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1 Resumé: Rummelig imidt  

Projektets implementering 
Gennemsnitlig score (skala: 0-5)  4  

 

Projektet er generelt drevet professionelt, og der har 
været fint samarbejde i projektgruppen, som dog ifølge 
flere projektpartnere godt kunne have haft større fokus 
på synergi. Samtidig vurderer vi, at lokal 
medbestemmelse i delprojekterne har været med til at 
sikre kvalitet, relevans og sammenhæng mellem 
aktiviteter og mål, hvilket projektets fornuftige 
fremdrift på de opstillede effektmål også vidner om. 
Netværket for socialøkonomiske virksomheder kunne 
dog i i højere grad have været koblet til de etablerede 
Task Forcese. Der er gennemført en systematisk 
opfølgning på projekternes metoder og resultater samt 
det oplevede udbytte hos borgere og virksomheder, 
som bidrager til at styrke projektets forankring. 
Alligevel kan det blive en udfordring at sikre 
fremadrettet anvendelse af de udviklede metoder.  

Målopnåelse 
 

 

Projektet har generelt en fornuftig fremdrift på de op-
stillede aktivitetsmål, ligesom projektet med 966 bor-
gere i indslusningsforløb har nået (og overindfriet) det 
mest centrale outputmål. Den primære årsag til at 
målopnåelsen ikke er højere end vist i figuren er, at 
projektet blot har afholdt 1 af de forventede 3 regionale 
inklusionsawards, og at projektet dermed også blot har 
nået 22 % af det forventede antal deltagere i disse 
awards. Samlet set vurderer vi, at målopnåelsen er til-
fredsstillende, og at den harmonerer fint med tids- og 
budgetforbruget.  

Effektvurdering 
 

 

Projektet har i et vist omfang styrket de deltagende 
borgeres forudsætninger for at komme i arbejde/tæt-
tere på arbejdsmarkedet. Særligt når man tager i be-
tragtning, at flere af delprojekternes målgrupper havde 
et vanskeligt udgangspunkt. Samtidig har projektet i et 
vist omfang styrket virksomhedernes forudsætninger 
for at tage socialt ansvar. De styrkede forudsætninger 
er også omsat til en flot fremdrift på de opstillede ef-
fektmål, hvor projektet markant har overindfriet flere af 
målene. En mulig udfordring for projektets langsigtede 
effektskabelse er borgernes fastholdelse i job enten på 
grund af personlige omstændigheder eller på grund af 
lavkonjunktur. F.eks. er det sandsynligt, at en del af 
borgerne har mistet deres job igen under COVID-19. 
Dette er bl.a. en af de problemstillinger, som bliver 
adresseret i RummeligGenstart. 
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2 Fakta om projektet 
Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund 

samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekst-

boks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'effektkæde'. 

Formålet med Rummelig i Midt er at sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud ved at 
mindske antallet af personer på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet. Pro-
jektet vil udvide arbejdsstyrken og få borgere på kanten af eller uden for ar-
bejdsmarkedet inkluderet i et arbejdsfællesskab. Dette skal ske ved at styrke ar-
bejdsmarkedets parters, virksomhedernes og kommunernes involvering i social 
inklusion ud fra et beskæftigelsesrettet perspektiv. Ved at forene tværsektorielle 
kompetencer, ressourcer og viden, skabes jobåbninger for målgruppen. 
 
Det forventes, at 668 deltagere gennemfører et indslusningsforløb, hvoraf 40 
forventes at være beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder umiddelbart ef-
ter deltagelsen, 68 forventes at være i ordinær beskæftigelse umiddelbart efter 
deltagelsen, 84 forventes at være i gang med at søge arbejde umiddelbart efter 
deltagelsen og 37 forventes at være i beskæftigelse 6 måneder efter deltagel-
sen. 
 
Projektet har tre aktivitetsspor til opnåelse af målet: 

 Aktiviteter, der skal sikre, at flere virksomheder bliver aktive med at in-
kludere målgruppen, samt utraditionelle strategier for rekruttering af 
medarbejdere til virksomhederne. 
 

 Inklusionsindsatser, der skal facilitere målgruppens vej ind på arbejds-
markedet. 
 

 Indsatser, der skal understøtte etableringen af flere socialøkonomiske 
virksomheder, der arbejder beskæftigelsesfremmende, og som ofte for-
mår at ansætte borgere, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår. 

Figur 1 Kort info om indsatsen 

FAKTA-BOKS  
Tilskudsmodtager: Projekter imidt 

Sagsbehandler: Anna Gete Villefrance 

Finansieringskilde: Socialfonden (ESF) 

Indsatsområde: Inklusion, socialøkonomiske virksomheder (ESF-3b) 

Samlet budget: DKK 55 mio. 

Bevillingsperiode: 18.09.2015 – 28.02.2022 

  

Overordnet  
projektbeskrivelse 
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2.1 Projektets effektkæde 
I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevil-

gede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Effektkæden er ud-

arbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på bag-

grund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over indsatsens primære aktiviteter, output af disse samt de 

effekter, som indsatsen på længere sigt forventes at bidrage til.  

Figur 2 Rationalet bag indsatsen illustreret via en effektkæde  

Hovedaktiviteter  Output  Effekter 

 Dannelse af områdepartner-
skaber  

 Mobilisering af virksomheder 
i Task Forces*  

 Udvikling af innovative inklu-
sionsmuligheder * 

 Udvikling og afprøvning af ad-
ditionelle inklusionsforløb *  

 Gennemførelse af Regional 
Inklusion Award 

  Øget udbud af inklude-
rende arbejdspladser  

 Styrket netværksdannelse 
for socialøkonomiske virk-
somheder 

 Øget "socialøkonomisk for-
retningsforståelse" blandt 
virksomhederne 

 Øget engagement i virk-
somhederne for social in-
klusion 

  Øget inklusion i ordinære 
virksomhederne  

 Øget antal SØV 

 Øget beskæftigelse 
blandt målgruppen 

 

NB: Hovedaktiviteter markeret med en * betragtes af evaluator som projektet primære 'virkemiddel'/'virkemidler'. 
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3 Overordnet status 
Rummelig imidt blev igangsat i 2016 i regi af Vækstforum Region Midtjylland, 

men er ad flere omgange blevet forlænget (herunder med tilførsel af yderligere 

midler og opjustering af måltal), så det først blev afsluttet ved udgangen af fe-

bruar 2022. 

