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1. INDLEDNING 

Som en del af kvalitetsreformen har regeringen ønsket at udvikle et fleksibelt redskab til at gen-

nemføre sammenlignelige brugetilfredshedsundersøgelser. I forbindelse med kommuneaftalen 

2009 blev der indgået aftale om, at der i 2009 og 2010 skulle gennemføres pilotprojekter med 

brugertilfredshedsundersøgelser på tilbudsniveau på dagtilbuds-, ældre- og handicapområdet i et 

antal kommuner. Folkeskoleområdet er efterfølgende blevet inkluderet i pilotprojektet.  

 

Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) er blevet bedt om at gennemføre pilotprojek-

tet på folkeskole- og dagtilbudsområdet, herunder at indsamle relevante erfaringer i forbindelse 

med gennemførelsen af brugerundersøgelserne i kommunerne. Erfaringsopsamlingen skal sikre 

et solidt grundlag for at vurdere, hvordan en eventuel udrulning af nationale brugerundersøgelser 

på dagtilbuds- og folkeskoleområdet bedst vil kunne foregå.  

 

Formålet med pilotprojektet er at afprøve et koncept til at gennemføre sammenlignelige bruger-

tilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau. Det skal blandt andet afprøves, om de valgte 

målgrupper og spørgsmål er relevante i forhold til kvalitetsudviklingsarbejde på både centralt og 

decentralt niveau, og i hvilket omfang de giver mulighed for meningsfulde sammenligninger på 

tværs af institutioner og kommuner. 

 

I erfaringsopsamlingen fokuseres således på tre overordnede dimensioner omkring brugerunder-

søgelserne, som er  

 Konceptet for sammenlignelige brugerundersøgelser 

 Forudsætninger for arbejdet med brugerundersøgelser i kommunerne, nationalt og hos 

udføreren af brugerundersøgelserne (tekniske og kompetencemæssige) 

 Strategier for eventuel national udrulning. 

 

Disse tre dimensioner danner udgangspunktet for rapporten. 

 

1.1 Kort om pilotundersøgelsen  

Konceptet for brugerundersøgelserne består af flere spørgeskemaer på både folkeskole- og dag-

tilbudsområdet rettet mod forskellige målgrupper, som fremgår af oversigten nedenfor. 

 

Tabel 1.1: Målgrupper i pilotundersøgelsen 

Dagtilbudsområdet Skoleområdet 

 Daginstitutioner 

 Dagpleje 

 Særlige dagtilbud 

 

 Skoler 

 SFO’er 

 Specialklasser 

 Elever i 6.-9. klasser 

 Klubtilbud 
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Spørgeskemaerne til målgrupperne består for det første af en fast grundstamme af spørgsmål, 

som alle pilotkommunerne skal anvende. For det andet har kommunerne haft mulighed for at 

vælge mellem en række valgfrie spørgsmål, og endelig har der været mulighed for at udvikle lo-

kale spørgsmål i den enkelte kommune. Kommunerne har benyttet disse muligheder på forskellig 

måde, hvilket har resulteret i spørgeskemaer af forskellig længde.  

 

Spørgeskemaerne er opbygget om en række overordnede temaer således, at forældrenes til-

fredshed blandt andet afdækkes i forhold til skolernes og dagtilbuddenes pædagogiske indsats, 

samarbejdet med personalet, de fysiske rammer mv.  

 

I appendiks til rapporten kan ses de benyttede spørgeskemaer.  

 

Brugerundersøgelserne er tilrettelagt som totalundersøgelser, således at resultaterne, ud over at 

kunne opgøres samlet for de enkelte kommuner, også kan opgøres for den enkelte skole og det 

enkelte dagtilbud. Forældre til alle børn i skoler og dagtilbud i de fem kommuner har således fået 

tilsendt et spørgeskema.  

 

Pilotundersøgelsen er gennemført i fem kommuner, som er Gladsaxe, Gentofte, Varde, Gribskov 

og Holbæk. Det har været op til den enkelte kommune at vælge, hvilke af ovenstående målgrup-

per man vil gennemføre undersøgelsen blandt.  

