brugerne og deres anvendelse de pågæld-
ende støttede projekter. Evaluering af 3 bevægelsesrum samt 
Brugerindflydelse og brugertilfredshed er dog primært udført 
som udviklingsevalueringer. Det gælder for de fleste evalue-
ringer, at de primært er udført ved brug af en kombineret eva-
lueringsstrategi. Der anvendes primært spørgeskemaer og hall 
tests (anvendes i alle evalueringer), personlige og fokusgrup-
peinterview, desk research samt opfølgende observationer. Her 
er Evaluering af 3 bevægelsesrum dog ligeledes en undtagelse, 
idet der her er anvendt en integreret evalueringsstrategi, hvor 
de forskellige anvendte metoder kobles med hinanden. Eksem-
pelvis er observationer her anvendt som baggrund for udspør-
gende metoder. Evalueringerne af fondsprojekter udføres både 
som singulære og komparative studier.

Videreudvikling af nuværende evalueringer
I henhold til evalueringsmodellen ses der primært et udvik-
lingspotentiale i forhold til at anvende en mere integreret 
evalueringsstrategi. Ved en integreret evalueringsstrategi an-
vendes flere forskellige metoder af både kvantitativ og kvalita-
tiv art samt både udspørgende, dokumenterende og observe-
rende metoder på integreret vis. Dermed opnås data om det 
undersøgte set fra flere forskellige perspektiver. Det kan videre 
overvejes at inddrage flere grupper af respondenter end for 
de nuværende evalueringer. Ved at inddrage flere pespektiver 
på det undersøgte muliggøres i højere grad en udviklingsori-
enteret evaluering, hvor der kan opnås en dybere forståelse 
for baggrunden bag de identificerede problemstillinger. Ved        
anvendelse af en integreret evalueringsstrategi, er det vigtigt, 
at de anvendte metoder understøtter hinanden. Det vil sige, at 
de forskellige metoder anvendes til at undersøge det samme 
på forskellige måder, og at der dermed opnås samtidighed.
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Konkret ses der primært et udviklingspotentiale i forhold til 
mere direkte at anvende observationer og kortlægning af de 
fysiske omgivelser, det vil sige de konkrete realiserede projek-
ter, som baggrund for udspørgende metoder. Anvendelse af de 
observerende metoder forudsætter naturligvis forudgående 
anvendelse af dokumenterende metoder til at kortlægge de 
fysiske omgivelser. På denne vis kan der via de udspørgende 
metoder, som eksempelvis interview eller spørgeskemaer, 
spørges mere direkte ind til en observeret adfærd, og dermed 
kan der opnås viden om det samme fra flere forskellige vinkler. 
Dette ses blandt andet i Evaluering af 3 bevægelsesrum, hvor 
der opnås en dybere forståelse for anvendelsen af de støttede 
projekter, der evalueres. Her er der anvendt personbaserede 
observationer, men der ses ligeledes et helt konkret potentiale 
i at anvende automatiserede observationsmetoder som video- 
og RFID-tracking. Derved kan der opnås store mængder præ-
cis data om adfærden i specifikke fysiske omgivelser. Dette vil 
kunne give anledning til en omfattende viden om karakteren 
af anvendelsen af de realiserede støttede projekter. Tracking-
metoder kan dog ikke stå alene, men bør netop suppleres med 
udspørgende metoder, så der opnås forståelse for den ob-
serverede adfærd.

Evalueringerne af anvendelse og drift af støttede projekter 
kan eventuelt i højere grad end nu udføres som komparative 
studier. Dette muliggør en bred viden på tværs af forskellige 
støttede projekter. Endvidere kan der fokuseres mere specifikt 
på enkelte aspekter af de støttede projekter, som det er tilfæl-
det med flere af de tværgående evalueringer og Evaluering af 
projekter med særlige miljøtiltag. Anvendelse af en integreret 
metode er forholdsvis ressourcekrævende, hvilket understøt-
ter, at komparative studier eventuelt fokuseres omkring en-
kelte aspekter af de støttede projekter fremfor disse projekter 
i deres helhed. Sådanne enkelte aspekter kunne eksempelvis 
være specifikke typer af fysiske faciliteter eller specifikke bru-
gergrupper. 

Videre kan der fokuseres på enkelte aspekter af samspillet mel-
lem omgivelser, perception og adfærd. Ved anvendelse af ud-
spørgende metoder kan der eksempelvis spørges direkte ind 
til de sociale omgivelser i relation til en observeret adfærd i 
specifikke fysiske omgivelser. Dermed muliggøres viden om, 
hvordan de forskellige aspekter af omgivelserne har betydn-
ing for denne adfærd, og, videre, hvordan specifikt de fy-
siske omgivelser har betydning for den observerede adfærd. 
Dermed åbnes for en forståelse for de førnævnte problemstill-
inger, og der gives mulighed for at kunne pege på eventuelle 
løsningsmuligheder.

Fremtidige evalueringer
I lighed med evalueringstype A og B relaterer Fondens nu-
værende evalueringer af realiserede støttede projekter sig ikke 
umiddelbart til Fondens overordnede vedtægter og strategi. 
Der ses derfor ligeledes her et udviklingspotentiale i forhold 
til en ny type evalueringer, hvori det mere direkte undersøg-
es, hvorvidt anvendelsen og driften af de realiserede støttede 
projekter reelt er i overensstemmelse med Fondens over-
ordnede vedtægter og strategi. Den foreslåede konkrete frem-
gangsmåde er parallel til den fremgangsmåde, der er skitseret 
i forhold til evalueringstype A og B ovenfor (se s. 43 og 45). Dog 
gælder det for evalueringstype C, at, for at kunne foretage en 
sådan kontrolevaluering, forudsættes en forudgående under-
søgelse eller evaluering, der netop kortlægger anvendelsen og 
driften af de realiserede støttede projekter.

En evaluering af målopfyldelse i forhold til Fondens over-
ordnede vedtægter og strategi angående henholdsvis støt-
teprocessen, de realiserede støttede projekter samt disses 
anvendelse og drift kan eventuelt foretages som en samlet 
evaluering. Dermed muliggøres det at vurdere hvorvidt, og i 
hvor høj grad, Fondens overordnede vedtægter og strategi 
afspejles i de forskellige led i processen omkring tildeling af 
støtte, realisering af støttede projekter og disses anvendelse 
og drift. Resultatet af en sådan evaluering kunne eventuelt ud-
formes som et idekatalog, der konkret kan anvendes i Fondens 
virke ved ydelse af støtte og rådgivning til fremtidige ansøgere. 
Her kunne der præsenteres realiserede støttede projekter eller 
specifikke aspekter heraf, hvori det er lykkes at opfylde speci-
fikke mål i Fondens vedtægter og strategi.
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Opsamling
I det følgende samles op på de konkrete anbefalinger til videre-
udvikling af eksisterende former for evalueringer samt frem-
tidige former for evalueringer. Dette gøres på baggrund af de 
punkter, der er angivet i evalueringsmodellen på s. 38-39.

Evalueringstype A / 
evaluering af støtteprocessen

A1 / en videreudvikling af de nuværende brugerundersøgelser
respondenter: 
ansøgere, medarbejdere i Fonden, eksterne rådgivere, entre-
prenører, planlæggere/kommune, arkitekter
evalueringsformål: 
udviklingsevaluering
evalueringsstrategi: 
kombineret, evt. integreret evalueringsstrategi
evalueringsmetode(r): 
udspørgende (telefoninterview, personlige interview, fokus-
gruppeinterview, spørgeskemaer), dokumenterende (desk re-
search), evt. observerende (personbaseret)
evalueringsudførelse: 
singulært studie, evt. som supplement til eksisterende

A2 / en ny form for evalueringer, der mere direkte evaluerer, 
hvorvidt Fondens ydelse af støtte og rådgivning reelt er i over-
ensstemmelse med Fondens vedtægter og strategi
respondenter: 
ansøgere, medarbejdere i Fonden, eksterne rådgivere
evalueringsformål: 
kontrolevaluering
evalueringsstrategi: 
enkel evt. kombineret evalueringsstrategi
evalueringsmetode(r): 
dokumenterende (desk research), evt. kombineret med ud-
spørgende (spørgeskemaer)
evalueringsudførelse: 
komparativt
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Evalueringstype B / 
evaluering af realiserede støttede projekter 

B1 / en videreudvikling af de nuværende tværgående evaluer-
inger samt evalueringer af fondsprojekter
respondenter: 
ansøgere, medarbejdere i Fonden, eksterne rådgivere, entre-
prenører, planlæggere/kommune, arkitekter
evalueringsformål: 
udviklingsevaluering
evalueringsstrategi: 
kombineret, evt. integreret evalueringsstrategi
evalueringsmetode(r): 
udspørgende (telefoninterview/personlige interview pba. 
Arkitektens Røst som semistruktureret interviewguide, even-
tuelt fokusgruppeinterview, spørgeskemaer), dokumenter-
ende (desk research), evt. observerende (video-tracking eller 
personbaseret) 
evalueringsudførelse: 
singulært studie, evt. som supplement til eksisterende, evt. 
med fokus på enkelte aspekter

B2 / en ny form for evalueringer, der mere direkte evaluerer, 
hvorvidt de realiserede støttede projekter reelt er i overens-
stemmelse med Fondens vedtægter og strategi
respondenter: 
ansøgere, medarbejdere i Fonden, eksterne rådgivere, entre-
prenører, planlæggere/kommune, arkitekter
evalueringsformål: 
kontrolevaluering
evalueringsstrategi: 
enkel evt. kombineret evalueringsstrategi
evalueringsmetode(r): 
dokumenterende (desk research, besigtigelse), evt. kombiner-
et med udspørgende (spørgeskemaer)
evalueringsudførelse: 
komparativt, evt. i kombination med evalueringstype A / evalu-
ering af støtteprocessen

Evalueringstype C / 
evaluering af anvendelse og drift af støttede projekter

C1 / en videreudvikling af de nuværende evalueringer af 
fondsprojekter
respondenter: 
planlæggere/kommune, arkitekter, brugere, aktivitetsledere, 
ansatte/personale, ledelse
evalueringsformål: 
udviklingsevaluering
evalueringsstrategi: 
integreret evalueringsstrategi
evalueringsmetode(r): 
dokumenterende (besigtigelse, desk research) som baggr-
und for observerende (RFID-, video-tracking, personbaseret) 
som baggrund for udspørgende (telefoninterview, personlige 
interview, fokusgruppeinterview, spørgeskemaer)
evalueringsudførelse: 
singulært / komparativt, evt. med fokus på enkelte aspekter 
som supplement til eksisterende

C2 / en ny form for evalueringer, der mere direkte evalu-
erer, hvorvidt anvendelsen og driften af de realiserede støt-
tede projekter reelt er i overensstemmelse med Fondens 
vedtægter og strategi
respondenter: 
ansøgere, medarbejdere i Fonden, eksterne rådgivere, entre-
prenører, planlæggere/kommune, arkitekter
evalueringsformål: 
kontrolevaluering
evalueringsstrategi: 
enkel evt. kombineret evalueringsstrategi
evalueringsmetode(r): 
dokumenterende (desk research, besigtigelse), evt. kombi-
neret med udspørgende (spørgeskemaer)
evalueringsudførelse: 
komparativt, evt. i kombination med evalueringstype A og B. 
Eventuelt sammenfatte resultater i et decideret idekatalog



I det følgende vil der kort blive redegjort for den arkitek-
toniske designproces med henblik på at afklare, hvordan evi-
densbaseret viden om bygningers brug kan implementeres 
i en sådan designproces. Følgende forklares to forskellige 
tilgange til rent konkret at implementere viden i den arkitek-
toniske designproces of dermed opnå en højere arkitektonisk 
kvalitet.

PERSPEKTIV:
DESIGN AF FACILITETER
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Den primære udfordring for arkitekter i dag er dermed at hånd-
tere de stigende krav om dokumentation og beregninger, den 
stigende kompleksitet og stigende antal samarbejdspartnere i 
byggeriet, der eksisterer i dag, og stadig sikre en arkitektonisk 
løsning, der på holistisk vis integrerer de givne krav og forud-
sætninger og tager hensyn til samtlige aspekter af arkitekturen 
[von Meiss, 1990][Kreiner & Jacobsen, 2012].