Oprindeligt var tanken, at man i projektet skulle arbejde strategisk med et be-

skæftigelsesfremmende initiativ for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i 

hvert af Region Midtjyllands syv arbejdskraftsoplande. Denne model viste sig 

dog hurtigt at blive en udfordring, da det var vanskeligt at få kommunerne til at 

arbejde på tværs af kommunegrænserne, og da projektet blev set som en kon-

kurrent til KKR. Projektet omstillede sig derfor til en model, hvor kommuner og 

organisationer kunne ansøge om midler fra Rummelig imidt til at gennemføre en 

indsats, som var additionel ift. det eksisterende arbejde – enten fordi indsatsen 

havde fokus på en ny målgruppe, eller fordi indsatsen anvendte nye metoder. I 

hele projektperioden 2016-2021 har Rummelig imidt faciliteret 24 sådanne bor-

gerrettede delprojekter (inklusionsforløb) i Region Midtjylland. De 24 delprojek-

ter er gennemført i et samarbejde med 11 kommuner og fem andre aktører/ 

NGO-er og fordeler sig geografisk i hele regionen. 

Ud over disse borgerrettede delprojekter indeholdt Rummelig imidt også en virk-

somhedsrettet indsats, hvor Code of Care frem til udgangen af 2019 faciliterede 

etableringen af virksomhedsnetværk (Task Forces) ud fra tanken om, at virk-

somheder skulle hjælpe med at rekruttere flere virksomheder til at tage et soci-

alt ansvar. Hvis man medregner et dialogforum i Randers og et virksomhedsnet-

værk med fokus på cirkulær økonomi er der i projektet samlet etableret 12 virk-

somhedsnetværk. 

Derudover har Kooperationen i regi af Rummelig imidt uddannet erhvervskonsu-

lenter og faciliteret et Socialøkonomisk netværk i Region Midtjylland. Konkret er 

der gennemført to uddannelsesforløb (2017/2018 og 2021) for at klæde perso-

ner på til at kunne rådgive og vejlede til nye eller eksisterende socialøkonomiske 

virksomheder for at styrke disse til gavn for at øge muligheden for ansættelse af 

folk på kanten af arbejdsmarkedet. Hertil er der udarbejdet en materialebank. 

Til sidst har Rummelig imidt siden 2019 oprettet en socialøkonomisk leverandør-

portal for at udbrede kendskabet til sociale indkøb i Region Midtjylland. Der er 

ligeledes arbejdet med at udbrede kendskabet til det beskæftigelsesmæssige 

potentiale i cirkulær økonomi. F.eks. er der i samarbejde med CABI afholdt to 

seminarer med fokus på cirkulær økonomi og beskæftigelsespotentialet og etab-

leret et virksomhedsnetværk i projektperioden.  

Selvom COVID19 i den sidste del af projektperioden har ramt projektets aktivi-

teter, har det umiddelbart ikke været en hindring for, at projektet i relativt stort 

omfang har opnået de opstillede aktivitets-, output- og effektmål. F.eks. har 625 

borgere på tværs af de 24 delprojekter gennemført et forløb, og 252 er i ordinær 

beskæftigelse umiddelbart efter deltagelsen. Samtidig har 278 virksomheder 

deltaget i virksomhedsnetværk. 
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4 Projektets implementering  
I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra 

seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalue-

ringens konklusioner i forhold til de seks parametre. 

 

Projektet er generelt drevet professionelt, men ifølge flere part-

nere kunne der godt have været større fokus på synergi i projekt-

gruppen. Projekter imidt har været gennemgående projektleder i hele 

projektperioden, og frem til udgangen af 2019 indgik Code of Care, Koope-

rationen og Pluss Leadership i projektet som partnere med hver deres ansvars-

områder. Således var Code of Care ansvarlige for oprettelsen og driften af Task 

Forces, Kooperationen for projektaktiviteterne rettet mod socialøkonomiske 

virksomheder, og Pluss Leadership for følgeforskningen. Det er også disse 

parter, som har indgået i den projektgruppe, der eksisterede i projektets 

indledende fase. De interviewede partnere fremhæver, at der generelt har været 

et fint samarbejde i projektgruppen. De interviewede partnere fremhæver dog 

også, at samarbejdet i projektgruppen har båret præg af status og koordination, 

og at de har savnet mere fælles udvikling og samarbejder. Således fremhæver 

én projektpartner, at man i projektgruppen kunne have været bedre til at 

understøtte hinanden. F.eks. har der kun været begrænsede snitflader mellem 

Kooperationen og Code of Care. Samtidig ville særligt Code of Care gerne have 

været mere involveret i dialogen med kommunerne om delprojekter, men 

projektholder fremhæver, at der ikke har været afsat tid og økonomi til dette.   

Foruden projektgruppen havde projektet i den første del af projektperioden et 

Advisory Board. Selvom der fra nogle af medlemmerne kom gode input, var 

dialogen med Advisory Boardet også præget af medlemmers særegne 

interesser, ligesom flere medlemmer ikke købte ind på præmissen om et 

metodeudviklingsprojekt, og derfor savnede mere evidens. Generelt blev 

Advisory Boardet aldrig værdiskabende for projektet, og projekholder valgte 

derfor at nedlægge det ved projektforlængelsen i 2019. Projektholder 

fremhæver, at dette var en god beslutning, da det gav en højere styrbarhed.  

Til sidst er det værd at fremhæve, at projektholder givet projektets opbygning i 

24 delprojekter løbende har haft en stor administrativ opgave – både ift. at 

opdyrke og igangsætte projekter og ift. registrering m.v. Selvom denne opgave 

har været stor, har projektholder i løbet af projektperioden opbygget det 

påkrævede setup og kompetencer. 