 

Ud over disse kommuner er der også opsamlet erfaringer med at gennemføre brugerundersøgel-

ser i Århus Kommune, som har flere års erfaringer med dette på både dagtilbuds- og skoleområ-

det. I forbindelse med undersøgelsen i Århus har der været benyttet et lidt andet koncept, idet 

spørgeskemaerne har bestået af andre spørgsmål end i pilotprojektet. Lighedspunkter til pilot-

kommunerne er derimod, at der også i Århus er gennemført undersøgelser med resultater på in-

stitutionsniveau. Ligeledes knytter der sig de samme opgaver til de indledende faser vedrørende 

information og inddragelse respondenthåndtering, ligesom der knytter sig de samme opgaver til 

opfølgningen på resultaterne. De erfaringer, der er indhentet fra Århus Kommune, er derfor foku-

seret på disse forhold, hvor erfaringerne også er relevante for nærværende pilotprojekt.  

 

Brugerundersøgelserne i pilotkommunerne er gennemført i en periode på 7 uger fra januar til fe-

bruar 2010. I alle de medvirkende kommuner er der opnået svarprocenter på over 70 %, mens 

de laveste svarprocenter på institutionsniveau har været ca. 60 %.  

 

Resultaterne af brugerundersøgelserne er rapporteret ud fra et standardkoncept i de deltagende 

kommuner, således at der opnås information om tilfredsheden på flere niveauer. I alle kommuner 

er resultaterne således afrapporteret på skole-/dagtilbudsniveau og på kommuneniveau. Derud-

over har der været mulighed for at få resultaterne samlet på mellemliggende niveauer, eksem-

pelvis på distriktsniveau. 

 

Pilotprojektet er gennemført ved, at Rambøll efter et udbud har fået opgaven som udfører af 

brugerundersøgelserne i de fem pilotkommuner. Rambølls opgave har bestået i at kvalitetssikre 

spørgeskemaerne anvendt i undersøgelserne, udsende og indsamle spørgeskemaer samt udar-

bejde rapporter til kommunerne. Derudover har Rambøll løbende støttet kommunerne med spar-

ring i forhold til udarbejdelse af tidsplaner, respondentudtræk, hvordan man kan informere om 

undersøgelsen, kommunikationsplaner for offentliggørelse af resultater mv. Ud over rollen som 

udfører har Rambøll fået til opgave at indsamle erfaringer med brugerundersøgelserne, som for-

midles i nærværende rapport.  

 

1.2 Fokus i erfaringsopsamlingen 

Erfaringsopsamlingen fokuserer som nævnt ovenfor på tre overordnede temaer. 

 

For det første afdækkes erfaringer med selve konceptet for sammenlignelige brugerundersøgel-

ser. Her belyses det afprøvede koncept i forhold til spørgsmål, målgrupper, dataindsamlingsmo-

del samt rapporteringens indhold, distribution og formidling. I den sammenhæng belyses, hvor-

dan tredelingen med faste spørgsmål, valgfrie spørgsmål og mulighed for selv at definere lokale 

spørgsmål har fungeret. Endvidere belyses, om brugerundersøgelserne i tilstrækkelig grad giver 

svar, som kommunerne efterspørger, og om det faglige fokus i undersøgelserne er brugbart for 
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folkeskoler og daginstitutioner, samt om brugerundersøgelserne er et velegnet redskab til at fo-

retage sammenligninger på tværs af kommuner og institutioner. Endelig belyses implementerin-

gen, forankringen og opfølgningen på resultaterne i kommunerne, herunder hvordan resultaterne 

indgår i arbejdet med kvalitetsudvikling på forskellige niveauer i kommunerne.  

 

For det andet belyses tekniske og kompetencemæssige forudsætninger for arbejdet med bruger-

undersøgelser i kommunerne og nationalt, samt i forbindelse med udførelsen af brugerundersø-

gelserne. I pilotprojektet har udføreren været en ekstern udfører (Rambøll), men denne rolle kan 

også varetages af andre, herunder kommunerne selv. I afsnittet er der fokus på de tekniske og 

kompetencemæssige forudsætninger, der skal være til stede blandt kommunerne, staten samt 

udføreren (uagtet om denne er ekstern eller kommunerne selv), for at brugerundersøgelser kan 

anvendes som et nyttigt redskab.  