I forbindelse med den ovenfor nævnte udfordring er det i 
tiltagende grad nødvendigt at kunne implementere forskellig 
former for evidensbaseret viden i den arkitektoniske design-
proces. Eksempelvis viden fra adfærdsmæssig forskning, hvor 
psykologer og sociologer kan bidrage med væsentlig viden og 
oversættelser af menneskelige behov til arkitekter og desig-
nere [Sommer, 2007]. Opfyldelse og hensyn til disse behov må 
naturligvis indgå i designprocessen på lige fod med øvrige krav 
til den pågældende bygning, som eksempelvis økonomiske og 
tekniske krav. Endvidere er det vigtigt at huske, at en given 
arkitektonisk løsning ikke kan opfylde alle behov lige godt på 
én gang for alle mennesker, idet der ikke findes nogen situa-
tion, der er ideel for alle hele tiden [Sommer, 2007]. Derfor må 
specifikke designløsninger baseres på de specifikke forudsæt-
ninger, og der må løbende evalueres på designløsninger som 
basis for en stadig udvikling af arkitekturen [von Meiss, 1990]
[Sommer, 2007].

I det følgende redegøres for henholdsvis Evidensbaseret De-
sign (EBD) og den Integrerede Designproces (IDP) som metoder 
til at implementere og integrere viden i arkitektoniske design-
løsninger. Herigennem kan eksempelvis viden om samspillet 
mellem omgivelser, perception og adfærd opnået gennem 
evalueringer af bygningers brug medvirke til at forbedre den 
arkitektoniske kvalitet af den pågældende arkitektoniske løsn-
ing.

Ordet ‘arkitektur’ kommer oprindeligt fra latin og betyder 
bygningskunst, hvor ‘arkitekt’ betyder bygmester. Dermed er 
arkitektens rolle gået fra tidligere at fungere på selve bygge-
pladsen som praktisk leder af byggeriet, til at være intellektuel 
planlægger af byggeriet og i dag til at varetage en lille del af 
den komplekse proces, hvormed en bygning bliver til, og hvor 
både ingeniører og rådgivere fra andre fagområder, bygherrer, 
developere og offentlige planlæggere oftest har væsentlig ind-
flydelse [von Meiss, 1990].

Arkitektur kan dermed betegnes som en særlig benævnelse 
for den del af den fysiske kontekst, der er designet som en 
specifik form med en specifik funktion og en specifik konstruk-
tion. Dog er der siden Vitruvius’ udgivelse af De Architectura 
i det første århundrede f.Kr. formuleret utallige teorier om og 
definitioner på arkitektur, og det er dermed vanskeligt at give 
en entydig definition af arkitektur [Lund, 2001][von Meiss, 
1990]. Vitruvius definerede arkitekturen som en treklang af 
skønhed, brugbarhed og styrke, hvilket stemmer overens med 
den førnævnte opdeling i form, funktion og konstruktion [von 
Meiss, 1991]. Andre har beskrevet arkitektur ved aspekter som 
rum, tilpasning til eksisterende forhold, materiale, kontrast, 
farve, proportioner, rytme, stoflighed, lys og akustik [Rasmus-
sen, 1957] [Markus, 1987][von Meiss, 1990].

For de fleste teorier gælder dog, at arkitekturen består af flere 
aspekter omhandlende form, funktion og konstruktion, der via 
en arkitektonisk designproces integreres til en helhed, hvori 
den arkitektoniske løsning løbende opvejes mod den givne 
kontekst og de givne forudsætninger. 

Designprocessen indebærer en vis usikkerhed og er en itera-
tiv og induktiv proces, hvor mulige løsninger konstant opvejes 
mod de på forhånd givne krav og forudsætninger for den 
arkitektoniske løsning. Dette afstedkommer løbende ny viden 
om mulige løsninger, hvilket igen danner basis for nye afprøv-
ninger, og disse iterationer fortsættes indtil løsningsmængden 
er tilpas indsnævret, og der er fundet et arkitektonisk koncept, 
som på holistisk vis integrerer de givne krav og forudsætninger. 
Dermed kan den arkitektoniske designproces ses som et forsøg 
på først og fremmest at forstå selve problemet - den arkitek-
toniske opgave, der er stillet - lige så vel som et forsøg på at 
finde en løsning på problemet.

den arkitektoniske designproces
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“Evidensbaseret design er en proces for den ansvarsbevidste, 
eksplicitte og velovervejede brug af gældende bedste evidens 
fra forskning og praksis i forhold til at tage afgørende design-
beslutninger sammen med en velorienteret bygherre for hvert 
individuelle og unikke projekt.” (oversat fra engelsk efter [Ham-
ilton og Watkins, 2009]) 

Begrebet Evidensbaseret Design (EBD) er relativt nyt i dansk 
byggebranchesammenhæng. Det er opstået som begreb i 
forbindelse med et stigende fokus på forskning i helende 
arkitektur, det vil sige, hvordan den fysiske kontekst kan være 
medvirkende til at fremme en helingsproces hos syge men-
nesker. Dette er især diskuteret i forbindelse med de mange 
hospitalsbyggerier fortrinsvis internationalt, men i de senere 
år ligeledes nationalt. Der er i denne forskning således ind-
draget viden fra fagområder som neurologi, evolutionsbiologi 
og miljøpsykologi sammen med arkitektfaglig viden til at un-
dersøge, hvordan den fysiske kontekst indvirker på heling og 
helbredelse af syge mennesker. Udfra denne forskning dannes 
således evidensbaseret viden, der kan bruges som basis for 
designløsninger, hvor selve den fysiske kontekst kan være med 
til at fremme en helingsproces.

Evidensbaseret Design
Der eksisterer flere forskellige versioner og forståelser af in-
tegrerede designprocesser, men beskrivelsen her tager ud-
gangspunkt i den version og beskrivelse, der er udspringer af 
og aktuelt benyttes på uddannelsen for Arkitektur & Design 
(A&D) på Aalborg Universitet, og som er formuleret af profes-
sor Mary-Ann Knudstrup [Knudstrup, 2010].

Den Integrerede Designproces (IDP) på A&D har sit udspring 
i kandidatuddannelsen på Arkitekturspecialet med det formål 
at forene forskningsmæssig viden fra både ingeniør- og arkitek-
turfagligheder i en interdisciplinær tilgang til arkitektonisk de-
sign. Metoden er primært fokuseret på at opnå miljømæssigt 
bæredygtige arkitektoniske løsninger, der samtidig opleves som 
komfortable beboelses- og arbejdsomgivelser. IDP-metoden er 
således et brugbart redskab for designeren til at håndtere de 
mange parametre, der løbende skal overvejes og integreres i 
designprocessen for at opnå en mere holistisk og bæredygtig 
arkitektonisk løsning, hvor både æstetiske og tekniske hensyn 
er integreret. Parametre som for eksempel arkitektur, design, 
rum, proportioner, lys, funktionelle aspekter, energiforbrug, 
komfort, teknologi og konstruktion.

Selve metoden består af fem faser, der beskrives lineært, men 
som er indbyrdes forbundet i en iterativ proces, der looper 
frem og tilbage mellem de forskellige faser, og jo mere frem-
skreden processen er, jo højere er detaljeniveauet:

1. problem/idé
2. analyse
3. skitsering
4. syntese
5. præsentation
[Knudstrup, 2010]

Integreret Designproces

problem/idé analyse skitsering syntese præsentation

Ill. 52a: Den Integrerede Designproces som en iterativ proces, hvor 
der foregår loops mellem de forskellige faser efter [Knudstrup, 2005]
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Brugen af EBD er dog ikke alene relevant i forbindelse med 
helende arkitektur, men ligeledes indenfor arkitektfaglig prak-
sis generelt, hvor der kan være behov for at inddrage evidens 
fra andre fagområder som baggrund for beslutninger i design-
processen. Dette kan være i form af afdækning af specifikke 
bruger- eller bygherrebehov, men det kan ligeledes være i form 
af afdækning af energiforbruget for forskellige designløsninger, 
idet der ses et stigende fokus på bygningers energiforbrug, og 
dermed stilles stigende krav om så lavt et energiforbrug som 
muligt. Dermed kan der opstå behov for specialiseret viden og 
kompetencer, som ligger uden for det traditionelle arkitekt-
faglige område, og EBD er således en metode til at inddrage 
denne evidens i designprocessen som grundlag for argumenta-
tion og kvalificering af designmæssige beslutninger. 

Dermed kan EBD som metode bruges som et redskab til at im-
plementere relevant viden og evidens i en designproces, og 
dermed medvirke til at kvalificere og udvikle design og arkitek-
toniske løsninger med det formål at højne den arkitektoniske 
kvalitet af et konkret projekt [Hamilton og Watkins, 2009]
[Frandsen et.al, 2009][Ulrich, 2006].

Det er vanskeligt at sikre, at den viden, der eksempelvis opnås 
via evalueringer, implementeres i den arkitektoniske design-
proces og dermed kan bidrage til at højne kvaliteten af fremti-
dige faciliteter til idræts-, kultur og fritidsområdet. 

For at kunne integrere viden i en arkitektonisk designproces, 
er det først og fremmest nødvendigt, at den specifikke frem-
gangsmåde eller metode, som anvendes, tillader implemen-
tering af viden som en ud af flere ligeværdige parametre tidligt 
i formgivningsprocessen. Dette kan eksempelvis opnås ved 
brug af både den evidensbaserede og integrerede designme-
tode. Herudover forudsættes det, at den nødvendige viden er 
tilgængelig og umiddelbart operationaliserbar. Hvis ikke, må 
den først gøres tilgængelig samt oversættes, så den kan indgå 
som parameter i en arkitektonisk designproces. 

Dermed ligger der dels en formidlingsmæssig udfordring i at vi-
derebringe den opnåede viden til relevante ansøgere, før disse 
tager kontakt til Fonden. Endvidere ligger der en udfordring i 
at sikre, at denne viden reelt anvendes af de arkitekter, der 
udarbejder konkrete ansøgningsforslag.

Dette forudsætter eksempelvis, at viden om forskellige aspek-
ter af de fysiske omgivelser, og hvordan disse påvirker men-
neskelig trivsel, formuleres som deciderede krav til og målsæt-
ninger for den arkitektoniske løsning. Denne viden og disse 
mål skal dermed forholde sig til arkitekturens bestanddele, der 
overordnet set udgøres af dens form, funktion og konstruktion, 
men som ligeledes dækker over aspekter som rum, kontekst, 
materiale, kontrast, farve, proportioner, rytme, stoflighed og 
indeklima i form af blandt andet lys og akustik. Definitionen og 
en nuanceret diskussion af, hvad begrebet brugertilfredshed 
dækker over, er i den forbindelse ligeledes helt central.



AFSLUTNING
I det følgende konkluderes på de respektive dele af dette 
studie. Videre er der reflekteret over fremtidige muligheder 
for en videreudvikling af Fondens virke og evalueringsprak-
sis set fra et forskningsmæssigt perspektiv samt i forhold til 
arkitekturpraksis.
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konklusioner
Lokale- og Anlægsfonden
Fondens nuværende, meget omfattende og unikke evalue-
ringspraksis giver allerede i dag mulighed for at opnå en bred 
evidensbaseret viden om Fondens virke ved ydelse af støtte 
og rådgivning. Endvidere opnås viden om om de pågældende 
støttede projekter og deres anvendelse og drift på et overord-
net niveau. Dermed kvalificeres Fondens virke i overensstem-
melse med Fondens overordnede målsætning og strategi om 
at fremme idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter, der er arkitek-
tonisk nyska bende og henvender sig til et bredt udsnit af be-
folkningen  

Igennem den nuværende evalueringspraksis er der identifi-
ceret en bred brugertilfredshed med alle støttede projekter 
samt med Fondens virke ved ydelse af støtte og rådgivning ge-
nerelt. Dog er det gennem de eksisterende evalueringer svært 
helt entydigt at pege på baggrunde for denne tilfredshed. 
Dette er undersøgt særskilt i forhold til formaliseret brugerind-
flydelse, som tyder på at udgøre en positiv forskel for brugertil-
fredsheden, men der er ligeledes identificeret andre aspekter, 
som også gør en forskel for denne tilfredshed.

Der er på baggrund af de eksisterende evalueringer således 
også identificeret generelle problemstillinger på tværs af alle 
projekter. Disse problemstillinger udspringer primært af de 
undersøgte idræts- og kulturanlægs multifunktionelle karak-
ter med åbne og uafgrænsede rumligheder. Her er indeklima-
tiske og brugeradfærdsmæssige aspekter en udfordring for 
funktionaliteten og tilfredsheden med de pågældende støt-
tede projekter, hvilket dog udelukkende gælder for indendørs 
faciliteter. Endvidere er depotrumsplads identificeret som 
en generel udfordring for projekterne, hvilket er relateret til 
økonomiske udfordringer i selve planlægningsprocessen. Dette 
hænger ligeledes sammen med udfordringer i forhold til Fon-
dens inddragelse af ekstern teknisk rådgivning ved ydelse af 
støtte og rådgivning i løbet af selve ansøgningsprocessen. 