Organisering
& samarbejde

Mål ift.
aktiviteter

Kvalitet

Relevans

Forankring

Monitorering
og opfølgning

Organisering og 
samarbejde 
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Der er generelt en fornuftig sammenhæng mellem aktiviteter og 

mål, men netværket for socialøkonomiske virksomheder kunne 

med fordel have været tættere koblet til Task Forces. De igangsatte del-

projekter har adresseret forskellige målgrupper på kanten af arbejdsmarkedet 

og anvendt forskellige metoder. Målgrupperne har f.eks. været aktivitetsparate 

borgere over 18 år, ledige unge med autisme, psykisk sårbare og veteraner, og 

de anvendte metoder har f.eks. været CSR-værktøjer, mentorstøtte, kursusfor-

løb, håndholdte indsatser, Task Forces, efterværn, netværk m.v. Projektet har 

fra projektstart ønsket at være et metodeudviklingsprojekt, dvs. et projekt som 

understøtter udviklingen af nye metoder til at tage hånd om forskellige målgrup-

pers barrierer for at blive inkluderet på arbejdsmarkedet. På den baggrund har 

additionalitet ift. målgrupper og metoder været et centralt vurderingskriterie 

ifm. igangsættelse af delprojekter, og det er derfor også naturligt, at der er stor 

spredning i de enkelte delprojekters målgrupper og metoder.  

Givet delprojekternes forskelligheder er det vanskeligt at uddrage én samlet ef-

fektkæde for projektet. I virkeligheden består Rummelig imidt af en effektkæde 

for hvert af de igangsatte delprojekter, og derfor er det også centralt, at der i 

projektet løbende er opsamlet erfaringer fra disse delprojekter i en online meto-

dehåndbog. Vores overordende indtryk er, at projektets design har giver de an-

svarlige aktører mulighed for at udvikle og teste metoder, som har understøttet 

deres lokale behov, og at der er kommet mange læringspunkter ud af dette lo-

kalt (disse uddybes i læringspunkt 1 i kapitel 7). Desuden indikerer projektets 

flotte fremdrift på de opstillede effektmål, at projektets aktiviteter ud over at 

have bidraget til udviklingen af nye metoder også har bidraget til at hjælpe flere 

borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet.  

Foruden de igangsatte delprojekter har tanken om at etablere Task Forces, hvor 

virksomheder rekrutterer virksomheder til at tage socialt ansvar, ifølge projekt-

holder og -partnere, også vist sig at virke efter hensigten. Det har været en in-

teresse netværket for socialøkonomiske virksomheder, men ifølge en projekt-

partner har socialøkonomiske virksomheder brug for at blive koblet med ordi-

nære virksomheder. Derfor kunne man i projektet med fordel have samtænkt 

netværket af socialøkonomiske virksomheder med de etablerede Task Forces. 

Dette gør man ifølge projektpartneren i Socialfondsprojektet Rummelig Genstart 

med succes.  

Borgerne har generelt taget godt imod delprojekterne, men det er 

vanskeligt at konkludere på kvaliteten af de enkelte aktiviteter. 

De involverede borgere har deltaget i en lang række forskellige aktiviteter på 

tværs af de 24 igangsatte delprojekter, og det er derfor vanskeligt at uddrage 

entydige konklusioner om den oplevede kvalitet af specifikke aktiviteter i delpro-

jekterne. Det generelle billede er dog, at de ansvarlige for de igangsatte delpro-

jekter, jf. metodehåndbogen, generelt har oplevet, at borgerne har taget godt 

imod indsatserne. Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen til borgere, jf. ka-

pitel 6 neden for, at en stor gruppe af borgere oplever, at de har fået et udbytte 

af deres deltagelse i projektet, hvilket også vidner om kvalitet.  

Projektets relevans understøttes af lokal medbestemmelse, men 

det er vanskeligt at vurdere de enkelte borgeres oplevelse af re-

levans. Projektets relevans har været understøttet af, at de enkelte kommuner 

Sammenhæng  
ml. aktiviteter og 
mål 

Kvalitet,  
målgruppens  
oplevelse 

Relevans,  
målgruppens  
oplevelse 
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og organisationer har kunnet tilpasse deres delprojekt til deres lokale behov, 

dvs. at de har kunnet få midler til at udvikle nye metoder til nogle af de mål-

grupper, som lokalt har været på kanten af arbejdsmarkedet, og som man har 

haft svært ved at nå med den ordinære indsats – uanset om det har været en 

bred (f.eks. aktivitetsparate over 18 år) eller smal (f.eks. ledige unge med au-

tisme) målgruppe. Således er det tydeligt i metodehåndbogen, at de ansvarlige 

for de enkelte delprojekter oplever, at projektet har været relevant. Det er mere 

vanskeligt at vurdere graden hvormed de enkelte borgere har oplevet delprojek-

ternes aktiviteter som relevante. Dog kan vi konstatere, at projektet på tværs af 

delprojekterne generelt er lykkes med at ’rekruttere’ det forventede antal bor-

gere, ligesom flere borgere, jf. kapitel 6 neden for, har oplevet et udbytte af de-

res deltagelse. Begge disse forhold indikerer en relevans af projektet. 

Projektet er også lykkes med at etablere det forventede antal Task Forces med 

deltagende virksomheder, ligesom både projektholder og -partnere fremhæver, 

at der er findes mange virksomheder, som gerne vil tage socialt ansvar. Begge 

disse forhold indikerer en relevans af projektet. Samtidig fremgår det af en spør-

geskemaundersøgelse sendt ud til deltagere i Task Forces (n = 49), at det ikke 

alene er lykkes at rekruttere virksomheder, som i forvejen havde én eller flere 

personer på kanten af arbejdsmarkedet tilknyttet, da 35 % af respondenterne 

før deltagelsen i Task Forcen ikke havde borgere på kanten af arbejdsmarkedet 

tilknyttet.  

Projektet har generelt en stærk forankring, men det kan blive en 

udfordring at sikre en fremadrettet anvendelse af metodehåndbo-

gen. Rummelig imidt er et metodeudviklingsprojekt, hvorfor det også er projek-

tets ambition, at de metoder, der er blevet udviklet og afprøvet, og som er op-

samlet i metodehåndbogen, vil blive anvendt af kommuner og organisationer 

fremadrettet. Derfor har der også løbende været fokus på at give metodehånd-

bogen et format, som understøtter anvendelse. Projektholder fremhæver da 

også flere eksempler på, at de involverede kommuner har kontaktet hinanden 

mhp. at få inspiration. F.eks. har Skanderborg Kommune kontaktet Viborg Kom-

mune ift. erfaringer om ledige med autisme, og Herning Kommune har kontaktet 

Aarhus Kommune ift. hvordan man kan kopiere Futurum. På trods af disse posi-

tive takter, vil vi fremhæve, at det ofte er vanskeligt at sikre en bred og syste-

matisk anvendelse af selv et godt materiale. Ofte vil det kræve, at materialet 

forankres hos aktører, der som en del af deres drift har kontakt til målgruppen (i 

det her tilfælde primært kommuner), og som naturligt kan bringe materialet sy-

stematisk ind i denne kontakt.  