 

For det tredje belyses strategier for eventuel national udrulning. I dette kapitel vurderes konse-

kvenserne af forskellige tilgange til eventuel national udrulning af brugerundersøgelser. I den 

forbindelse belyses konsekvenserne af forskellige grader af muligheder for at udarbejde lokale 

spørgsmål i kommunerne, ligesom konsekvenserne af forskellig grad af valgfrihed i valg af udfø-

rer belyses.  

 

I modellen nedenfor er illustreret, hvordan konceptets (kapitel 3 og 4) anvendelighed afhænger 

af dets implementering (kapitel 3 og 4), tekniske og kompetencemæssige forudsætninger (kapi-

tel 5) samt af udrulningsformen (kapitel 6).  

 

Figur 1.1: Model for sammenhæng mellem konceptet for brugerundersøgelser og anvendelighed 

 
 

Til grund for analyserne og vurderingerne i rapporten ligger fire hensyn, som er: 

1. Sammenlignelighed – på tværs af kommuner, internt i kommunerne og for offentligheden 

2. Kvalitetsudvikling – dvs. potentiale for kvalitetsudvikling på politisk niveau, forvaltnings- 

og institutionsniveau  

3. Omkostninger forbundet med at gennemføre undersøgelsen 

4. Omkostningseffektivitet – dvs. omkostningerne sammenholdt med de to øvrige hensyn 

(sammenlignelighed og kvalitetsudvikling).  

 

Hensynene udspringer af de overordnede formål med at gennemføre sammenlignelige brugerun-

dersøgelser. Hensynene vil løbende indgå i analyserne ved at belyse, hvilke forhold i pilotprojek-

tet der har været hensigtsmæssigt set i forhold til hensynene.  

 

I forlængelse af rapportens konklusioner er givet en række anbefalinger til eventuelt videre ar-

bejde med brugerundersøgelser. Med mindre andet er anført, er anbefalingerne relevante, uanset 

hvordan der fremadrettet eventuelt skal arbejdes videre med brugerundersøgelser, dvs. eksem-

pelvis også hvis kommunerne selv er udførere af undersøgelserne. Derudover er det en yderlige-

re forudsætning for anbefalingerne, at udgangspunktet for at udarbejde nærværende koncept har 

Forudsætninger

Implementering

Udrulningsform

Bruger-
undersøgelsens 

anvendelighed

Koncept for bruger-
undersøgelser
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været at sikre en vis grad af sammenlignelighed mellem kommuner, der vil gennemføre bruger-

undersøgelser.  

 

Det skal understreges, at anbefalingerne i rapporten ikke forholder sig til, om der skal gennemfø-

res brugerundersøgelser med anvendelse af et nationalt koncept. Rapportens anbefalinger vedrø-

rer udelukkende, hvordan der kan arbejdes med brugerundersøgelser, hvis der skal ske en ud-

rulning af et koncept for brugerundersøgelser.   

 

Erfaringsopsamlingens datagrundlag 

Analyserne og konklusionerne i nærværende rapport tager udgangspunkt i de erfaringer, der er 

opsamlet i de fem pilotkommuner samt i Århus Kommune, jf. ovenfor. Der er således tale om en 

casebaseret erfaringsopsamling, som belyser, hvordan konceptet for brugerundersøgelser er ble-

vet anvendt i de deltagende kommuner. Da der er tale om en casetilgang, kan erfaringsopsam-

lingen ikke med sikkerhed siges at være repræsentativ for alle landets kommuner.  

  

Erfaringsopsamlingen bygger på data fra de seks kommuner indsamlet fra en række kilder i for-

bindelse med pilotprojektet.  

 

For det første er der løbende indsamlet erfaringer i det daglige projektarbejde. Både Rambøll og 

de deltagende kommuner har igennem pilotprojektet ført en logbog over den dialog og de erfa-

ringer, der er gjort i projektet. Herudover er der indsamlet erfaringer fra den hotline for respon-

denter, der blev etableret i forbindelse med undersøgelsens gennemførelse. 