På baggrund af gennemgangen af Fondens nuværende evalue-
ringspraksis, er der således alligevel identificeret mulighed for 
en fortsat videreudvikling af denne evalueringspraksis. Dette 
gælder især med henblik på at opnå en dybere forståelse for 
baggrunden for de ovenfor nævnte udfordringer i forbindelse 
med Fondens virke og ydelse af støtte og rådgivning.
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Faciliteters brug
Det skal understreges, at betegnelsen ‘faciliteters brug’ dækker 
over et komplekst samspil mellem forskellige typer af omgivel-
ser af både fysisk, individuel, social og kulturel art, den men-
neskelige opfattelse af disse omgivelser på både underbevidst, 
ubevidst og bevidst plan samt den resulterende adfærd. Endvi-
dere skal det understreges, at det med den eksisterende viden, 
der er gjort rede for i dette studie, ikke altid er muligt at pege 
på entydige kausale sammenhænge mellem de forskellige as-
pekter af dette samspil.

Betydende for opfattelsen af de pågældende omgivelser er 
disse omgivelsers evne til at opfylde menneskelige behov for 
henholdsvis 
- tryghed og genkendelighed
- fysisk og psykisk komfort/helbred
- udsyn og overblik
- privathed og intimitet
- stimulation og socialisering
- identitet og personliggørelse

Dette gælder for såvel de fysiske, individuelle, sociale og kul-
turelle omgivelser. Dermed er ikke alene de fysiske omgivel-
ser af betydning for den resulterende adfærd i de pågældende 
fysiske omgivelser. Disse har en indvirkning og gør således en 
forskel for adfærden, men der er ligeledes andre aspekter, der 
har en betydning for denne adfærd. Derfor er det yderst van-
skeligt at sætte lighedstegn mellem den konkrete udformn-
ing af de fysiske omgivelser, i form af eksempelvis specifikke 
idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter, og den resulterende adfærd 
i og dermed brug af disse.

Det betyder endvidere, at når der i evalueringer af støttede 
projekter ønskes en afdækning og forståelse for sammen-
hængen mellem den konkrete udformning af de pågældende 
fysiske omgivelser og anvendelsen af disse, så vil der kunne 
identificeres enkelte aspekter, som er af betydning for den ob-
serverbare adfærd. Det er dog vanskeligt at klarlægge alle as-
pekter, der er betydning for den observerbare adfærd.

Derfor kan bevidsthed om det ovenfor nævnte samspil mel-
lem omgivelser, perception og adfærd medvirke til at målrette 
evalueringer af bygningers brug, ved at fokusere på de speci-
fikke aspekter af dette samspil, der ønskes undersøgt. Videre 
anbefales det at bruge en evalueringsstrategi, og deraf følgen-
de evalueringsmetoder og -parametre, der netop er egnede til 
at undersøge komplekse og kontekstuelt betingede problem-
stillinger. Det vil sige, at det anbefales at benytte en integreret 
evalueringsstrategi.
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Evalueringsmetoder
Evalueringer kan udføres på forskellige vis, alt afhængig af den 
givne problemstilling, der ønskes undersøgt samt det videns-
niveau, der ønskes opnået i forhold til den givne problemstill-
ing. Således kan der enten foretages en resultatorienteret 
kontrolevaluering, der fokuserer på årsag-virkning og på en 
redegørende viden om et konkret resultat i forhold til en given 
indsats, eller en handlingsorienteret udviklingsevaluering, der 
fokuserer på at opnå en forståelse for baggrunden bag et kon-
kret resultat i forhold til en given indsats. 

Valget mellem de to forskellige slags evalueringer har ligeledes 
betydning i forhold til, hvilken evalueringsstrategi der vil være 
egnet til at undersøge den givne problemstilling. Her kan an-
vendes en henholdsvis enkel, kombineret eller integreret 
evalueringsstrategi. Jo mere udviklingsorienteret evaluering, 
der ønskes foretaget, og dermed jo mere abstrakt og vurde-
rende viden, der ønskes dannet, jo mere integreret strategi vil 
være egnet at anvende. Ved en integreret evalueringsstrategi 
gøres brug af et bredt udsnit af forskellige slags metoder, der 
på integreret vis understøtter hinanden. Ved en kombineret 
strategi anvendes forskellige enten kvalitative eller kvantitative 
metoder parallelt. For en enkel strategi anvendes en enkelt 
metode, hvilket vil være egnet til en kontrolevaluering, hvor 
enkelte aspekter undersøges på et redegørende niveau.

Specifikke evalueringsmetoder
Der er på baggrund af den ovenfor nævnte model redegjort for 
metoder, der aktuelt ikke indgår i Fondens evalueringspraksis, 
og som derfor kan supplere og medvirke til at videreudvikle 
denne. Især med fokus på evalueringer af anvendelse og drift 
af støttede projekter, idet der ofte er tale om undersøgelse af 
komplekse og kontekstuelt betingede problemstillinger ved 
denne evalueringstype, som fordrer en integreret evaluer-
ingsstrategi. 

Der ses et potentiale i anvendelse af automatiserede tracking-
teknologier, som eksempelvis video- og RFID-tracking, der 
vil kunne udgøre et væsentligt supplement til Fondens nu-
værende evalueringspraksis. Dette forudsætter dog, at de inte-
greres med brug af andre metoder af mere kvalitativ karakter 
samt udspørgende og dokumenterende metoder, da det er 
dokumenteret, at disse tracking-teknologier ikke kan stå alene.
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Perspektiv: Design af faciliteter
Målsætningen om at opnå en stadig forbedring og udvikling af 
den fysiske udformning af kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter 
i Danmark er betinget af, at den viden, som Fondens evalue-
ringspraksis afstedkommer, implementeres i det arkitektoniske 
design af disse faciliteter.

For at kunne implementere denne viden i designprocessen, er 
det først og fremmest nødvendigt at opnå operationaliserbar 
viden, der altså er både er konkret og målrettet i relation til 
en arkitektonisk designproces. Dernæst er det nødvendigt, 
at denne viden gøres tilgængelig for de, der skal bruge den. 
Det betyder, at den skal oversættes i forhold til arkitekturens 
bestanddele: form, funktion og konstruktion, hvor eksempel-
vis viden om adfærdsmæssige aspekter således er oversat i 
forhold til de fysiske omgivelser.

Dernæst skal denne viden naturligvis bringes i anvendelse i den 
arkitektoniske designproces. Det vil sige, at det skal sikres, at 
den opnåede viden reelt anvendes som en ligeværdig parame-
ter i udformningen af det arkitektoniske design. Dette sker ikke 
nødvendigvis som en selvfølge grundet de mange andre para-
metre af mere direkte betydning for arkitekturen, som eksem-
pelvis økonomiske og konstruktionsmæssige parametre. I den 
forbindelse er Evidensbaseret Design samt den Integrerede 
Designproces eksempler på designmetoder, hvor anvendelse 
af viden ses som en ligeværdig parameter i designprocessen.

Herigennem kan den viden om blandt andet faciliteters brug, 
som Fondens evalueringspraksis afstedkommer, anvendes i 
den arkitektoniske designproces med henblik på en stadig 
forbedring og udvikling af de fysiske omgivelser og dermed af 
idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Danmark.

Videreudvikling af Fondens evalueringspraksis
På baggrund af Fondens nuværende evalueringspraksis samt 
afsnittene om bygningers brug og evalueringsmetode gene-
relt, er der udarbejdet en evalueringsmodel til brug ved til-
rettelæggelse af Fondens evalueringer. Evalueringsmodellen er 
tænkt som et vejledende værktøj, der illustrerer de nødven-
dige valg og deraf følgende konsekvenser ved tilrettelæggelse 
af evalueringer. Modellen er dynamisk og kan dermed videre-
udvikles med eventuelle nye evalueringstyper i forhold til 
Fondens fremtidige evalueringspraksis. Dette kunne eventuelt 
være evalueringer, der har til hensigt at afdække de aspekter 
af Fondens vedtægter og strategi, der på nuværende tidspunkt 
ikke hører ind under nogle af de eksisterende evalueringstyper, 
samt tilføjelse af flere metoder. Endvidere opfordres til en flek-
sibel brug af modellen, hvor tilrettelæggelsen af en evaluering 
ikke nødvendigvis behøver at foregå lineært fra venstre mod 
højre, men ligesåvel og højst sandsynligt vil foregå i iterative 
loops mellem de forskellige aspekter af modellen. 

På denne baggrund anses evalueringsmodellen som et kon-
kret værktøj til at støtte tilrettelæggelsen af evalueringer og 
udarbejdelsen af en evalueringsplan. Denne afspejler således 
en ønskeseddel i forhold til en pågældende evaluering, som 
naturligvis skal balanceres med økonomiske, tidsmæssige og 
kompetencemæssige ressourcer og dermed prioriteringer.

På baggrund af den præsenterede model ses det, at Fondens 
nuværende evalueringspraksis primært kommer til udtryk ved 
anvendelse af en kombineret evalueringsstrategi. Der bruges 
både kvalitative og kvantitative metoder, dog er disse mest af 
udspørgende og dokumenterende art. Hvis der benyttes ob-
serverende metoder, så anvendes udelukkende personbaseret 
observation, og denne bruges for de fleste evalueringer som 
en efterfølgende validering af data opnået via udspørgende 
metoder fremfor en integreret brug af disse metoder. Dog ses 
der ved den seneste evaluering af tre udendørs bevægelses-
rum anvendelse af en integreret evalueringsstrategi, hvor 
personbaserede observationer anvendes som baggrund for 
udspørgende metoder. Dette muliggør således en supplerende 
forståelse for den observerede adfærd, og dermed en dybde-
gående viden om den undersøgte problemstilling.
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refleksioner
Forskningsmæssigt perspektiv
Hvorvidt og hvordan selve de fysiske omgivelser påvirker ad-
færden i disse anses som en problemstilling, der anbefales 
undersøgt ydeligere. Dette er tilfældet, selvom samspillet mel-
lem omgivelser, perception og adfærd er af en yderst kompleks 
karakter og kontekstuelt afhængig, som det er dokumenteret 
i dette studie.

Dermed lægges der i dette studie op til videre forskning. Dels 
rent metodemæssigt med henblik på at udvikle et evalue-
ringsværktøj, der muliggør forskningsbaserede studier af 
samspil mellem fysiske omgivelser og adfærd, mellem rum og 
mennesker. Udfordringen i den forbindelse er at udvikle en 
overordnet metodisk tilgang, der på integreret vis kombinerer 
forskellige slags metoder, som derved understøtter hinanden i 
undersøgelser af adfærd i specifikke fysiske omgivelser. 

Derudover lægger dette studie op til videre forskning i forhold 
til spørgsmålet om, hvordan arkitekturens funktionelle kvalitet 
afspejles i anvendelsen af denne, i bygningers brug, og dermed 
hvordan de fysiske omgivelser påvirker menneskelig adfærd. 
Spørgsmålet er, hvorvidt, og i så tilfælde hvordan, det er muligt 
via arkitektur at påvirke menneskelig adfærd i en bestemt 
retning. Dermed vil denne forskning lægge sig i forlængelse 
af eksisterende forskning indenfor eksempelvis indeklima, og 
hvordan dette påvirker menneskelig komfort og produktivitet, 
samt forskning i helbredende arkitektur, og hvordan eksem-
pelvis hospitaler og plejeboliger kan udformes, så de påvirker 
menneskelig adfærd i retning af en helbredende effekt. 

Konkret i forbindelse med Fondens evalueringspraksis er målet 
for videre forskning altså at undersøge, hvorvidt og hvordan 
det er muligt, via en specifik udformning af de fysiske omgi-
velser af en høj arkitektonisk og funktionel kvalitet, at påvirke 
menneskelig adfærd. Og videre, hvorvidt og hvordan denne 
adfærd kan påvirkes i retning af en specifik anvendelse af de 
fysiske omgivelser, og derved opfordre et bredt udsnit af be-
folkningen til aktivitet.