Hertil er det relevant om de igangsatte delprojekter og virksomhedsnetværk i 

Rummelig imidt bliver videreført af de involverede partnere. Her fremhæver en 

projektpartner, at nogle af de etablerede Task Forces er stoppet, men at der 

også er Task Forces som er fortsat enten i regi af Code of Care eller kommu-

nerne. Herudover fremgår det af videoerne i metodehåndbogen, at i hvert fald 

dele af flere af delprojekterne fremadrettet bliver en del af de involverede aktø-

rers drift.  

Til sidst er det også relevant at overveje forankringen hos de deltagende bor-

gere og virksomheder, dvs. i hvilken grad borgerne bliver fastholdte i jobs, og 

virksomhederne fortsætter med at tage socialt ansvar. De gennemførte 

Forankring af  
output 
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spørgeskemaundersøgelser til både borgere og virksomheder indikerer, jf. kapi-

tel 6 neden for, i et vist omfang, at disse har fået styrket deres forudsætninger 

for hhv. at blive i job og tage socialt ansvar. Der er dog mange forhold som har 

betydning for fastholdelsen – f.eks. konjunkturudvikling og COVID-19 – hvorfor 

der formentlig vil være et vist frafald fra de skabte jobs. Derfor er det også posi-

tivt, at projektholder taget fat om denne problemstilling i Socialfondsprojektet 

Rummelig Genstart. 

Projektholder har fulgt systematisk op på delprojekternes frem-

drift, og der er gennemført en systematisk opfølgning med pro-

jekternes metoder og resultater samt det oplevede udbytte hos borgere 

og virksomheder. Projektholder har haft halvårlige statusmøder og en løbende 

dialog med de enkelte delprojekter, hvilket har bidraget til at bevare fokus på 

måltal, målgrupper, metoder og ressourcer. Vi vurderer på den baggrund, at 

projektholder har haft en god opfølgning på de igangsatte delprojekter.  

Givet projektets karakter som et metodeudviklingsprojekt er det desuden afgø-

rende, at der er gennemført en konkret opsamling på de enkelte delprojekters 

målgrupper, metoder og resultater. Dette har været en central del af følgeforsk-

ningen, som systematisk har samlet erfaringerne fra de enkelte delprojekter i en 

online metodehåndbog. Foruden metodehåndbogen er der også løbende udsendt 

et spørgeskema til deltagende borgere i de enkelte delprojekter, når et delpro-

jekt er blevet afsluttet, hvilket har givet systematisk viden om borgernes ople-

vede udbytte. Til sidst er der også gennemført en spørgeskemaundersøgelse 

blandt deltagende virksomheder i Task Forces i sommeren 2019, som opsamling 

på den virksomhedsrettede del af projektet. En spørgeskemaundersøgelse som 

har givet indblik i virksomhedernes oplevede udbytte. Generelt vurderer vi der-

for, at projektet løbende har genereret viden som har kunnet bruges til både at 

dokumentere fremdriften og til løbende at foretage justeringer i projektet.  

Monitorering og  
opfølgning  
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5 Fremdrift og målopnåelse 
Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i for-

hold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunk-

tet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på projektets frem-

drift via fire overordnede indikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetfor-

brug (afsnit 5.1) samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 5.2). 

  

5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle 
Afsnittet beskriver kort projektets overordnede fremdrift i forhold til de aktivite-

ter og/eller milepæle, som er opsat for projektet.  

Status på evalueringstidspunktet er, at 87 % af de opstillede aktivitets-

mål er nået, beregnet som et simpelt gennemsnit. Status på opnåelsen af 

aktivitetsmålene fremgår af tabellen nedenfor. 

Figur 3 Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstidspunktet 

Aktivitetsmål 
Mål i 

projektperio-
den 

Status 
Målopnåelse  

i procent 

A1: Mobilisering af virksomheder  10 12 +100 % 

A2: Regional Inklusions Award 3 1 33 % 

A3: Nye innovative inklusionsmulig-
heder i virksomhederne  

54 40 74 % 

A4: Udvikling og afprøvning af inklu-
sionsforløb  

43 57 +100 % 

A5: Styrkelse af socialøkonomisk for-
retningsforståelse 

7 10 +100 % 

A6: Netværk for socialøkonomiske 
virksomheder, der arbejder beskæf-
tigelsesfremmende, og deres samar-
bejdsrelationer. 

8 12 +100 % 

A7: Følgeforskning 5 6 +100 % 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at projektet generelt har en fornuftig frem-

drift på de opstillede aktivitetsmål. Således har projektet nået (og overindfriet) 

målet om 10 virksomhedsnetværk, ligesom projektet har nået (og overindfriet) 

87%

61%

100%

100%

Fremdrift
(aktiviteter)

Målopnåelse ift.
output

Budgetforbrug

Tidsforbrug
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målene relateret til udvikling og afprøvning af inklusionsforløb (målt som antal 

casebeskrivelser og metoder i de enkelte delprojekter); Styrkelse af socialøko-

nomisk forretningsforståelse; Netværk for socialøkonomiske virksomheder; og 

Følgeforskning. Modsat har projektet ikke indfriet målet om Nye innovative in-

klusionsmuligheder i virksomhederne (målt som antallet af idéer som er kommet 

ud af de etablerede Task Forces), hvor målopnåelsen er 74 %. Samtidig har pro-

jektet blot afholdt 1 af de forventede 3 regionale inklusionsawards (svarende til 

en målopnåelse på 33 %). Dette har været en bevidst strategi fra projektholders 

side, som i stedet for disse awards har tilbudt at afholde afsluttende møder i 

virksomhedsnetværkene. Vi anser ikke fremdriften på dette måltal som proble-

matisk for projektets samlede målopnåelse.  

Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunk-

tet. 