 

For det andet er der gennemført en række kvantitative analyser af de indkomne besvarelser, 

herunder omfang af ”ved ikke”-besvarelser, faktoranalyse med henblik på at belyse, hvilke un-

derliggende dimensioner der findes i besvarelserne mv.  

 

For det tredje er der gennemført casestudier i alle de medvirkende kommuner, hvor følgende 

personer blevet interviewet: 

 Politikere (den relevante udvalgsformand) 

 Direktører i centralforvaltningen  

 Projektleder for gennemførelse af brugerundersøgelsen  

 Dagtilbudsledere (institutionsledere, dagplejeledere og ledere af særlige dagtilbud) samt 

folkeskoleledere og ledere af SFO’er1  

 Medarbejdere i dagtilbud (institutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) og skoler (herun-

der SFO) 

 Forældre, herunder medlemmer af skolebestyrelser og forældrebestyrelser for dagtilbud. 

 

I de konkrete erfaringsopsamlinger i de enkelte kommuner er der variationer i forhold til oven-

stående, idet pilotkommunerne selv har været med til at vurdere, hvem det har været relevant at 

interviewe.  

 

Endelig skal nævnes, at interviewene i pilotkommunerne i forbindelse med erfaringsopsamlingen 

er gennemført i forbindelse med, at kommunerne har fået kendskab til deres resultater. Inter-

viewenes afdækning af, hvordan resultaterne anvendes, er derfor i vid udstrækning baseret på 

forventninger hertil.  

 

I appendiks kan ses en komplet oversigt over, hvordan erfaringsindsamlingen er gennemført.  

 

 

  

                                                
1 Kun én af de deltagende kommuner har valgt at gennemføre undersøgelsen blandt ledere af klubtilbud. I denne kommune var det ik-

ke praktisk muligt at gennemføre interview med lederen af klubtilbud i forbindelse med erfaringsopsamlingen. 
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1.3 Læsevejledning 

 

Kapitel Indhold Læs dette, hvis du … 

Kapitel 1 Indledning  

 Indeholder en introduktion til: 
- Pilotundersøgelsen 
- Erfaringsopsamlingen  

 

… vil have en kort introduktion til ram-
merne og indholdet i pilotundersøgelsen 
og erfaringsopsamlingen 
 

Kapitel 2 Konklusioner og anbefalinger  

 Indeholder en sammenfatning af de væsentligste kon-
klusioner og anbefalinger vedrørende: 

- Konceptet 
- Forudsætninger for arbejdet med bruger-

undersøgelser 
- Strategier for eventuel national udrulning 

 

... vil have et hurtigt overblik over erfa-
ringsopsamlingens resultater samt 
Rambølls anbefalinger på baggrund her-
af 

Kapitel 3 Konceptet for sammenlignelige brugerundersøgelser: 
Forberedelse, dataindsamling, målgrupper og spørgs-
mål 

 

 Indeholder en beskrivelse og analyse af: 
- Forberedelse til dataindsamling 
- Dataindsamling 
- Målgrupper og spørgsmål 

 

… vil vide noget om konceptet afprøvet i 
pilotprojektet i forhold til forberedelse, 
dataindsamling, samt målgrupper og 
spørgsmål 
 

Kapitel 4 Konceptet for sammenlignelige brugerundersøgelser: 
Rapportering og opfølgning på resultater 

 

 Indeholder en beskrivelse og analyse af: 
- Rapportering 
- Implementering, forankring og opfølgning 

 

… vil vide noget om konceptet afprøvet i 
pilotprojektet i forhold til rapportering 
og opfølgning på resultaterne 

Kapitel 5 Forudsætninger for arbejdet med brugerundersøgelser 
 

 

 Indeholder en analyse af kompetence- og it-mæssige 
forudsætninger for arbejdet med brugerundersøgelser: 

- for kommunerne 
- for udføreren 
- på nationalt niveau 

 