Praksismæssigt perspektiv: Design af faciliteter
Fondens målsætning om at støtte projekter af en arkitektonisk 
og funktionel kvalitet, der er nyskabende i deres funktion og 
arkitektur har indtil nu givet anledning til en række nyskabende 
faciliteter til idræts-, kultur- og fritidsformål. I den forbindelse 
har Fonden støttet anlæg, der i deres arkitektur søger at afspej-
le multifunktionalitet, fleksibilitet, samtidighed af aktiviteter, 
nye og mere spontane former for aktiviteter samt individua-
litet. Dette har blandt andet givet sig til udtryk i åbne, flydende 
rumligheder, hvor tilstødende funktioner og rum ikke har nogle 
klare fysiske afgrænsninger i forhold til hinanden. Spørgsmålet 
er, hvorvidt disse støttede projekter, der er nyskabende i deres 
funktion og arkitektur, ligeledes er af en høj arkitektonisk og 
funktionel kvalitet. 

Funktionel kvalitet hænger sammen med, hvorvidt de fysiske 
omgivelser er i stand til at opfylde menneskelige behov for 
henholdsvis tryghed og genkendelighed, fysisk og psykisk kom-
fort/helbred, udsyn og overblik, privathed og intimitet, stimu-
lation og socialisering samt identitet og personliggørelse. Op-
fyldelsen af disse behov skal naturligvis balanceres og således 
stemme overens med de aktiviteter og funktioner, som de fy-
siske omgivelser skal danne ramme om, i dette tilfælde idræts-, 
kultur- og fritidsaktiviteter.

Via Fondens nuværende evalueringspraksis er det muligt at 
identificere specifikke problemstillinger i forhold til den funk-
tionelle kvalitet af de støttede projekter. Dog er det vanske-
ligt, på baggrund af den eksisterende evalueringspraksis, at 
afdække sammenhængen mellem sådanne eventuelle identifi-
cerede problemstillinger og den konkrete fysiske udformning 
af de støttede projekter. 

Dette studie lægger dermed op til en videreudvikling af Fon-
dens evalueringspraksis med fokus på evalueringer af an-
vendelse og drift af støttede projekter. På baggrund af den 
eksisterende viden fra de nuværende evalueringer, ses der et 
potentiale for videre at afdække hvorvidt de støttede projekter, 
der er nyskabende i deres funktion og arkitektur, ligeledes er 
af en høj arkitektonisk og funktionel kvalitet. Det vil sige, hvor-
vidt og hvordan denne nyskabende arkitektur hænger sammen 
med, eksempelvis, indeklima og brugeradfærd, og dermed at 
kunne pege på løsningsmuligheder i forhold til eventuelle iden-
tificerede problemstillinger.
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GENNEMGANG AF EVALUERINGER
Gennemgangen af de enkelte evalueringer er foretaget i 
forhold til deres respektive formål (hvorfor), deres indhold og 
konklusioner (hvad), deres evaluator og respondenter (hvem) 
samt deres evalueringsmetoder og -parametre (hvordan). 
Denne gennemgang er dokumenteret i en skematisk oversigt 
på de efterfølgende sider. Herunder følger dog først en sam-
menfatning på tværs af alle evalueringerne.

sammenfatning
HVORFOR / formål 
Det generelle formål med evalueringerne er at undersøge brug 
og tilfredshed med de pågældende faciliteter/projekter, der 
er genstand for undersøgelsen, i forhold til den oprindelige 
målsætning. 

For de tværgående evalueringer er der desuden undersøgt 
hvorfor omfanget af depotrum vurderes ikke at være passende 
hos en stor andel af de adspurgte samt årsager til ændringer 
efter indvielsen med henblik på at forbedre trivslen i de pågæl-
dende faciliteter/projekter. 

For evalueringerne af fondsprojekter er der primært fokus på 
brugernes, det vil sige de idrætsaktive brugere af faciliteterne, 
oplevelse og tilfredshed med anvendelse af faciliteterne i 
forhold til den oprindelige målsætning. Hovedtemaerne for 
de enkelte evalueringer varierer i forhold til de forskellige 
målsætninger med projekterne, hvor generelle hovedtemaer 
er: udformning og specielle arkitektoniske løsninger, placering 
og lokation af projekt, funktionalitet i forhold til karakter af by-
fælled med både socialt og idrætsligt sigte, brugerundersøgelse 
og -karakteristik, særlige miljøtiltag samt fremadrettede an-
befalinger til fortsat drift af de pågældende projekter, samt 
indsamling af læring og erfaringer til brug ved anlæg af nye, 
lignende projekter.

Brugerundersøgelserne har primært til formål at forbedre Fon-
dens virke i forbindelse med ansøgnings- og støtteprocessen, 
og evalueringerne har derfor et klart fremadrettet formål.

Undersøgelsen omkring Arkitektens Røst har primært til formål 
at indsamle og dokumentere de oprindelige arkitektoniske vi-
sioner med de enkelte projekter til brug ved fremtidige reno-
veringer, eventuelle udvidelser, tilbygninger og fredninger.

Rapporten om brugerindflydelse og brugertilfredshed har som 
det primære formål at undersøge, hvorvidt brugerindflydelse 
har betydning for brugertilfredsheden med idrætsanlæg. Her-
udover undersøges sammenhæng i vurdering af vigtighed og 
tilfredshed med 23 enkeltparametre, hvoraf der identificeres 
seks enkeltparametre, der er sammenfaldende med brugertil-
fredsheden med det pågældende idrætsanlæg overordnet set.

HVAD / indhold + konklusioner
Det generelle indhold af evalueringerne er beskrivelse af 
formål, metode og datagrundlag, for nogle med bilagstabeller 
bagest i evalueringen, brugerkarakteristik, hvor brugere forstås 
i bred forstand som enten brugere eller ledere af pågældende 
fysiske faciliteter eller som brugere af Fondens services, til-
fredshed og oplevelse med pågældende genstandsfelt for eva-
lueringen, eventuelt sat i forhold til specifikke parametre, samt 
opsummering og konklusioner på den overordnede målop-
fyldelse. For de tværgående evalueringer er brugerkarakteris-
tik og brugertilfredshed dog benævnt som henholdsvis kvanti-
tative og kvalitative data.

For evaluering af fondsprojekter indeholder evalueringerne 
desuden en beskrivelse af det pågældende projekt og for Eva-
luering af projekter med særlige miljøtiltag (2007) desuden en 
dybdegående beskrivelse af de tekniske installationer i projek-
terne i forhold til særlige miljøtiltag. Flere af evalueringerne 
indeholder desuden konkrete fremadrettede anbefalinger 
med forslag til forbedringer af enten den fortsatte drift af det 
pågældende projekt eller i forhold til anlæg og opførelse af 
andre, lignende projekter (Evaluering af DGI-huset, Evaluering 
GLOBUS1, Evaluering af spejderhytter, Evaluering af projek-
ter med særlige miljøtiltag, Evaluering af 3 bevægelsesrum).                  
Endelig er der for nogle af disse evalueringer en beskrivelse af 
selve projekteringsprocessen og opførelse af de pågældende 
projekter (Evaluering af spejderhytter og Evaluering af 3 bev-
ægelsesrum).

For brugerundersøgelserne indeholder evalueringerne 
primært en karakteristik af brugertilfredsheden i forhold til 
Fondens betydning for gennemførsel af projekterne, ansøg-
nings- og sagsbehandlingsproceduren, informationsmateriale 
samt udvikling i brugertilfredsheden. Undersøgelsen omkring 
Arkitektens Røst er endnu ikke udfærdiget men vil blive baseret 
på en række beskrivelser af de oprindelige arkitektoniske in-
tentioner med udførte projekter. 

Formen af evalueringerne er primært baseret på tekst, tabel-
ler og udsagn, hvor der i enkelte evalueringer desuden er gjort 
brug af fotos og illustrationer (dette gælder for Evaluering af 
projekter med særlige miljøtiltag, Evaluering af de indre by-
fælleder: Prismen og Korsgadehallen, Evaluering af spejderhyt-
ter og Evaluering af 3 bevægelsesrum).
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For brugerundersøgelserne er de gennemgående konklusioner, 
at der generelt er en høj tilfredshed med Fondens virke og at 
Fonden har betydning for realiseringen af de støttede projek-
ter, at de, der opnår støtte i højere grad har søgt information på 
forhånd samt at inddragelse af ekstern teknisk rådgivning samt 
informationsmaterialet kan forbedres.

HVEM /evaluator + respondenter
Generelt er evalueringerne udført af NIRAS konsulenterne på 
foranledning af Fonden og eventuelt også DGI og/eller lokale 
kommuner. Dette gælder imidlertid ikke for følgende evalu-
eringer: Brugerindflydelse og brugertilfredshed - ved brug af 
idrætsanlæg (2005) der er udført af Knud Larsen, Center for 
forskning i idræt, sundhed og civilsamfund (CISC) på Syddansk 
Universitet (SDU), Evaluering af skøjtebanerne på Frederiks-
berg og Kongens Nytorv (2000) der er udført af Simon Rask, 
Lokale og Anlægsfonden, Brugerundersøgelse for Lokale- og 
Anlægsfonden (2006) der er udført af Epinion, Evaluering af 
projekter med særlige miljøtiltag  (2007) der er udført af Karin 
Christiansen, WaterVision as samt Frede Askjær, Birger Lund 
ApS samt “Arkitektens røst” og “kulturarven” (2007) der endnu 
ikke er fulgt op på.

Respondenterne for evalueringerne af fondsprojekter samt 
Brugerindflydelse og brugertilfredshed er primært voksne 
idrætsaktive (dvs. over 16 el. 15 år afhængigt af tidspunkt 
for evalueringen) samt i nogen grad aktivitetsledere og/eller 
ansatte i kultur- og idrætsanlæg, herunder ligeledes pædag-
oger og lærere, der benytter faciliteterne samt ledere og an-
det driftspersonale (pedel, dette gælder især for evaluering af 
særlige miljøtiltag) i de pågældende kultur- og idrætsanlæg. 
Desuden er der for nogle evalueringer endvidere indhentet 
data fra børn (der så har fået forældrenes tilladelse til at delt-
age, hvilket gælder især for Evaluering af GLOBUS1, Evaluering 
af spejderhytter samt Evaluering af 3 bevægelsesrum). For få 
af evalueringerne er der ligeledes indhentet data fra naboer/
beboere i lokalområdet til det pågældende projekt, der er 
genstand for evalueringen (Evaluering af GLOBUS1 samt Evalu-
ering af 3 bevægelsesrum) samt fra udvalgte medarbejdere i 
Fonden (Brugerundersøgelse (2009) samt Evaluering af 3 bev-
ægelsesrum). For evalueringen af Prismen/Korsgadehallen er 
der desuden indhentet data fra arkitekter, kommune og andre 
personer involveret i projekternes realisering. 

Den generelle konklusion for alle evalueringerne er, at der 
overordnet set er en stor tilfredshed med det pågældende 
projekt eller genstand for evalueringen. Desuden konkluderes 
det generelt, at projektet lever op til den oprindelige målsæt-
ning, hvor de gennemgående målsætninger er: at tiltrække 
en bred målgruppe og/eller mange/flere og nye målgrupper, 
at faciliteter anvendes som tiltænkt og/eller anvendes til nye 
former for aktivitet, at opnå en bedre sammenhæng mellem 
forskellige aktiviteter og/eller mellem inde og ude, at kom-
binere det folkelige med det idrætslige i form af en byfælled 
samt at danne nye og inspirerende fysiske rammer i form af 
nyskabende arkitektur. 

Dog er der ligeledes visse problematikker forbundet med at 
opnå disse målsætninger. Generelt er der for mange projekter 
manglende depotrumsplads (især for kulturfaciliteter, der ofte 
skal bruge opbevaring til scene og stole), problemer med in-
deklima (især i forhold til akustik, temperatur, lys og rengøring/
vedligehold) og ulogisk indretning. For projekter, der både har 
et socialt og idrætsligt sigte, er der problemer med at kom-
binere hensynet til de meget forskellige brugergrupper i den 
daglige drift af idrætsanlæggene, der skal fungere som både 
væresteder for lokale unge, hvor fysisk aktivitet ofte opstår 
spontant og brugerne ikke er organiserede i foreninger samt 
som ramme om idrætsaktiviteter med organiserede brugere. 
Endelig har det vist sig vanskeligt at basere opførelse af nye 
projekter på frivillig arbejdskraft, idet bygge- og etablering-
sprocessen ofte viser sig vanskeligere end beregnet, og den 
ekstra tid og energi tærer på kræfterne hos frivillige og foræl-
dre (dette gælder primært for Evaluering af spejderhytter). I 
forhold til projekter med særlige miljøtiltag anbefales det at få 
tilknyttet en erfaren rådgiver tidligt i projekteringsfasen samt i 
forhold til selve driften af de tekniske installationer.