Figur 4 Budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet 

 Total budget Forbrug d.d. 
Procentvist  

forbrug 

Budgetforbrug (mio. DKK) 51,7 51,7 100 % 

Tidsforbrug (måneder) 77 77 100 % 

 

Projektet har ved projektafslutning brugt hele budgettet, hvilket harmonerer fint 

med fremdriften på de opstillede aktivitetsmål. 

5.2 Målopnåelse i forhold til output 
Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projek-

tet. 

På evalueringstidspunktet er 61 % af de opstillede outputmål nået, be-

regnet som et simpelt gennemsnit. Status for de enkelte målsætninger er 

gengivet i tabellen nedenfor. 

Figur 5 Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunktet 

 

Målsætning 

Status på  

evaluerings-

tidspunktet 

Procentvis 

målopnåelse 

B1: Antal deltagere  810 966 + 100 % 

B2: Antal deltagere ifm. uddeling af 
Inklusion Award 300 65 22 % 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at 966 borgere på tværs af de 24 delprojek-

ter har deltaget i indslusningsforløb i projektperioden, og at projektet dermed 

har nået (og overindfriet) måltallet om 810 borgere. Modsat har projektet en 

målopnåelse på 22 % ift. antal deltagere ifm. uddeling af inklusionsaward, hvil-

ket hænger sammen med, at projektet jf. ovenstående, blot har gennemført ét 

af disse awards.  

Budget- og  
tidsforbrug 
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6 Effektvurdering 
I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af mulighederne for, 

at indsatsen vil skabe de ønskede effekter eller for at nå specifikke effektmål. 

Det primære grundlag for evaluators vurdering er spørgeskemadata, men i den 

samlede vurdering indgår også evaluators vurdering af bevillingsmodtagers ar-

bejde med – i forbindelse med implementering af indsatsen – at sikre den størst 

mulige realisering af indsatsens effektpotentiale. 

I forbindelse med evalueringen har vi løbende udsendt et elektronisk spørge-

skema til de borgere, som har deltaget i delprojekterne, efterhånden som del-

projekterne er blevet afsluttet. Besvarelserne af spørgeskemaet giver et indblik i 

såvel de forventede som allerede opnåede effekter blandt borgerne, og er udfor-

met, så det på bedst mulig vis adresserer de indmeldte målsætninger om output 

og effekter fra ansøgningsfasen. Undersøgelsen er sendt ud til 762 borgere, 

hvoraf 280 respondenter har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarpro-

cent på 37 %. Dette er en udmærket svarprocent, når man tager i betragtning, 

at store dele af målgruppen for spørgeskemaet ikke stærke digitalt og/eller 

skriftligt.  

Foruden spørgeskemaet til borgere udsendte vi i sommeren 2019 et elektronisk 

spørgeskema til virksomheder, som har deltaget i Task Forces. 44 virksomheder 

gennemførte dette spørgeskema, mens 31 virksomheder besvarede dele af spør-

geskemaet.  

6.1 Forudsætninger for effektskabelse 
Det er ikke muligt på evalueringstidspunktet præcist at opgøre de effekter, som 

indsatsen vil skabe efter bevillingsperioden. For alligevel at give et billede af ind-

satsens potentiale for effektskabelse, som er mere retvisende og præcist end 

output-indikatorerne alene kan vise, præsenterer vi i dette afsnit, hvordan ind-

satsen konkret har bidraget til at styrke deltagernes forudsætninger for at om-

sætte deres udbytte af indsatsen til de ønskede effekter. 

Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang aktiviteterne i Rummelig imidt har 

øget borgernes forudsætninger for at komme i arbejde/tættere på arbejdsmar-

kedet. Vi vurderer, at forholdene i tabellen er relevante for at vurdere borgernes 

forudsætninger, selvom man også kan argumentere for, at flere af forholdene 

også kunne være effekter af få et job.  

Det fremgår af figuren, at 36 % af borgerne mener, at deres jobmuligheder er 

øget som følge af deres deltagelse i projektet, og at 37 % mener, at de fået 

større overskud i hverdagen som følge af deltagelsen i projektet. Samtidig sva-

rer nogenlunde tilsvarende andele, at de som følge af projektet tror mere på sig 

selv (43 %) og har fået konkrete redskaber, som de kan bruge i jobsøgning eller 

på en arbejdsplads (37 %), mens en lidt mindre andel (22 %) mener at have 

fået et større personligt netværk. Til sidst svarer 34 %, at de fået det psykisk 

bedre end tidligere, og 15 % at de har fået det fysisk bedre end tidligere.  

Om spørgeskema-
erne 

Indsatsens potenti-
ale for effekter 
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Figur 6 Indsatsens bidrag til at skabe styrkede forudsætninger for de ønskede ef-
fekter (borgere) 

Hvordan og i hvilket omfang har indsatsen skabt et udbytte for deltagerne, der 
styrker deres forudsætninger for at skabe effekter? 
Andel af borgerne, der angiver at… 

Andel  
borgere 

… deres jobmuligheder er øget som følge af deltagelse i projektet  36 % 

… de har fået større overskud i hverdagen som følge af deltagelse i projektet 37 % 

… de tror mere på sig selv som følge af deltagelse i projektet 43 % 

… de har fået det psykisk bedre end tidligere 34 % 

… de har fået det fysisk bedre end tidligere 15 % 

… de har fået konkrete redskaber, som de kan bruge i jobsøgning eller på en ar-
bejdsplads som følge af deltagelse i projektet 37 % 

… at de har fået et større personligt netværk som følge af deltagelse i projektet 22 % 

Kolonnen til højre afspejler andelen af respondenter, der har svaret ”ja”. De øvrige svar-

muligheder er ”nej” og ”ved ikke” (n = 269, 265, 263, 259, 259, 257 og 254). 

Ovenstående resultater indikerer, at projektet på flere områder har været vær-

diskabende for en væsentlige gruppe af borgerne, og at det i hvert fald i et vist 

omfang har styrket de deltagende borgeres forudsætninger for at komme i ar-

bejde/tættere på arbejdsmarkedet. Særligt når man tager i betragtning, at de 

fleste af delprojekterne har målgrupper, som har været væk fra arbejdsmarke-

det i lang tid, og som det derfor er relativt svært at flytte. Det er også tydeligt, 

at flere af respondenterne har haft svært ved at svare på spørgsmålene, da der 

generelt er over 20 % af respondenterne, som har svaret ’ved ikke’. 