… vil vide noget om, hvilke kompetence- 
og it-mæssige forudsætninger der kræ-
ves i arbejdet med sammenlignelige 
brugerundersøgelser på forskellige  
niveauer 

Kapitel 6 Strategier for eventuel national udrulning  

 Indeholder en analyse og præsentation af scenarier for 
eventuel national udrulning, herunder: 

- Grad af fleksibilitet i spørgsmålene 
- Grad af valgfrihed i valg af udfører 

… vil vide noget om overvejelser i for-
bindelse med en eventuel national ud-
rulning af brugerundersøgelser 

 

Appendiks indeholder en beskrivelse af metode ved gennemførelse af erfaringsopsamlingen, an-

vendte spørgeskemaer og eksempler på afrapportering af resultater. Endvidere er vedlagt revide-

rede spørgeskemaer og afrapportering af resultater, der anbefales til et eventuelt videre arbejde 

med brugerundersøgelser.  
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2. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER  

Som en del af kvalitetsreformen har regeringen ønsket at udvikle et fleksibelt redskab til at gen-

nemføre sammenlignelige brugetilfredshedsundersøgelser. I forbindelse med kommuneaftalen 

2009 blev der indgået aftale om, at der i 2009 og 2010 skulle gennemføres pilotprojekter med 

brugertilfredshedsundersøgelser på tilbudsniveau på dagtilbuds-, ældre- og handicapområdet i et 

antal kommuner. Folkeskoleområdet er efterfølgende blevet inkluderet i pilotprojektet. 

 

Af det følgende fremgår overordnede konklusioner samt Rambølls anbefalinger vedrørende pilot-

projektet om brugerundersøgelser på skole- og dagtilbudsområdet. I pilotprojektet er der gen-

nemført brugerundersøgelser blandt en række målgrupper, som på dagtilbudsområdet er dagin-

stitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud, og på folkeskoleområdet skoler, SFO’er, specialklasser, 

elever i 6.-9. klasse samt klubtilbud. Pilotprojektet er gennemført i 5 pilotkommuner (Holbæk, 

Gladsaxe, Varde, Gentofte og Gribskov) samt Århus Kommune, hvor sidstnævnte er involveret i 

projektet på baggrund af flere års erfaringer med at gennemføre brugerundersøgelser.     

 

Spørgeskemaerne består for det første af en fast grundstamme af spørgsmål, som alle pilotkom-

munerne skal anvende. For det andet har kommunerne haft mulighed for at vælge mellem en 

række valgfrie spørgsmål, og endelig har der været mulighed for at udvikle lokale spørgsmål i 

den enkelte kommune.  

 

Brugerundersøgelserne er tilrettelagt som totalundersøgelser, hvor der er fremsendt spørgeske-

maer til forældre til alle børn i kommunen i de nævnte målgrupper. Derved kan forældrenes til-

fredshed gøres op både for den enkelte institution og samlet for kommunen.  

 

Brugerundersøgelserne er gennemført i januar og februar måned 2010. Resultaterne er afrappor-

teret på flere niveauer med rapporter på institutions- og kommuneniveau, samt eventuelt på 

mellemliggende niveauer som eksempelvis distrikter.  

 

I forlængelse af rapportens konklusioner er givet en række anbefalinger til eventuelt videre ar-

bejde med brugerundersøgelser. Med mindre andet er anført, er anbefalingerne relevante, uanset 

hvordan der fremadrettet eventuelt skal arbejdes videre med brugerundersøgelser, dvs. eksem-

pelvis også hvis kommunerne selv er udførere af undersøgelserne. Derudover er det en yderlige-

re forudsætning for anbefalingerne, at udgangspunktet for at udarbejde nærværende koncept har 

været at sikre en vis grad af sammenlignelighed mellem kommuner, der vil gennemføre bruger-

undersøgelser. 

 

Det skal understreges, at anbefalingerne i rapporten ikke forholder sig til, om der skal gennemfø-

res brugerundersøgelser med anvendelse af et nationalt koncept. Rapportens anbefalinger vedrø-

rer udelukkende, hvordan der kan arbejdes med brugerundersøgelser, hvis der skal ske en ud-

rulning af et koncept for brugerundersøgelser.   