For den seneste evaluering af 3 udendørs bevægelsesrum er 
der desuden identificeret en række motivationsfaktorer for 
anvendelse (tilgængelighed, tryghed og mangfoldighed) samt 
anbefalinger til fremtidig anlæg af lignende tiltag i forhold til 
indretning, værdier, anlæg og drift.
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Respondenterne for de tværgående evalueringer samt bru-
gerundersøgelserne er repræsentanter fra foreninger, organi-
sationer, institutioner, fonde og kommuner, der har ansøgt 
Fonden om støtte og som har trukket på Fondens rådgivning 
og vejledning. Dog skal det her bemærkes, at det primært er 
de brugere, der har opnået tilsagn om støtte fra Fonden, der 
har svaret på de udsendte spørgeskemaer. Således er der en 
væsentlig lavere svarprocent for de brugere, der har fået afslag 
på deres ansøgning. Endvidere er svarproventen generelt lav, 
nemlig henholdsvis 54% for 2003, 54% for 2006, 56% for 2009 
og 38% for 2012. 

Respondenter for Arkitektens Røst er arkitekter bag realisere-
de projekter, der har modtaget støtte fra Fonden.

HVORDAN / evalueringsmetoder + evalueringsparametre
De typiske evalueringsmetoder for evalueringerne af fond-
sprojekter er: desk research i form af forundersøgelser forud 
for indsamling af data fra respondenter (heriblandt for Bru-
gerundersøgelse 2009 en udviklingsdag med udvalgte medar-
bejdere i Fonden), spørgeskemaundersøgelser, interviews med 
brugere (dvs. idrætsaktive brugere af de pågældende facili-
teter) og ansatte (dvs. drifts-/servicepersonale samt aktivitet-
sledere), herunder fokusgruppeinterviews og/eller personlige 
dybdeinterviews (fortrinsvis med ledere af de pågældende fa-
ciliteter/idrætsanlæg), hall tests (dvs. personligt interview ud 
fra en fast spørgeguide/spørgeskema), telefoniske interviews 
(hvilket gælder for Evaluering af GLOBUS1, Evaluering af de in-
dre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen, Evaluering af spej-
derhytter samt DEPOTRUM - notat vedrørende depotrum), ob-
servation (foretaget af evaluator på udvalgte tidspunkter over 
en udvalgt periode) og besigtigelser (Evaluering af projekter 
med særlige miljøtiltag).

De tværgående evalueringer samt brugerundersøgelserne 
bygger primært på selvevalueringsskemaer, som udfyldes og 
indsendes af respondenterne på eget initiativ (se bilag 2), s. 
86), og Brugerindflydelse og brugertilfredshed - ved brug af 
idrætsanlæg bygger på spørgeskemaer, der ligeledes udfyldes 
og afleveres/indsendes af respondenterne på eget initiativ. 
Spørgeskemaerne for de tværgående evalueringer indsam-
les løbende, mens der for brugerundersøgelserne indsamles 
spørgeskemaer med tre års mellemrum.

De typiske evalueringsparametre for evalueringerne af fonds-
projekter er: beskrivelse af den fysiske udformning af de 
pågældende faciliteter, eventuelt illustreret (gælder for Evalu-
ering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen, Evalu-
ering af projekter med særlige miljøtiltag samt Evaluering af 3 
bevægelsesrum), en brugerkarakteristik baseret på statistisk/
kvantitativt data (i forhold til typiske parametre som køn, al-
der, bopæl, beskæftigelse, civilstatus, transporttid- og form, 
aktivitetsart samt evt. etnicitet/nationalitet), en karakteristik 
af anvendelsen af de pågældende faciliteter (i forhold til typ-
iske parametre som tidsforbrug fordelt på specifikke aktiviteter 
og faciliteter, motivation/formål samt set i forhold til (tidligere) 
erfaringer med lignende faciliteter) og tilfredshed og oplev-
else med de pågældende faciliteter (både overordnet samt i 
forhold til typiske parametre som køn, alder, specifikke fysiske 
karakteristika, indeklimamæssige aspekter, serviceniveau og 
drift, sociale aspekter, stemning og atmosfære, tilgængelighed, 
tryghed og synlighed). For enkelte af evalueringerne af fond-
sprojekter evalueres der desuden på opstart, ibrugtagning og 
drift af de pågældende faciliteter, samt på forholdet til lokalm-
iljøet (dette gælder for Evaluering af GLOBUS1, Evaluering af 
de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen samt Evaluer-
ing af 3 bevægelsesrum). 

For de tværgående evalueringer er de typiske evalueringspara-
metre: målopfyldelse, ændringer efter indvielsen, uventede 
effekter af byggeriet, omfang af depotrum samt Fondens med-
virken i projektet (se bilag 2, tværgående evaluering, s. 96). For 
notatet specifikt om depotrum er den væsentligste parameter 
selve omfanget af depotrum (i forhold til differens ml. nu-
værende/ønskelig depotrumsstørrelse, årsag til pladsproblem-
er samt kommentarer vedr. økonomi, vækst og tilvejebringelse 
af ekstra depotrumsplads) mens der for notatet om mobile 
installationer primært evalueres på omfanget af brug ift. det 
oprindelige mål med de mobile installationer.

For brugerundersøgelserne evalueres der på Fondens betyd-
ning for realisering af projekterne, tilfredshed/oplevelse med 
Fondens behandling af ansøgningen/sagsprocessen, informa-
tionsmaterialet samt udvikling i brugertilfredshed.

For Arkitektens Røst er de primære parametre en arkitektonisk 
beskrivelse af den overordnede ide, facadeudtryk, overflade 
og materialer samt fremtidige ændringer og besparelser.
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2005 

Brugerindflydelse og brugertilfredshed 
- ved brugen af idrætsanlæg

HVORFOR / HVAD / 

konklusionerindholdformål

august 2006

DEPOTRUM 
- Notat vedrørende depotrum

Tværgående evalueringer

marts 2007

MOBILE INSTALLATIONER 
- Notat vedrørende mobile skillevægge 
og mobile scener

Afklare hvorvidt brugerind-
flydelse har betydning for 
brugertilfredshed ved bru-
gen af idrætsanlæg – samt 
afprøve hvordan en række 
(23) parametre, har betyd-
ning for brugertilfredshed

Rapport indeholdende:
- indledning
- undersøgelsens formål og 
metode
- idrætsanlæggenes facili-
teter og styreform
- brugerne og deres aktiv-
iteter
- brugerindflydelse og bru-
gertilfredshed
- hvad er vigtigt for brugerne
- hvor tilfredse er brugerne 
- hvilke brugere ønsker 
indflydelse
- sammenfatning
- datamaterialet
- bilagstabeller

Form:
- tekst
- tabeller

Generel høj tilfredshed med 
idrætsanlæggene som helhed

Tendens til at brugere i idræts-
anlæg med formaliseret 
brugerindflydelse generelt er 
mere tilfredse end brugere i 
idrætsanlæg uden formalise-
ret brugerindflydelse (dog ikke 
signifikant for alle tilfælde)

Identificering af 6 enkeltpara-
metre, der er af betydning for 
den generelle tilfredshed med 
idrætsanlæggene:
- idrætsfaciliteterne
- bad/omklædning
- vedligehold/rengøring
- stemning/atmosfære
- indretning/udsmykning
- service-niveau

Belyse hvorfor omfanget af 
depotrum ikke vurderes at 
have været passende for 
ca. 65% af de indsendte 
selvevalueringsskemaer fra 
støttede idræts-, kultur- og 
fritidsfaciliteter

Notat indeholdende:
- indledning
- datagrundlag
- kvantitative data
- kvalitative data
- opsummering

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

65% af de støttede projek-
ter vurderer at have for lidt 
depotrumsplads

- især projekter med meget 
lidt depotrumsplads samt 
kulturfaciliteter (nedtagelig 
scene)

Opbevaring af borde og stole 
er generelt et problem

Manglende økonomi og 
uventet behov er primære 
årsager til pladsproblemer

Belyse brugen af, tilfreds-
heden med samt fordele/
ulemper ved mobile instal-
lationer i støttede idræts-, 
kultur- og fritidsfaciliteter ift. 
det oprindelige formål

Notat indeholdende:
- indledning
- datagrundlag
- kvantitative vurderinger
- kvalitative vurderinger
- opsamling på resultaterne

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Gennemgående positiv 
opfattelse af mobile instal-
lationer

De mobile installationer 
lever op til forventningerne 
(fleksibilitet samt forudsæt-
ning for multianvendelse af 
faciliteter)

Enkelte ulemper ang. 
tidsforbrug ved brug samt 
manglende lyddæmpning

skematisk oversigt: gennemgang af evalueringer
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HVEM / HVORDAN /

respondenterevaluator evalueringsparametreevalueringsmetoder 

Komparativ undersøgelse af 6 udvalgte 
idrætsanlæg 
(hhv. 3 med/uden formel brugerind-
flydelse, parret 2 og 2 udfra geografisk 
placering i hhv. en landkommune, mel-
lemstor bykommune samt en bykom-
mune i Storkøbenhavn)

- forundersøgelse/gennemgang af s fra 
hjemmesider mm., herunder indledende 
interviews med halinspektørerne

- spørgeskemaer uddelt via halinspektør/
øvrige ansatte

Center for forskning 
i idræt, sundhed og 
civilsamfund (CISC) ved 
Syddansk Universitet  
(SDU) / v. Knud Larsen

Voksne idrætsaktive i 
idrætsanlæggene (med 
en alder på min. 16 år)

Beskrivelse af idrætsanlæg (i tekst)

Statistisk brugerkarakteristik:
- køn
- alder
- transporttid til anlæg
- u-/organiseret idrætsaktive i anlæg
- idrætsaktivitet
- tidsforbrug i anlæg

Tilfredshed med anlæg som helhed samt 
fordelt på hhv. u-/organiserede idrætsak-
tive

Vurdering af vigtighed samt tilfredshed 
med 23 enkeltparametre

Vurdering af vigtighed med brugerind-
flydelse på drift af idrætsanlæg (kun for 
organiserede idrætsaktive)

NIRAS konsulenterne 
(administrering og data-
behandling af selvevalu-
eringsskemaer samt 
telefoninterviews)

Lokale og Anlægsfonden 
(udsendelse af selvevalu-
eringsskemaer samt 
udførelse af telefoninter-
views)

Personer med tilknytning 
til fondsprojekter, der har 
været i brug i et år, samt 
fra udvalgte puljepro-
jekter

Selvevalueringsskemaer 

- spørgeskemaer med mulighed for at 
skrive uddybende kommentarer

Omfang af depotrum
- differens ml. nuværende/ønskelig 
depotstørrelse
- årsag til pladsproblemer
- kommentarer vedr. økonomi, vækst, 
tilvejebringelse af ekstra depotplads

NIRAS konsulenterne 
(administrering og data-
behandling af selvevalu-
eringsskemaer)

Lokale og Anlægsfonden 
(udsendelse af selvevalu-
eringsskemaer)

Personer med tilknytning 
til fondsprojekter, der har 
været i brug i et år, samt 
fra udvalgte puljepro-
jekter

Selvevalueringsskemaer 

- spørgeskemaer med mulighed for at 
skrive uddybende kommentarer

Omfang af brug

Målopfyldelse
- faciliteter/anvendelse
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HVORFOR / HVAD / 

konklusionerindholdformål

marts 2008

KULTURHUSE
- Notat vedrørende kulturhuse

marts 2008

MULTIBANER
- Notat vedrørende multibaner

februar 2009

KLUBLOKALER
- Notat vedrørende klublokaler

Belyse brugen af samt 
tilfredshed med kulturhuse 
ift. det oprindelige formål

Notat indeholdende:
- indledning
- datagrundlag
- byggeriets overordnede 
målopfyldelse
- byggeriets faciliteter
- effekter af byggeriet
- opsamling af resultater

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Bred tilfredshed

Gennemgående opfyldelse 
af oprindeligt formål ift. 
målgrupper samt anvendelse 
af faciliteter

Få negative aspekter an-
gående fysisk udstyr (akustik, 
indretning)

Fondens medvirken har 
skabt merværdi for projek-
terne

Belyse brugen af samt 
tilfredshed med multibaner 
i støttede idræts-, kultur- og 
fritidsfaciliteter ift. det oprin-
delige formål