Spørgeskemaet til virksomheder i Task Forces indikerer, at virksomhedernes for-

udsætninger for at tage socialt ansvar også er styrket. Således svarer 64 % af 

respondenterne, at det har været værdifuldt at være medlem af en Task Force. 

Virksomhedernes konkrete udbytter fremgår af nedenstående figur. 

Figur 7 Indsatsens bidrag til at skabe styrkede forudsætninger for de ønskede ef-
fekter (virksomheder) 

Hvordan og i hvilket omfang har indsatsen skabt et udbytte for deltagerne, der 
styrker deres forudsætninger for at skabe effekter? 
Andel af virksomheder, der angiver at deltagelsen har… 

Andel  
virksomhe-

der 

… givet dem større viden om målgruppens udfordringer med at være på arbejds-
markedet 

64 % 

… inspireret dem til at tage socialt ansvar i deres virksomhed 60 % 

… givet et netværk af andre virksomhedsledere, hvor de sparrer om socialt ansvar 55 % 

… været med til at udvikle idéer til at øge virksomhedernes sociale ansvar 43 % 

… været med til at opnå konkrete resultater i forhold til at skabe jobs til udfor-
drede mennesker 

43 % 

… fået tilført viden i forhold til at rumme udfordrede mennesker i virksomheden 27 % 

Kolonnen til højre afspejler andelen af respondenter, der har valgt de enkelte udbytter (n 

= 47) 
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Det fremgår af figuren, at omkring 60 % af virksomhederne angiver, at deltagel-

sen har givet dem større viden, inspireret dem og givet dem et netværk af andre 

virksomhedsledere at sparre med om socialt ansvar. Desuden fremgår det af fi-

guren, at 43 % virksomhederne vurderer, at de har været med til at udvikle 

idéer til øge at virksomhedernes sociale ansvar og til at opnå konkrete resultater 

i forhold til at skabe jobs. Til sidst svarer 27 % af virksomhederne, at de har 

fået tilført viden i forhold til at rumme udfordrede mennesker i virksomheden.  

6.2 Forventninger til effekter 
Rummelig imidt har et langsigtet mål om, at 68 deltagende borgere ansættes i 

ordinær beskæftigelse og 40 borgere i socialøkonomiske virksomheder umiddel-

bart efter deres deltagelse. Dette svarer til 16 % (108 ud af 668) af de borgere, 

som projektet har forventet ville gennemføre et forløb.  

Med disse langsigtede mål i baghovedet er det positivt, at 38 % af de borgere, 

som har besvaret spørgeskemaet, er kommet i en form for job (ikke i praktik) 

efter at have deltaget i Rummelig imidt. Blandt disse angiver 85 %, at det har 

en betydning for dem at være med i fællesskabet på deres nye job. Herunder 

har 42 % angivet, at det har afgørende betydning at være en del af fællesskabet 

på deres nye job. 

Hertil kommer, at 51 % af de borgere, som da de besvarede spørgeskemaet 

ikke var i job, vurderer, at deres jobmuligheder enten er rigtig gode eller okay, 

mens de resterende 49 % vurderer, at deres jobmuligheder enten er dårlige el-

ler meget dårlige.  

Ovenstående tal er over projektets forventning, men vi kan ikke sige, om det er 

deltagelsen i Rummelig imidt som isoleret set har skabt en bedre tilknytning til 

arbejdsmarkedet, eller om det også kan skyldes andre forhold blandt deltagerne. 

Spørgeskemaet til deltagende virksomheder i task forces viser, at 57 % af re-

spondenterne som følge af deltagelsen i Task Forcen har fundet plads til flere 

personer i virksomheden og/eller gør en større indsats for, at de personer, de 

har tilknyttet, bliver en integreret del af virksomheden.  

Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen, at 67 % af respondenterne i deres 

daglige kontakt med andre virksomheder har gjort opmærksom på det sociale 

ansvar og tankerne bag Rummelig imidt, ligesom flere af virksomhederne har 

gjort andre ting for at gøre andre virksomheder opmærksomme på værdien af at 

tage et socialt ansvar. Kun 11 % har ikke forsøgt at udbrede kendskabet til soci-

alt ansvar og Rummelig imidt. Disse forhold indikerer, at projektet kan have in-

spireret til øget socialt ansvar i flere end de virksomheder, som har deltaget i 

projektets virksomhedsnetværk.  

Til sidst angiver 71 % af respondenterne, at de forventer at fortsætte deres nu-

værende indsats for rummelighed fremadrettet, mens ca. 38 % vil forsøge at 

gøre en endnu større indsats fremadrettet. Kun ca. 4 % forventer ikke at fort-

sætte indsatsen. 

Forventning til 
effekter 
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Alle disse forhold er positive for projektets potentielle fremtidige effektskabelse. 

6.3 Indsatsens effektmål 
Tabellen nedenfor viser fremdriften mod effektmålene for indsatsen. 

Figur 8 Status ift. de opstillede effektmål på evalueringstidspunktet 

 
Målsætning i 

projektperio-

den  

Målsætning 

efter projekt-

perioden 

Status 

Procentvis 

målopnå-

else 

Antal deltagere, der gennemfører ind-
slusningsforløb 

668  625 94 % 

Antal deltagere beskæftigede i socialøko-
nomiske virksomheder umiddelbart efter 
deltagelsen 

40 
 

23 58 % 

Antal deltagere, som er i ordinær be-
skæftigelse, herunder som selvstændige, 
umiddelbart efter deltagelsen 

68 10 252 +100 % 

Antal erhvervsinaktive deltagere, der er i 
gang med at søge arbejde umiddelbart 
efter deltagelsen 

84 
 

390 +100 % 

Antal deltagere, som er i ordinær be-
skæftigelse, herunder som selvstændige, 
6 måneder efter deltagelsen 

0 37 - - 

Antal virksomheder der arbejder for in-
klusion stiger.  

250  302 +100 % 

Note: - angiver, at projektholdet endnu ikke er begyndt at samle data ind på denne indikator.  