 

I det nedenstående følger først konklusioner og anbefalinger vedrørende konceptet for sammen-

lignelige brugerundersøgelser i forhold til spørgsmål, målgrupper, dataindsamlingsmodel samt 

rapporteringens indhold, distribution og formidling. Endvidere belyses opfølgningen på resultater-

ne i kommunerne. Dernæst følger konklusioner og anbefalinger vedrørende tekniske og kompe-

tencemæssige forudsætninger for arbejdet med brugerundersøgelser i kommunerne og nationalt, 

samt i forbindelse med udførelsen af brugerundersøgelserne. Endelig belyses konsekvenser af 

forskellige strategier for eventuel national udrulning af brugerundersøgelser.  

 

2.1 Konklusioner og anbefalinger vedrørende konceptet 

 

Forberedelser til undersøgelsen 

Erfaringsopsamlingen viser, at kendskab til undersøgelsen blandt medarbejderne kan have posi-

tiv betydning for undersøgelsens gennemførelse ved, at medarbejderne spiller en aktiv rolle for 

at sikre forældrenes medvirken i undersøgelsen. Ligeledes kan kendskab til undersøgelsen spille 

en positiv rolle for ejerskabet til resultaterne og dermed fremme anvendelsen af undersøgelsens 

resultater. Afdækningen af kommunernes erfaring med forberedelse til dataindsamling viser, at 
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det, på trods af hensigten om dette, ikke er lykkedes at involvere institutionsniveauet i lige stor 

udstrækning om undersøgelsen i alle kommuner. Mens nogle af kommunerne har valgt at infor-

mere institutionsniveauet, har man andre steder valgt at involvere det decentrale niveau med en 

inddragende tilgang. Der er en tendens til, at det primært har været lederniveauet i institutioner-

ne, der har været involveret, mens de decentrale medarbejdere primært har været involveret på 

den enkelte institution.  

 

Processerne omkring stillingtagen til spørgeskemaet er blevet håndteret med forskellig grad af 

inddragelse af institutionerne, og denne proces har sammen med den indledende information om 

undersøgelsen været vigtig for forankringen og ejerskabet til undersøgelsen.  

 

Tilsvarende har kommunerne anvendt forskellige organisationsmodeller til involvering af ledelsen 

i forvaltningen. Her tyder erfaringsopsamlingen på, at en formel organisering med styregruppe 

med deltagelse af forvaltningsledelse og fagchefer er hensigtsmæssig, da dette sikrer den nød-

vendige fremdrift og beslutningskraft omkring undersøgelsen. Dette gælder særligt for kommu-

ner uden erfaring med brugerundersøgelser.  

 

For så vidt angår det politiske niveau, har politikerne overvejende været involveret på oriente-

rende niveau i opstartsfasen, om end de generelt har forholdt sig til kommunernes deltagelse i 

pilotprojektet.  

 

Omkring forberedelsen til dataindsamlingen anbefaler Rambøll følgende: 

 

 
 

 
  

ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANISERING AF OG INFORMATION OM UNDERSØ-

GELSEN 

 

 Rambøll anbefaler, at kommuner (og særligt kommuner uden erfaring med brugerundersø-

gelser) overvejer en ledelsesmæssig og faglig forankring af undersøgelserne ved oprettelse 

af en styregruppe.  

 

 Rambøll anbefaler, at kommuner arbejder på at sikre målrettet information og involvering 

af alle nøgleaktører så tidligt som muligt i forløbet – og også forud for brugerundersøgel-

sens gennemførelse. Denne indsats er afgørende for den efterfølgende kvalitetsudvikling. 

 

 Rambøll anbefaler samtidig en differentieret information/involvering, så det sikres, at hen-

synet til involvering står mål med det forventede udbytte. Hermed menes, at den egentlige 

inddragelse (fx i forhold til udformning af spørgsmål) kun bør omfatte de decentrale ledere 

og ikke frontmedarbejdere. 