Notat indeholdende:
- indledning
- datagrundlag
- multibanernes over-
ordnede målopfyldelse
- byggeriets faciliteter
- effekter af byggeriet
- opsamling af resultater

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Bred tilfredshed

Opfyldelse af de fleste af de 
oprindelige mål

Giver mange forskellige 
grupper mod på fysisk 
aktivitet

Fungerer ofte som socialt 
samlingssted for lokalsam-
fund

Belyse brugen af samt 
tilfredshed med klublokaler 
i støttede idræts-, kultur- og 
fritidsfaciliteter ift. det oprin-
delige formål

Notat indeholdende:
- indledning
- datagrundlag
- byggeriets overordnede 
målopfyldelse
- byggeriets faciliteter
- effekter af byggeriet
- opsamling af resultater

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Bred tilfredshed

I næsten alle tilfælde op-
fyldelse af de oprindelige 
mål

Har fat i mange af de 
tiltænkte målgrupper

Faciliteter anvendes i vid 
udstrækning som planlagt

Få negative aspekter an-
gående fysisk udstyr (akustik, 
indretning) samt uventede 
udgifter og manglende op-
bakning fra frivillige

Fondens medvirken har 
skabt merværdi for projek-
terne
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HVEM / HVORDAN /

respondenter evalueringsparametreevalueringsmetoder 

NIRAS konsulenterne 
(administrering og data-
behandling af selvevalu-
eringsskemaer)

Lokale og Anlægsfonden 
(udsendelse af selvevalu-
eringsskemaer)

Personer med tilknytning 
til fondsprojekter, der har 
været i brug i et år, samt 
fra udvalgte puljepro-
jekter

Selvevalueringsskemaer 

- spørgeskemaer med mulighed for at 
skrive uddybende kommentarer

Målopfyldelse
- faciliteter/anvendelse, målgrupper

Ændringer efter indvielsen

Effekt af krav om handicaptoiletter

Omfang af depotrum

Uventede effekter af byggeriet

Fondens medvirken i projektet

NIRAS konsulenterne 
(administrering og data-
behandling af selvevalu-
eringsskemaer)

Lokale og Anlægsfonden 
(udsendelse af selvevalu-
eringsskemaer)

Personer med tilknytning 
til fondsprojekter, der har 
været i brug i et år, samt 
fra udvalgte puljepro-
jekter

Selvevalueringsskemaer 

- spørgeskemaer med mulighed for at 
skrive uddybende kommentarer

Målopfyldelse
- faciliteter/anvendelse, målgrupper

Ændringer efter indvielsen

Uventede effekter af byggeriet

NIRAS konsulenterne 
(administrering og data-
behandling af selvevalu-
eringsskemaer)

Lokale og Anlægsfonden 
(udsendelse af selvevalu-
eringsskemaer)

Personer med tilknytning 
til fondsprojekter, der har 
været i brug i et år, samt 
fra udvalgte puljepro-
jekter

Selvevalueringsskemaer 

- spørgeskemaer med mulighed for at 
skrive uddybende kommentarer

Målopfyldelse
- faciliteter/anvendelse, målgrupper

Ændringer efter indvielsen

Effekt af krav om handicaptoiletter

Omfang af depotrum

Uventede effekter af byggeriet

Fondens medvirken i projektet

evaluator
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HVORFOR / HVAD / 

konklusionerindholdformål

februar 2009

ÆNDRINGER EFTER INDVIELSEN
- Notat vedrørende projekter, hvor der 
er foretaget ændringer efter indvielsen

Belyse omfang af og årsag til 
ændringer efter indvielsen 
foretaget for at forbedre 
trivslen i støttede idræts-, 
kultur- og fritidsfaciliteter

Notat indeholdende:
- indledning
- datagrundlag
- byggeriets overordnede 
målopfyldelse
- byggeriets faciliteter
- effekter af byggeriet
- opsamling af resultater

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Bred tilfredshed ift. op-
fyldelse af de oprindelige 
mål

Hyppigst forekommende 
grund til ændringer efter 
indvielsen skyldes problemer 
med indeklimaet, herunder 
dårlig akustik

Fondens medvirken har 
skabt merværdi for projek-
terne

januar 2010

TÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS 
AKTIVITETSOMRÅDER 
- Notat vedr. træningspavilloner og 
udendørs aktivitetesområder

januar 2010

SPEJDERHYTTER
- Notat vedr. spejderhytter

Belyse brugen af samt 
tilfredshed med støttede 
projekter omfattende spej-
derhytter og -faciliteter ift. 
det oprindelige formål

Notat indeholdende:
- indledning
- datagrundlag
- spejderhytternes over-
ordnede målopfyldelse
- byggeriets anvendelse og 
faciliteter
- effekter af byggeriet
- opsamling af resultater

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Bred tilfredshed

I stort set alle tilfælde 
opfyldelse af de oprindelige 
mål

Giver de primære brugere 
(spejderne) mulighed for at 
færdes i og tæt på naturen

Giver desuden andre 
brugere mulighed for at anv-
ende faciliteterne og deltage 
i aktiviteter i området

En række hytter mangler 
depotplads

Belyse brugen af samt 
tilfredshed med støttede 
projekter omfattende træ-
ningspavilloner og udendørs 
faciliteter ift. det oprindelige 
formål

Notat indeholdende:
- indledning
- datagrundlag
- træningspavilloner og 
udendørsaktivitetsom-
rådernes overordnede 
målopfyldelse
- byggeriets anvendelse og 
faciliteter
- effekter af byggeriet
- opsamling af resultater

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Bred tilfredshed

Byggeri lever i høj grad op til 
formål, mens anvendelse i 
gennemsnit kun i nogen grad 
lever op til formål

Har fat i mange af de 
tiltænkte målgrupper, men 
i mindre grad formået at 
tiltrække nye målgrupper

Giver de primære brugere 
forbedrede træningsmu-
ligheder og plads til aktivitet 
for børn og voksne

Fondens medvirken har for 
størstedelen skabt merværdi 
for projekterne
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HVEM / HVORDAN /

respondenter evalueringsparametreevalueringsmetoder 

NIRAS konsulenterne 
(administrering og data-
behandling af selvevalu-
eringsskemaer)

Lokale og Anlægsfonden 
(udsendelse af selvevalu-
eringsskemaer)

Personer med tilknytning 
til fondsprojekter, der har 
været i brug i et år, samt 
fra udvalgte puljepro-
jekter

Selvevalueringsskemaer 

- spørgeskemaer med mulighed for at 
skrive uddybende kommentarer

Målopfyldelse
- faciliteter/anvendelse, målgrupper

Ændringer efter indvielsen

Effekt af krav om handicaptoiletter

Omfang af depotrum

Uventede effekter af byggeriet

Fondens medvirken i projektet

NIRAS konsulenterne 
(administrering og data-
behandling af selvevalu-
eringsskemaer)

Lokale og Anlægsfonden 
(udsendelse af selvevalu-
eringsskemaer)

Personer med tilknytning 
til fondsprojekter, der har 
været i brug i et år, samt 
fra udvalgte puljepro-
jekter

Selvevalueringsskemaer 

- spørgeskemaer med mulighed for at 
skrive uddybende kommentarer

Målopfyldelse
- faciliteter/anvendelse, målgrupper

Ændringer efter indvielsen

Effekt af krav om handicaptoiletter

Omfang af depotrum

Uventede effekter af byggeriet

Fondens medvirken i projektet

NIRAS konsulenterne 
(administrering og data-
behandling af selvevalu-
eringsskemaer)

Lokale og Anlægsfonden 
(udsendelse af selvevalu-
eringsskemaer)

Personer med tilknytning 
til fondsprojekter, der har 
været i brug i et år, samt 
fra udvalgte puljepro-
jekter

Selvevalueringsskemaer 

- spørgeskemaer med mulighed for at 
skrive uddybende kommentarer

Målopfyldelse
- faciliteter/anvendelse, målgrupper

Ændringer efter indvielsen

Effekt af krav om handicaptoiletter

Omfang af depotrum

Uventede effekter af byggeriet

Fondens medvirken i projektet

evaluator
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HVORFOR / HVAD / 

konklusionerindholdformål

Evalueringer af fondsprojekter

2000

Evaluering af skøjtebanerne 
på Frederiksberg og Kongens Nytorv

marts 2005

Evaluering af DGI-huset
Lokale- og Anlægsfonden, 
Århus Kommune og Danske Gymnastik- 
og Idrætsforeninger

Belyse hvem og hvor mange, 
der benytter skøjtebanerne, 
samt hvordan de bliver 
brugt og at måle brugernes 
tilfredshed

Rapport indeholdende:
- indledning
- beskrivelse af skøjteba-
nerne
- livet på skøjtebanerne
- resultater af spørgeske-
maundersøgelsen
- diskussion
- perspektivering
- sammenfatning
- bilag 1, 2 og 3

Form:
- tekst
- tabeller

Bred tilfredshed

Høj anvendelsesgrad

Flertal af brugere er kvinder 
og lertal af brugere er 1-10 
år eller 31-40 år

Det brugerne sætter mest 
pris på ved banerne er:
- udendørs beliggenhed
- god atmosfære

Vigtigste forslag til 
forbedring:
- bedre is-kvalitet

Det ser ud til, at banens 
form har en betydning for 
hvilke aktiviteter, der foregår 
på banen

Via en brugerundersøgelse 
at belyse hvorvidt de tre 
følgende forhold har haft be-
tydning for voksne brugere 
af DGI-husets idrætsvaner 
og brug af aktiviteter samt 
deres oplevelse af og tilfred-
shed med aktiviteterne:

- klippekortsystem (Clip’n’Fit)
- arkitekturen (åben)
- central lokation

Hovedvægten ligger på 
afdækning af de to først-
nævnte forhold

Rapport indeholdende:
- indledning
- resume
- baggrund for evalueringen
- beskrivelse af DGI-huset
- DGI-husets brugere
- brugernes oplevelse af 
DGI-huset
- konklusion og anbefalinger
- metodebeskrivelse

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Overordnet tilfredshed 
med DGI-husets aktiviteter, 
instruktører og service

De voksne brugeres opfat-
telse af DGI-huset stem-
mer godt overens med 
de overvejelser, der ligger 
bag ift. kombination af det 
folkelige med individualitet 
og fleksibilitet 

Bred brugergruppe, hvor 
størstedelen er unge og 
næsten halvdelen er studer-
ende

Der kommer både en del 
brugere via deres forening 
samt via Clip’n’Fit

Brugerne oplever, at DGI-
husets fysisk giver gode 
rammer for deres idræt-
sudøvelse

Væsentligste kritikpunkter 
vedrører rengøringsniveau 
og støjniveau

8 anbefalinger til forbedring 
af DGI-huset
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HVEM / HVORDAN /

respondenter evalueringsparametreevalueringsmetoder 

Lokale og Anlægsfonden 
v. Simon Rask

Brugere af de to skøjte-
baner samt ansatte i 
skøjteudlejningen

Spørgeskemaer 
- både lukkede og åbne spørgsmål 
- mulighed for at skrive uddybende kom-
mentarer

Interviews med brugere og ansatte

Observationer

Beskrivelse af fysisk udformning (i tekst)

Statistisk brugerkarakteristik:
- køn
- alder
- bopæl

Anvendelse ift.
- hyppighed
- tidsforbrug
- tidligere erfaringer med skøjteløb/
skøjtebaner

Brugernes oplevelse/tilfredshed ift.
- åbne-/lukketider
- bedst/værst ved skøjtebanerne

Form af skøjtebaner ift. anvendelse

NIRAS konsulenterne på 
foranledning af Lokale 
og Anlægsfonden, Århus 
Kommune og Danske 
Gymnastik- og Idrætsfore-
ninger (DGI)

Primært voksne brugere 
af DGI-huset (min. 16 år), 
samt indledningsvis DGI-
husets leder

Desk research

Møde med DGI-husets leder

Spørgeskemainterviews/hall test

Fokusgruppeinterviews 

Personlige interviews

Beskrivelse af fysisk udformning (i tekst)

Statistisk brugerkarakteristik:
- køn
- alder
- beskæftigelse
- civilstatus
- baggrund for idrætsudøvelse samt 
anvendelse af DGI-huset

Anvendelse ift. 
- hyppighed
- tidsforbrug
- tidligere erfaringer med idrætsudøvelse 
andetsteds