Det fremgår af ovenstående tabel, at projektet ved projektafslutning har en flot 

fremdrift på de opstillede effektmål. Således har 625 af de forventede 668 bor-

gere gennemført et indslusningsforløb (svarende til 94 %), og projektholder 

fremhæver, at målopnåelsen havde været endnu højere, hvis man havde med-

taget de 79 personer, som afbrød deres deltagelse på grund af uddannelse eller 

job. Samtidig har projektet med 252 deltagere i ordinær beskæftigelse umiddel-

bart efter deltagelsen og 390 erhvervsinaktive deltagere, der var i gang med at 

søge arbejde umiddelbart efter deltagelsen i høj grad overindfriet måltallene på 

hhv. 68 og 84. Derfor er det heller ikke så vigtigt for effektskabelsen, at blot 23 

af de forventede 40 deltagere er beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder 

umiddelbart efter deltagelsen. Til sidst har projektet også nået (og overindfriet) 

målet om antal virksomheder, som ikke tidligere har arbejdet med offentligt for-

sørgede, men som nu arbejder med inklusion. Projektholder fremhæver, at den 

flotte målopnåelse bl.a. skyldes konjunkturudviklingen i projektperioden.  

En mulig udfordring for projektets langsigtede effektskabelse er borgernes fast-

holdelse i job enten på grund af personlige omstændigheder eller på grund af 

lavkonjunktur. F.eks. er det sandsynligt, at en del af borgerne har mistet deres 

job igen under COVID-19. Dette er bl.a. en af de problemstillinger, som bliver 

addreseret i RummeligGenstart. Selvom projektet ikke har indhentet oplysninger 
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om antal deltagerere, som er i ordinær beskæftigelse 6 måneder efter deltagel-

sen, virker det på baggrund af status på de øvrige effektmål sandsynligt, at pro-

jektet også har nået dette mål. Konkret var måltallet om 37 defineret ud fra 

måltallet om 68 i ordinær beskæftigelse, hvor projektet har opnået 252.  
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7 Anbefalinger og læring 
Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger1 og læringspunkter, som evaluator 

vil pege på med baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret række-

følge.  

Læringspunkter fra de 24 borgerrettede delprojekter. Der er i Rummelig 

imidt gennemført 24 borgerrettede delprojekter (inklusionsforløb). Disse delpro-

jekter har beskæftiget sig med forskellige målgrupper af borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet og har anvendt forskellige metoder. Som tidligere nævnt, er 

der udarbejdet en metodeopsamling, som opsamler de vigtigste resultater og 

læringer fra hvert af delprojekterne. Her vil vi blot gøre opmærksom på nogle af 

de mest gennemgående læringspunkter fra de gennemførte projekter, og ellers 

henvise til metodehåndbogen.2 

For det første er der en række læringspunkter relateret til organiseringen af ind-

satser. F.eks. er erfaringerne fra flere projekter, at det er afgørende med et 

samarbejde på tværs af de aktører, som har med målgruppen at gøre. Af-

hængigt af målgruppen kan det være forskellige forvaltninger i kommunens, a-

kasser, socialpsykiatrien eller civilsamfundet, og særligt ét projekt har gode er-

faringer med at mobilisere ressourcerne i et mindre lokalsamfund. Derudover er 

det vigtigt med et fælles sprog blandt de involverede medarbejdere, og at med-

arbejderne får struktureret og faglig supervision og sparring. Som et sidste fo-

kuspunkt ift. organiseringen af indsatser er det erfaringen fra flere projekter, at 

kendskab til og erfaring med den specifikke målgruppe er vigtigt – særligt hvis 

der er tale om målgrupper med særlige psykiske eller fysiske udfordringer. Dette 

er også en forudsætning for at indgå i en forståelig dialog med virksomhederne 

om evt. skånehensyn.  

For det andet er det et centralt læringspunkt fra mange af delprojekterne, at 

borgerne skal have en håndholdt indsats, hvis de skal hjælpes ind på arbejds-

markedet – særligt hvis borgeren længe har været væk fra arbejdsmarkedet. En 

håndholdt indsats kan f.eks. komme til udtryk ved en mentorindsats og coaching 

rettet mod at få borgeren i job, eller et efterværn hvor man bevarer en relation 

til borgeren efter ansættelse, så man nemt kan træde til og løse evt. udfordrin-

ger. Den håndholdte indsats gælder desuden ikke kun borgere men også virk-

somheder, som løbende kan have behov for vejledning og sparring.   

For det tredje er det et centralt læringspunkt fra mange af delprojekterne, at det 

er afgørende, at man lykkes med at skabe en relation til borgeren og et trygt 

miljø på den arbejdsplads, borgeren skal indgå i. Dette er afgørende for at tage 

hånd om den skepsis, som mange borgere kan have efter mange år uden for ar-

bejdsmarkedet. Tryghed kan f.eks. fremmes ved, at borgeren får en gennemgå-

ende kontaktperson (uanset om borgeren skulle skifte forsørgelsesgrundlag eller 

andet), ved at man taler mindre ’kommunalt’ i dialogen med borgerne (og for 

den sags skyld også virksomhederne) og ved at lade borgeren blive en del af en 

almindelig arbejdsplads, så de føler, at de går på arbejde på lige fod med andre.  

 
1 Anbefalinger formidles kun i forbindelse med midtvejsevalueringer. 
2 https://www.flipsnack.com/kirstinecatalogue/rummelig-imidt.html 
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For det fjerde er der en række læringspunkter om øvrige konkrete virkemidler, 

som delprojekterne vurderer har virket for netop deres målgruppe. F.eks. har 

flere af delprojekterne etableret netværk mellem borgerne, hvor de har kunnet 

spejle sig i hinanden, ligesom flere delprojekter har skabt struktur i borgernes 

hverdag med faste mødetider og arbejdsrutiner, hvilket for nogle målgrupper er 

afgørende for en langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover er det et 

gennemgående karakteristika ved delprojekterne, at de indtager et ressource-

perspektiv på borgerne, hvor de forsøger at tydeliggøre deres karakterstyrker og 

kompetencer frem for at fokusere på deres begræsninger.  