 

 Det anbefales at bruge eksisterende informationskanaler til information/orientering om 

kommende brugerundersøgelser. Dette sikrer en omkostningseffektiv informationsindsats, 

men også at brugerundersøgelser forankres i eksisterende strukturer. 

 

 Det anbefales, at kommunerne overvejer, om de decentrale ledere kan tildeles ansvar for 

at informere – og evt. inddrage – medarbejderne tidligt i forløbet. Modsat bør information 

fra forvaltningens side primært tilgå de decentrale ledere og have mere generel karakter. 

Igen vurderes dette at være den mest omkostningseffektive model, men omvendt også den 

tilgang der skaber bedst lokalt ejerskab. 

 

 Det anbefales at arbejde med kommunikationsplaner i kommunerne med klar angivelse af, 

hvem der informeres hvornår, da dette øger sandsynligheden for at informere alle relevan-

te interessenter i behørig tid. 
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Anbefalingerne vedrørende respondenthåndtering er følgende: 

 

 
 

Endvidere viser pilotforsøget en række udfordringer i forhold til håndtering af respondentudtræk, 

som har vist sig vanskeligere end forventet af kommunerne. De fleste af kommunerne har ladet 

deres IT-systemleverandør levere udtrækket, og dette er i de fleste tilfælde sket gennem direkte 

kontakt til Rambøll. Omkring respondentudtræk har Rambøll nedenstående anbefalinger. Den 

første anbefaling er relevant uanset om brugerundersøgelsen gennemføres af eksterne leveran-

dører/et centralt niveau, eller om den enkelte kommune selv udfører brugerundersøgelsen. Den 

anden anbefaling er udelukkende relevant, hvis brugerundersøgelsen gennemføres af eksterne 

leverandører/et centralt niveau. 

  

 
 
 

Dataindsamlingen 

I forbindelse med pilotforsøget er dataindsamlingen blandt forældre foregået ved, at der er ud-

sendt et introduktionsbrev med henvisning til et internetspørgeskema. Dette er blevet fulgt op af 

et rykkerbrev og en telefonisk rykkerrunde. Erfaringsopsamlingen viser, at modellen for dataind-

samling har resulteret i en høj, bredt funderet svarprocent, som er afgørende for sammenligne-

lighed og for at der kan ske kvalitetsudvikling lokalt i alle institutioner. Konkret har svarprocen-

terne i alle kommuner været over 70 % og på institutionsniveau mindst ca. 60 %.  

 

For målgrupperne elever i 6.-9. klasse samt klubtilbud er dataindsamlingen foregået ved, at sko-

lerne og klubberne er blevet tilsendt en samlet pakke med breve til eleverne med links til et in-

ternetspørgeskema. Erfaringerne fra skolerne er, at det er nemt at sikre en høj svarprocent ved 

at tage eleverne med i et it-lokale og besvare skemaet. 

 

Udover dette er der i pilotforsøget gjort positive erfaringer med en række instrumenter i forbin-

delse med dataindsamlingen. Erfaringsopsamlingen viser, at det har positiv betydning for svar-

procenten, hvis der etableres en hotline-funktion, hvis spørgeskemaerne oversættes til andre 

sprog end dansk, og hvis der etableres et svarbarometer, der giver kommunerne og institutio-

nerne mulighed for løbende at følge udviklingen i svarprocenten.    

 

Rambøll anbefaler på den baggrund følgende: 

  

ANBEFALINGER VEDRØRENDE RESPONDENTHÅNDTERING 

 

 Af hensyn til datakvalitet og ressourceforbrug vurderes det at være hensigtsmæssigt for 

kommunerne at lade deres systemleverandør levere dataudtrækkene af respondenter. Dette 

gælder dog ikke skoleområdet, hvor kommunerne har adgang til at foretage de nødvendige 

udtræk i den nødvendige kvalitet og uden væsentligt ressourceforbrug.  

 

 Hvis det ikke er kommunerne selv, der gennemfører undersøgelserne, anbefales det endvi-

dere, at der etableres direkte kontakt mellem udfører af brugerundersøgelsen og kommu-

nens systemleverandør med henblik på at indgå aftaler om leveringens specifikationer og 

deadlines.  