Oplevelse/tilfredshed ift.
- overordnet vurdering
- anvendelse ift. Clip’n’Fit
- sociale aspekter
- udbud af idrætsaktiviteter
- fysik/arkitektur ift. semantiske parame-
tre (generelt samt specifikke rum)
- serviceniveau
- synlighed og tilgængelighed

evaluator
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december 2007

Evaluering GLOBUS 1
Lokale- og Anlægsfonden
Århus Kommune, Sport og Fritid

Belyse hvorvidt opførelsen 
og driften af GLOBUS1 
understøtter det oprindelige 
formål og målsætninger for 
etableringen samt bidrage 
med fremadrettede anbe-
falinger til den fortsatte drift 
af GLOBUS1

Rapport indeholdende:
- indledning
- resume
- beskrivelse af GLOBUS1
- karakteristik af brugerne i 
GLOBUS1
- brugernes oplevelse af 
faciliteterne i GLOBUS1
- GLOBUS1 - et sted for alle
- integration i GLOBUS1
- konklusion og anbefalinger
- bilag: metode

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Brugerne er generelt over-
ordentlig tilfredse med både 
faciliteter og drift

Tilfredshed skyldes især 
idrætsfaciliteter samt be-
liggenhed

Den typiske bruger er en 
ung mand med anden etnisk 
baggrund end dansk fra 
lokalområdet, som spiller 
fodbold i en lokal forening

Der er en udfordring i at 
forene formålet om at fun-
gere som socialt værested 
med idrætsmæssig drift

GLOBUS1 fungerer således 
kun i begrænset omfang som 
et værested for områdets 
børn og unge og i højere 
grad som en idrætsfacilitet, 
idet dette er blevet oppri-
oriteret

juni 2006

Evaluering af DGI-byens Vandkulturhus
Lokale- og Anlægsfonden

Via en brugerundersøgelse 
at belyse brugen af samt 
tilfredsheden med DGI-
husets Vandkulturhus set 
ift. Vandkulturhuset som et 
forsøg på at bygge bro mel-
lem to forskellige typer af 
svømmelandskaber

- vandlandet med fokus på 
underholdning og afslapning
- svømmehallen med fokus 
på svømmesporten

Rapport indeholdende:
- indledning
- beskrivelse af DGI-byen
- Vandkulturhusets brugere
- brugernes anvendelse af 
Vandkulturhuset
- brugernes oplevelse af 
Vandkulturhuset
- konklusion
- metodebeskrivelse

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Generelt stor tilfredshed 
med faciliteter og stemning 
blandt brugerne

Vandkulturhuset har en 
betydelig andel af regelmæs-
sige og loyale brugere

Generelt stor tilfredshed 
med det superellipsefor-
mede bassin

Multifunktionalitet i form af 
samtidighed af aktiviteter 
bidrager til, at størstedelen 
af brugerne oplever, at det 
er rart at komme i Vandkul-
turhuset

Vis kritik af omgivende 
faciliteter (omklædnings- og 
badefaciliteter)

Etableringen af Vandkul-
turhuset har fået flere til at 
svømme



s. 77Lokale og Anlægsfondens evalueringspraksis - og metoder til evaluering af faciliteters brug

HVEM / HVORDAN /

respondenter evalueringsparametreevalueringsmetoder 

NIRAS konsulenterne på 
foranledning af Lokale og 
Anlægsfonden og Århus 
Kommune, Sport og Fritid

Idrætsaktive brugere af 
GLOBUS1 (min. 10 år)

Aktivitetsledere, lærere 
mm., der bruger GLO-
BUS1

Beboere i nabobydele til 
GLOBUS1

Medarbejdere i GLOBUS1, 
herunder centerlederen

Desk research

Besigtigelse

Interview med centerleder

Spørgeskemainterviews/hall test

Fokusgruppeinterviews 

Telefoniske interviews

Børneværksted/fokusgruppeinterview

Personlige interviews

Beskrivelse af fysisk udformning (i tekst)

Statistisk brugerkarakteristik:
- køn
- alder
- beskæftigelse
- bopæl
- transporttid
- ikke-brugere/naboers kendskab 

Anvendelse ift. 
- formål/aktivitet
- tidligere erfaringer med idrætsudøvelse 
andetsteds
- hyppighed
- tidsforbrug
- sociale aspekter

Oplevelse/tilfredshed ift.
- faciliteter (generel samt specifikke 
faciliteter)
- stemning/atmosfære
- tryghed og tilgængelighed
- drift og serviceniveau
- sociale aspekter

NIRAS konsulenterne på 
foranledning af Lokale og 
Anlægsfonden

Primært voksne brugere 
af DGI-byens Vandkul-
turhus (min. 16 år), samt 
indledningsvis DGI-byens 
leder

Desk research

Møde med DGI-byens leder

Spørgeskemainterviews/hall test

Fokusgruppeinterviews 

Beskrivelse af fysisk udformning (i tekst)

Statistisk brugerkarakteristik:
- køn
- alder
- beskæftigelse
- civilstatus
- etnisk tilhørsforhold
- transporttid

Anvendelse ift. 
- hyppighed
- tidsforbrug
- anvendelse af andre svømmebassiner
- specifikke faciliteter i Vandkulturhuset, 
herunder det superellipseformede bas-
sin 

Oplevelse/tilfredshed ift.
- overordnet vurdering
- stemning/atmosfære
- udbud af idrætsaktiviteter
- indeklima
- fysik/arkitektur ift. semantiske parame-
tre (generelt samt specifikke faciliteter, 
herunder det superellipseformede 
bassin)
- synlighed og tilgængelighed

evaluator
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2009

Evaluering af de indre byfælleder: Pris-
men og Korsgadehallen 
Lokale- og Anlægsfonden

2007

Evaluering af projekter med 
særlige miljøtiltag 
- Hovedrapport
Lokale- og Anlægsfonden

Belyse hvorvidt tre udvalgte 
støttede projekter lever op 
til de oprindelige målsætnin-
ger ift. særlige miljøtiltag

Helhedsrapport indehold-
ende:
- indledning
- organisatoriske forhold
- miljø
- vurderinger

Delrapporter for hhv.
- Kvarterhuset i Kolding
- Sletten i Ry
- Remisen i Randers
indeholdende:
- resumé og vurdering
- ansøgning og bevilling
- besøg og besigtigelse
- miljøtiltag
- lokalitet og bygning
- installationer
- billeder

Form:
- tekst 
- billeder

Iht. samlet vurdering:

anbefaler at udvælge projek-
ter til evaluering løbende 

evaluere inden 1-års 
gennemgang for at kunne 
udføre afhjælpende foran-
staltninger

nødvendigt at tilknytte 
erfaren rådgiver allerede i 
projekteringsfasen

ved drift af bygningssyste-
mer ift. særlige miljøtiltag 
skal der foretages løbende 
registreringer og justeringer, 
hvilket er vanskeligt ved 
uerfarent driftspersonale 
(især styring af el- og energi 
er vanskelig)

Belyse hvorvidt Korsgadehal-
len og Prismen lever op til 
deres formål, og dermed 
afdække hvorvidt disse 
målsætninger opfyldes i 
hallernes dagligdag, samt 
hvordan brugerne oplever, 
at faciliteterne understøtter 
hallernes formål

Rapport indeholdende:
- indledning
- beskrivelse af hallerne
- de fysiske rammer og 
faciliteter
- hallernes brug og bruger-
grupper
- samarbejde med persona-
let
- konklusion
- litteratur

Tabelrapporter for hhv.
- Korsgadehallen
- Prismen

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn
- illustrationer

Bred tilfredshed med de to 
velfungerende haller

Roses på det visuelle, 
æstetiske plan, men kritise-
res på det funktionelle samt 
indeklimamæssige plan

Største udfordring: at 
imødekomme de forskellige 
brugergrupper ift. formålet 
om at fungere som en indre 
byfælled og dermed både 
som et socialt værested samt 
idrætsmæssig drift
- indeklimamæssigt
- administrativt

Bruges dog af mange forskel-
lige brugergrupper
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HVEM / HVORDAN /

respondenter evalueringsparametreevalueringsmetoder 

Karin Christiansen, Wa-
terVision as samt Frede 
Askjær, Birger Lund ApS 
på foranledning af Lokale 
og Anlægsfonden

Kvarterhuset i Kolding:
- centerleder
- driftsansvarlig

Sletten i Ry
- pedel (centerbestyrer 
var forhindret)

Remisen i Randers
- formand samt kasserer 
for Fonden Beboer- og 
Aktivitetshus i Tøjhuskvar-
teret

Besigtigelse

Rundvisning ved samt interview af 
pågældende respondenter

Beskrivelse af fysisk udformning (i tekst)

Beskrivelse af miljøtiltag (i tekst)

Beskrivelse og vurdering af bygingsmæs-
sige forhold samt installationer ift. sær-
lige miljøtiltag (i tekst og billeder)

NIRAS konsulenterne på 
foranledning af Lokale og 
Anlægsfonden

Ledelse

Repræsentanter fra 
arkitekt, Københavns 
Kommune, Fonden samt 
andre, der har været 
involveret i hallernes op-
førelse og begyndelse

Brugere af hallerne

Aktivitetsledere i hallerne

Ansatte/servicepersonale 
i hallerne

Desk research

Interessentinterviews

Deltagerobservationer og situationelle 
interviews

Telefoninterviews

Spørgeskemaundersøgelse

Fokusgrupper

Beskrivelse af fysisk udformning (i tekst)

Statistisk brugerkarakteristik:
- køn
- alder
- transporttid 
- civilstatus
- beskæftigelse
- bopæl
- nationalitet

Anvendelse ift. 
- formål/aktivitet
- tidligere erfaringer med idrætsudøvelse 
andetsteds
- hyppighed
- tidsforbrug
- sociale aspekter

Oplevelse/tilfredshed ift.
- faciliteter
- stemning/atmosfære
- tryghed og tilgængelighed
- drift og serviceniveau
- sociale aspekter
- indeklima
- bedst/værst

evaluator
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januar 2011

Evaluering af spejderhytter
Lokale- og Anlægsfonden

2012

Evaluering af 3 bevægelsesrum
Lokale- og Anlægsfonden

Belyse hvorvidt og hvordan 
Lokale- og Anlægsfondens 
støtte til de tre spejderhytter 
har været hensigtsmæssig 
i forhold til projekternes 
formål og ambitionerne 
om at skabe fremtidssikre 
løsninger

Afdække brugernes oplev-
else af faciliteternes funk-
tioner og anvendelighed

Rapport indeholdende:
- Indledning
- Samlede konklusioner og 
anbefalinger
- Projekteringsfasen: fra idé 
til handling
- Anlægsfasen: hårdt slid og 
genhusning
- Brugernes oplevelse af 
faciliteterne
- Den multifunktionelle spe-
jderhytte: flere brugergrup-
per under samme tag
- Udearealernes betydning: 
spejderliv er friluftsliv
- Bilag I: metode
- Bilag II: tabeller fra bru-
gerundersøgelsen

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Generelt bred tilfredshed 
med de tre spejderhytter 
ift. de oprindelige mål og 
ambitioner

Byggeproces er krævende og 
bør gennemtænkes i sit fulde 
forløb på forhånd

Det er vigtigt at bevare den 
enkelte spejdergruppes 
identitet i den fysiske ud-
formning af faciliteterne

Det er vigtigt at tænke på 
holdbarhed i udformning af 
faciliteterne

Den tætte sammenhæng 
mellem inde og ude frem-
hæves ved de tre hytter 
samt mulighed for nye slags 
aktiviteter

Beskrive og vurdere an-
søgningsproces og ibrug-
tagning af de tre udendørs 
bevægelsesrum med fokus 
på brugernes oplevelser 
og erfaringer, samt opar-
bejde viden om brugen af 
be-vægelsesrummene i 
forhold til de oprindelige 
målsæt-ninger, for derved at 
gene-rere læring i forhold til 
Fondens fremtidige virke ved 
støtte til lignende projekter.