Man kan mobilisere virksomheder til at rekruttere andre virksomheder 

til at tage socialt ansvar. En af de centrale tanker med den virksomhedsret-

tede indsats i Rummelig imidt har været at mobilisere virksomheder i en Task 

Force til at rekruttere flere virksomheder til at tage socialt ansvar – en tilgang 

som Code of Care også før projektet havde erfaringer med, men som er blevet 

forfinet i projektet. Det er et læringspunkt fra projektet, at denne tilgang giver 

mening, da det giver virksomhedslederne mulighed for at sparre med hinanden, 

ligesom det giver kommunerne et forum til at klæde virksomhederne på til at 

forstå målgrupperne og præsentere konkrete kandidater. Samtidig er det en læ-

ring fra projektet, at succeshistorier fra en virksomhed er med til at motivere og 

engagere andre virksomheder til også at tage socialt ansvar. I tilgangen holdes 

der typisk seks møder i Task Forcen årligt, hvilket er nødvendigt for at holde en 

tæt relation til virksomhederne. Den mest centrale kritiske succesfaktorer er 

graden af engagement hos de deltagende virksomhedsledere.  

Der er også resultater i spørgeskemaet til deltagere i Task Forces, som indikerer 

en virkning af at mobilisere virksomheder til at rekruttere flere virksomheder. 

F.eks. angiver 22 % (n = 49), at de blev opmærksomme på Task Forcen, fordi 

de blev kontaktet af en anden virksomhed. Hovedparten af virksomhederne 

(53 %) blev dog kontaktet af en kommune eller anden offentlig myndighed. 

Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen, at 67 % af respondenterne i deres 

daglige kontakt med andre virksomheder har gjort opmærksom på det sociale 

ansvar og tankerne bag Rummelig imidt, ligesom flere af virksomhederne har 

gjort andre ting for at gøre andre virksomheder opmærksomme på værdien af at 

tage et socialt ansvar. Kun 11 % har ikke forsøgt at udbrede kendskabet til soci-

alt ansvar og Rummelig imidt. Disse forhold indikerer, at projektet kan have in-

spireret til øget socialt ansvar i flere end de virksomheder, som har deltaget i 

projektets virksomhedsnetværk.  

Metoden hvor en projektholder får penge og deler ud lokalt kan være en 

vej til at sikre lokal forankring. Projektet har en anderledes opbygning end 

de projekter, som normalt får støtte fra Regionalfonden og Socialfonden. Såle-

des er det relativt atypisk, at projektholder søger midler hjem og reelt får en 

pulje af projektmidler, som de bruger til at opdyrke og igangsætte delprojekter 

med lokale partnere. Erfaringerne fra dette projekt er, at man med denne model 

kan udnytte projektholders lokale kendskab og netværk til at mobilisere organi-

sationer, som af forskellige grunde normalt ikke særligt ofte deltager i social-

fondsprojekter. Samtidig er en af fordelene ved metoden den relativt høje grad 

af lokal forankring, som er opstået i de enkelte delprojekter, da de i høj grad 

selv har kunnet designe netop deres indsats. I den henseende har det været en 
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fordel for projektet, at det ikke fra projektstart var defineret, hvilke delprojekter 

der skulle igangsættes, men at projektholder i stedet har haft tid til sammen 

med lokale partnere at opdyrke konkrete delprojekter.  

Det er dog også en læring fra projektet, at denne projektmodel stiller store krav 

til projektholders administrative kapacitet og netværk – både ift. at opdyrke og 

igangsætte projekter men også at sikre at der løbende er den forventede frem-

drift i projekterne og der bliver foretaget korrekte registreringer af deltagere, ti-

mer m.v. Samtidig er det en læring for projektholder, at det er vigtigt at starte 

dialogen om delprojekter med embedsværket i kommunerne, så man opbygger 

et ejerskab til delprojektet nedefra. Dette i stedet for at starte dialogen på det 

politiske niveau, hvilket i dette projekt i enkelte tilfælde har resulteret i lokal 

modstand hos embedsværket, som har følt, at et delprojekt er presset ned over 

hovedet på dem. Det er altså vigtigt, at man får lokalt ejerskab og forankring på 

de rigtige niveauer.  

Socialøkonomiske virksomheder skal også kobles med ordinære virk-

somheder. Det er en læring fra projektet, at socialøkonomiske virksomheder 

ikke alene har brug for netværk til andre socialøkonomiske virksomheder, men 

også kan drage fordel af et netværk med ordinære virksomheder. F.eks. ved at 

lade socialøkonomiske virksomheder deltage i Task Forces eller ved at lade ordi-

nære virksomheder komme på besøg hos socialøkonomiske virksomheder. Dette 

er en læring som projektholder har taget med i Socialfondsprojektet Rummelig 

Genstart.  
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Bilag A Sådan scorer vi 
 

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede 

data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt. spørge-

skemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget foretager vi ty-

pisk et konservativt skøn. 

Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er 

præsenteret grafisk i rapportens kapitel 4. Den samlede implementeringsscore er baseret på gen-

nemsnittet af de individuelle scorer for de seks parametre. 

 Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingsparametre 
Samlet implemente-

ringsscore 
Trafik-

lys 

Score Betydning Gennemsnit 
Trafik-

lys 

5 Implementeringen er nyskabende og en inspiration for andre. 3,5 - 5,0  
[GRØN] 

4 
Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbedringspo-
tentialer. 

  

3 
Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedringspotenti-
aler. 

2,6 - 3,4  
[GUL] 

2 Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbedringspoten-
tialer. 

1,0 - 2,5  
[RØD] 

1 Implementeringen er meget kritisabel.   

 

Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært 

fremdrift ift. aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målop-

nåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Ne-

denstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende. 

Trafiklys Betydning Slutevaluering 
Midtvejs-
evaluering 

 [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre.  95 % + 45 % + 

 [GRØN] Målopnåelsen er lidt under det ønskede niveau. 81 – 90 % 35 - 44 % 

 [GUL] Målopnåelsen er noget under det ønskede niveau. 65 – 80 % 25 - 34 % 

 [RØD] Målopnåelsen er meget under det ønskede niveau. 20 – 64 % 15 - 24 % 

 [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på. 0 – 19 % 0 – 14 % 

 

På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vur-

dering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forven-
tede effekter. 

 [GUL] 
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. 
Evaluator vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forven-
tede effekter. 

 [RØD] Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede ef-
fekter. 

 

Overordnet 
 

1. Implemente-
ring (afsnit 4) 
 

2. Målopnåelse 
(afsnit 5) 
 

3. Effektvurdering 
(afsnit 3) 
 


