
 

Tværgående case:  
Samspil om evaluering  

 

  

Evalueringen af Rethink Business er 
udført af LB Analyse for Region 
Midtjylland. Formålet med den er at 
skabe læring, som regionen kan bruge 
i sit fremadrettede arbejde med grøn 
omstilling. Blandt andet læring om de 
effektkæder, som LB Analyse har 
kunnet identificere på baggrund af 
arbejdet i det virksomhedsrettede 
team (VRT). 
 

LB Analyse udarbejdede efter aftale med 
Region Midtjylland et evalueringsdesign, hvor 
input fra VRT og de deltagende virksomheder 
udgør det centrale grundlag for evalueringen.  
 
Evalueringsdesign med fokus på læring 
Evalueringsdesignet har åbnet en række nye 
muligheder for læring, men det giver også 
anledning til et par overvejelser om 
evalueringens rolle og formål i et projekt som 
Rethink Business. 
 
Først og fremmest har der været et meget 
klart læringsperspektiv i evalueringen. 
Samme læringsperspektiv har de individuelle 
virksomhedscases og de tværgående 
læringscases, som VRT har udarbejdet som 
en del af afrapporteringen til Region 
Midtjylland. Derfor bad regionen om, at LB 
Analyse og VRT samarbejdede om 
dataindsamlingen til både evaluering og 
cases.  
 
Fælles spørgeramme 
Løsningen blev en fælles spørgeramme, der 
kunne indsamle de nødvendige informationer 
til både LB Analyse og VRT. På den måde steg 
antallet af virksomheder, der kunne indgå i 

evalueringen, og evalueringen blev således 
mere dækkende for virksomhedsforløbene. 
Samspillet om udviklingen af spørgerammen 
blev en gevinst for projektet. Med input fra 
alle parter - inklusive Region Midtjylland - 
voksede spørgerammen udover, hvad et 
almindeligt virksomhedsinterview ville kunne 
bære. Men løsningen blev ikke at 
komprimere eller skære i interviewet. 
Derimod lod man virksomhederne selv 
prioritere emnerne ved indledningsvist at 
bede dem udpege de områder, de navnlig 
havde haft fokus på i deres respektive 
udviklingsforløb. Konkret skulle 
virksomhederne fordele 10 point mellem 9 
mulige temaer og en åben kategori. Herefter 
fokuserede interviewet på netop disse 
områder. 
 
Samtidigt gjorde virksomhedernes 
pointgivning det muligt at skabe overblik 
over, hvilke temaer virksomhederne samlet 
set havde haft mest fokus på i projektet. En 
analyse viste efterfølgende, at forskellige 
typer af virksomheder havde haft forskelligt 
fokus. Dette udgør et af de vigtige 
læringselementer i evalueringen. 
 
Konsulenternes viden bragt i spil 
Samarbejdet mellem VRT og LB Analyse 
gjorde også, at den viden om 
virksomhederne, som VRT havde opbygget 
gennem de intensive vejledningsforløb, blev 
tilgængelige for evalueringen.  
 
I fællesskab kortlagde LB Analyse og VRT de 
forhold, som efter VRT's vurdering havde haft 
væsentlig indflydelse på, hvor langt 
virksomhederne var kommet med den 
ønskede omstilling. Udover selv at 
gennemføre virksomhedsinterviews har den 



 

evalueringsmæssige indsats fra LB Analyse 
har derfor handlet om at systematisere VRT's 
viden, så den blev tilgængelig for 
evalueringen, og forholde den til de 
antagelser, der lå bag projektet, så de kan 
kvalificeres i forhold til kommende indsatser. 
 
I ethvert projekt opbygges en meget 
betydelig viden om samspillet mellem 
forskellige virkemidler og virksomhederne. 
Men ofte forankres denne viden ikke uden for 
de personer, der opbygger den. Og i mange 
tilfælde mistes den, når projektet stopper.  
 
Med evalueringen af Rethink Business er den 
opbyggede viden imidlertid gjort tilgængelig 
for ikke alene evalueringen, men for hele 
projektkredsen og læserne af den 
tværgående case om effektskabelsen i 
projektet.  
 
Viden til fremtidens udviklingsprojekter 
Den læringsskabende evaluering, som LB 
Analyse har gennemført, er navnlig relevant i 
forbindelse med evaluering af 
udviklingsprojekter, hvor nye metoder og 

værktøjer afprøves og udvikles med henblik 
på at skabe læring og erfaring.  
I resultatprojekter, hvor formålet er at bringe 
velafprøvede metoder og værktøjer i brug 
over for en på forhånd specificeret 
målgruppe og for at opnå bestemte effekter, 
vil det evalueringsmæssige fokus i højere 
grad være på at dokumentere 
effektskabelsen. Og her vil evaluator skulle 
være uafhængig af konsulenterne. I 
evalueringen af udviklingsprojekter kan der 
imidlertid være god grund til at udvikle 
metoder til at gøre læringen mere 
systematisk. Det er det, der er blevet 
efterstræbt med den gennemførte evaluering 
af Rethink Business. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

O
m

 p
ro

je
kt

et
 R

et
h

in
k 

B
u

si
n

es
s  

Hvad er Rethink Business?  
 
Region Midtjylland har igangsat projektet 'Rethink Business' med henblik på at skabe grøn 
innovation og vækst i regionen via tankegangen i cirkulær økonomi. Mere end 30 
virksomheder og 5 kommuner i Region Midtjylland deltager aktivt i projektet. Projektet løber 
fra oktober 2012 til december 2014.  
Rethink Business er et udviklingsprojekt, det er funderet i tankesættet bag Cradle 2 Cradle og 
cirkulær økonomi.  Projektet er støttet af EU. Læs mere på www.rethinkbusiness.dk  
 
Hvem står bag Rethink Business?  
 
Development Centre UMT er projektoperatør på vegne af Region Midtjylland, og UMT har 
indgået aftale med COWI A/S og COWIs underleverandør Vugge til Vugge ApS. Rethink 
Business-konsulenterne fra COWI og Vugge til Vugge vejleder virksomhederne igennem tre 
faser: Innovationsfasen, afprøvningsfasen og omstillingsfasen. LB Analyse har på vegne af 
Region Midtjylland evalueret Rethink Business-projektet. 

http://www.rethinkbusiness.dk/


 

   

 

               

          