Rapport indeholdende:
- Indledning
- Konklusion og anbefalinger
- Brugere og deres brug af 
bevægelsesrummene
- Aktiviteter og faciliteter i 
bevægelsesrummene
- Synergier i lokalområdet
- Proces og organisering
- Perspektivering
- Metode
- Litteraturliste

Form:
- tekst
- illustrationer/fotos
- tabeller
- udsagn

Generelt stor tilfredshed 
med de tre udendørs be-
vægelsesrum, idet de har 
udfyldt et reelt behov for 
sådanne tiltag

Brugerne er primært <35 år, 
dog med en tydelig forskel 
ml. de tre bevægelsesrum

Det er lykkes at fremme et 
høt aktivitetsniveau hos 
brugerne samt at opnå en 
bred brugergruppe, hvilket 
afhænger af en række 
identificerede motivations-
faktorer i forhold til:
- tilgængelighed
- tryghed
- mangfoldighed

Der er desuden fundet frem 
til en række anbefalinger til  
fremtidige lignende projek-
ter i forhold til:
- indretning af bevægelses-
rummene
- værdier i bevægelses-
rummene
- organisering af anlæg og 
drift
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respondenter evalueringsparametreevalueringsmetoder 

NIRAS konsulenterne på 
foranledning af Lokale og 
Anlægsfonden

Primære brugere:

spejderbevægelsen, 
herunder:
- spejderledere
- spejdere (alle aldre)
- forældre til spejdere

Sekundære brugere:

foreninger, institutioner 
og skoler:
- ledere
- pædagoger/dagtil-
budsledere
- lærere/skoleledere

Desk research/forberedende arbejde

Spørgeskemaundersøgelse

Besigtigelse

Personlige interviews

Fokusgruppeinterviews

Observationer

Telefoninterviews

Beskrivelse af fysisk udformning (i tekst)

Statistisk brugerkarakteristik:
- køn
- alder
- transportform

Anvendelse ift. 
- formål/aktivitet
- erfaringer med tidligere spejderhytte
- hyppighed
- tidsforbrug
- sociale aspekter

Oplevelse/tilfredshed ift.
- faciliteter (generel samt specifikke 
faciliteter)
- aktiviteter
- stemning/atmosfære
- tryghed og tilgængelighed
- sociale aspekter

NIRAS konsulenterne på 
foranledning af Lokale og 
Anlægsfonden

Nøglemedarbejdere i 
Fonden

Brugere af de tre be-
vægelsesrum (>15 år eller 
ifølge med forældre/bed-
steforældre)

Tovholdere/aktivitets-
ledere ved de tre be-
vægelsesrum

Komparativ evaluering af de tre 
udendørs bevægelsesrum udfra:

- desk research/indledende rammesæt-
ningsinterview

- hall test/spørgeskemaundersøgelse

- fokusgruppeinterviews

- personlige dybdeinterviews

- observationer

Beskrivelse af fysisk udformning (i tekst, 
fotos og planillustrationer)

Statistisk brugerkarakteristik:
- alder 
- køn
- transporttid til bevægelsesrum

Anvendelse ift. 
- formål/aktivitet
- køn
- alder
- tidspunkt på dagen
- tilstedeværelse af ‘driver’

Aktiviteter og faciliteter
- tilfredshed
- placering/lokation
- tilgængelighed
- fleksibilitet
- opholds- vs. aktivitetsfaciliteter

Organisering og samspil med lokalområ-
det ift.
- lokalt initiativ
- eventuelle gener for naboer
- brugerråd
- drift

evaluator
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HVORFOR / HVAD / 

konklusionerindholdformål

Brugerundersøgelser

december 2003

Brugerundersøgelse

november 2006

Brugerundersøgelse for 
Lokale- og Anlægsfonden

Belyse hvorvidt tiltag iværk-
sat på baggrund af tidligere 
brugerundersøgelse har 
haft den ønskede effekt i 
forhold til samarbejdet med 
brugerne

Belyse hvorvidt der even-
tuelt er behov for at justere 
på samarbejdet med bru-
gerne

Opstille pejlemærker i 
forhold til det fremtidige 
samarbejde med brugerne

Rapport indeholdende:
- baggrund
- sammenfatning
- lokale- og anlægsfondens 
betydning
- vurdering af ansøgnings- og  
sagsbehandlingsprocedurer
- vurdering af informations-
materiale
- forslag til forbedringer af 
ansøgnings- og sagsbe-
handlingsprocedurer
- udvikling i brugertilfred-
shed fra 1999 til 2003
- metodiske bemærkninger

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Samlet set tilfredshed hos 
2/3 og utilfredshed hos 1/3 
af brugerne (større utilfred-
shed hos de, der har fået 
afslag)

Fonden har stor betydning 
for realisering af projekterne

De, der opnår støtte, har i 
højere grad søgt information 
på forhånd

Udbredt utilfredshed med 
Fondens hjælp til udvikling 
af projekt, især ift. ind-
dragelse af ekstern teknisk 
rådgivning

Identificering af mulige 
indsatsområder:
- vejledning før ansøgning
- pjece- og informationsma-
teriale
- møderne ml. Fonden og 
ansøgere
- Fondens anvendelse af 
teknisk rådgivning

Belyse hvorvidt der kan 
være behov for at justere på 
samarbejdet med brugerne 
med henblik på en løbende 
forbedring af Fondens virke 
ift. de konkrete evaluering-
sparametre.

Rapport indeholdende:
- indledning
- hovedkonklusioner
- lokale- og anlægsfondens 
betydning
- ansøgnings- og  sagsbe-
handlingsprocedurer
- informationsmaterialet
- forslag til forbedringer
- udviklingen i brugertilfred-
sheden
- spørgeskemaet

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Brugerne er generelt meget 
tilfredse med sagsbehan-
dlingen 

Fonden har stor betydning 
for realisering af projekterne

De, der opnår støtte, har i 
højere grad søgt information 
på forhånd

Brugerne mener at infor-
mationsmateriale samt 
inddragelse af ekstern 
teknisk rådgivning kan/bør 
forbedres

Der er sket en entydig 
forbedring i brugernes 
tilfredshed
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HVEM / HVORDAN /

respondenter evalueringsparametreevalueringsmetoder 

NIRAS konsulenterne på 
foranledning af Lokale og 
Anlægsfonden

Repræsentanter fra 
foreninger, organisa-
tioner, institutioner, fonde 
og kommuner, der har 
ansøgt Lokale- og Anlægs-
fonden om støtte, og som 
har trukket på Fondens 
rådgivning og vejledning

Kombineret postal og internetbaseret 
spørgeskemaundersøgelse

Fondens betydning for de støttede pro-
jekters realisering

Tilfredshed/oplevelse ift. ansøgning-
sproces
- kontakt til Fondens 
- sagsbehandling
- råd og vejledning, herunder inddragelse 
af ekstern teknisk rådgiver

Tilfredshed/oplevelse ift. informations-
materiale
- pjecer
- hjemmeside
- nyhedsbreve
- ansøgningsprocedurer

Udvikling i brugertilfredshed

Epinion på foranledning 
af Lokale og Anlægs-
fonden

Repræsentanter fra 
foreninger, organisa-
tioner, institutioner, fonde 
og kommuner, der har 
ansøgt Lokale og Anlægs-
fonden om støtte, og som 
har trukket på Fondens 
rådgivning og vejledning

Kombineret postal og internetbaseret 
spørgeskemaundersøgelse

Fondens betydning for de støttede pro-
jekters realisering

Tilfredshed/oplevelse ift. ansøgning-
sproces
- kontakt til Fonden 
- sagsbehandling
- råd og vejledning, herunder inddragelse 
af ekstern teknisk rådgiver

Tilfredshed/oplevelse ift. informations-
materiale
- pjecer
- hjemmeside
- nyhedsbreve
- ansøgningsprocedurer

Udvikling i brugertilfredshed

evaluator
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konklusionerindholdformål

juni 2009

Brugerundersøgelse 2009
Lokale- og Anlægsfonden

Arkitektens røst

august 2007

“Arkitektens røst” og “kulturarven”

Dokumentere hvorvidt 
sagsbehandling mm. foregår 
på en fornuftig måde og 
om brugertilfredsheden har 
ændret sig over tid

Identificere fremtidige 
mulige indsatsområder

Rapport indeholdende:
- indledning
- hovedkonklusioner og 
indsatsområder
- fondens betydning for 
ansøgerne
- sagsbehandlingsproce-
duren
- kommunikation og informa-
tion
- udvikling i brugertil-
fredshed
- bilag: frekvenstabeller for 
alle spørgsmål

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Lokale og Anlægsfondens 
ansøgere er generelt meget 
tilfredse med Fondens 
arbejde

Mange ansøgere har 
utilstrækkelig viden om an-
søgningsproces og -krav

Tilfredshed med inddragelse 
af ekstern teknisk rådgivning 
er lav sammenlignet med 
andre områder

Information og formidling 
kan forbedres, herunder 
kendskab til Tribune samt 
brugernes anvendelse af 
hjemmesiden

Brugerundersøgelserne bør 
gennemføres som løbende 
evalueringer samt udvides 
med et mere kvalitativt præg

Dokumentere de oprindelige 
(arkitektoniske) intentioner 
med støttede projekter til 
brug ved fremtidige renover-
inger, udvidelser, fred-
ningssager mm.

Oplæg til evalueringsrapport

Skema til brug for arkitek-
ter ift. beskrivelse af de 
oprindelige (arkitektoniske) 
intentioner med støttede 
projekter

Form:
- tekst

(der er endnu ikke fulgt op 
på undersøgelsen)

november 2012

Brugerundersøgelse 2012
Lokale og Anlægsfonden

Dokumentere status over 
brugernes tilfredshed og vur-
dering af støttens betydning 
anno 2012

Give viden om på hvilke 
områder denne tilfredshed 
og vurdering af støtten har 
udviklet sig siden 2009

Grive grundlag for Fondens 
prioritering af fremtidige 
indsatser.

Rapport indeholdende:
- sammenfatning
- om undersøgelsen
- fondens betydning for 
ansøgerne
- sagsbehandlingsproce-
duren
- kommunikation og informa-
tion
- udvikling i brugertil-
fredshed
- bilag: frekvenstabeller for 
alle spørgsmål

Form:
- tekst
- tabeller
- udsagn

Lokale og Anlægsfondens 
ansøgere er generelt meget 
tilfredse med Fondens 
arbejde 

Brugertilfredsheden er sti-
gende på alle områder

Støttens betydning for 
realisering af projekterne er 
stigende

Det er stadig kun halvde-
len af ansøgerne, der er i 
kontakt med Fonden, inden 
ansøgningen indsendes

Fondens hjemmeside bruges 
mere end tidligere, og kend-
skab til magasinet Tribune er 
forbedret
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HVEM / HVORDAN /

respondenter evalueringsparametreevalueringsmetoder 

NIRAS konsulenterne på 
foranledning af Lokale og 
Anlægsfonden

Repræsentanter fra 
foreninger, organisa-
tioner, institutioner, fonde 
og kommuner, der har 
ansøgt Lokale og Anlægs-
fonden om støtte, og som 
har trukket på Fondens 
rådgivning og vejledning

Tre konsulenter fra Lokale 
og Anlægsfonden

Kombineret postal og internetbaseret 
spørgeskemaundersøgelse

Udviklingsdag med tre af Fondens 
ansatte

Fondens betydning for de støttede pro-
jekters realisering

Tilfredshed/oplevelse ift. ansøg-
ningsproces
- kontakt til Fonden 
- sagsbehandling
- råd og vejledning, herunder inddragelse 
af ekstern teknisk rådgiver

Tilfredshed/oplevelse ift. informations-
materiale
- pjecer
- hjemmeside
- nyhedsbreve
- ansøgningsprocedurer

Udvikling i brugertilfredshed

Lokale og Anlægsfonden Arkitekt på støttede 
projekter

Skema med foruddefinerede overskrifter Arkitektonisk beskrivelse af byggeri ift.:
- den overordnede arkitektoniske ide
- materialer, overflader, stoflighed
- facadeudtryk
- fremtidige bygningsændringer
- besparelser

evaluator

NIRAS konsulenterne på 
foranledning af Lokale og 
Anlægsfonden

Repræsentanter fra 
foreninger, organisa-
tioner, institutioner, fonde 
og kommuner, der har 
ansøgt Lokale- og Anlægs-
fonden om støtte, og som 
har trukket på Fondens 
rådgivning og vejledning

Spørgeskemaundersøgelse (udsendt per 
e-mail)

Telefonisk opfølgning blandt de res-
pondenter, der ikke havde svaret tæt på 
svarfristens udløb

Fondens betydning for de støttede pro-
jekters realisering

Tilfredshed/oplevelse ift. ansøg-
ningsproceduren
- sagsbehandling og sagsbehandlingstid
- procedurer omkring indfrielse af 
støttetilsagn

Tilfredshed/oplevelse ift. kommunikation 
og information
- kontakt til Fonden
- Tribune
- hjemmeside

Udvikling i brugertilfredshed