 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE PROCESSER FOR STILLINGTAGEN TIL SPØRGESKEMA 

 

 Det anbefales, at der sker en form for decentral stillingtagen til (udvikling af) spørgsmål, 

men at dette mest effektivt sker i fora med deltagelse af forvaltninger og decentrale ledere. 

Medarbejdere bør ikke involveres i denne del, men de skal kende til listen af spørgsmål forud 

for igangsættelsen. Denne anbefaling balancerer to hensyn: Hensynet til en effektiv proces 

og hensynet til efterfølgende kvalitetsudvikling. Øvrige aktører bør også involveres (det poli-

tiske niveau, medarbejderudvalg, forældrebestyrelser mv.), men primært til orientering. 
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Målgrupper og spørgeskemaer 

I pilotprojektet er der gennemført brugerundersøgelser blandt en række målgrupper, som på 

dagtilbudsområdet er daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud, og på folkeskoleområdet 

skoler, SFO’er, specialklasser, elever i 6.-9. klasse samt klubtilbud. 

 

Spørgeskemaerne til målgrupperne har med en enkelt undtagelse været relevante. Rambøll vur-

derer dog, at antallet af spørgeskemaer til målgrupperne resulterer i for høj grad af kompleksitet, 

og at der således fremadrettet er behov for at gøre dette mere simpelt.  

 

Konkret adskiller spørgeskemaerne til målgrupperne dagpleje, daginstitutioner og særlige dagtil-

bud samt til skoler og specialklasser sig næsten ikke fra hinanden. Vedrørende særlige dagtilbud 

og specialklasser viser erfaringsopsamlingen endvidere, at flere kommuner arbejder med at inte-

grere børnene i disse målgrupper i dagtilbuddene og skolerne. Undersøgelsen blandt elever i 6.-

9. klasse opleves at være et vigtigt supplement til undersøgelsen blandt forældrene. Endelig har 

kommunerne ikke fundet undersøgelsen blandt børn i klubtilbud relevant, idet blot én kommune 

har valgt at gennemføre undersøgelsen blandt denne målgruppe. Dette skal ses i lyset af, at un-

dersøgelsen kun omfatter elever i 6. klasse eller derover. I praksis er klubtilbuddet i kommuner-

ne ofte rettet mod børn i 3. til 6. eller 7. klasse, idet der dog ikke er en sådan aldersafgrænsning 

i dagtilbudsloven. Rambøll vurderer, at der ikke er noget i pilotprojektet, der tyder på, at det er 

mindre relevant at gennemføre brugerundersøgelser blandt denne målgruppe end blandt de øvri-

ge målgrupper i pilotprojektet - men at der knytter sig ovenstående udfordringer til afgrænsnin-

gen af målgruppen. 

 

Samlet set har Rambøll nedenstående anbefalinger vedrørende spørgeskemaerne til de forskelli-

ge målgrupper: 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE DATAINDSAMLINGEN 

 

 Det anbefales at anvende samme overordnede model for dataindsamling som den an-

vendte i pilotundersøgelsen. Dette indebærer: 

 En proces med udsendelse af introduktionsbrev og rykkerbrev efterfulgt af telefonisk 

opfølgning 

 At respondenterne har mulighed for at henvende sig til en hotline 

 At spørgeskemaerne oversættes til relevante fremmedsprog – dog afhængig af for-

ældrenes baggrund i den enkelte kommune 

 At kommunerne og institutionerne får mulighed for løbende at følge svarprocenten 

via et svarbarometer. 

 

 Endvidere anbefales følgende kvalitetsparametre for brugerundersøgelser på dagtilbuds- 

og folkeskoleområdet: 

 At den samlede svarprocent på kommuneniveau tilstræbes at være over 70 % og 

som minimum 60 %. 
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Rambøll vurderer, at opbygningen af spørgeskemaerne med en tredeling har været hensigts-

mæssig, da dette har balanceret behovene for lokal kvalitetsudvikling, sammenlignelighed og 

omkostninger. På den ene side medvirker de lokale spørgsmål og processerne omkring udarbej-

delse heraf til forankring af undersøgelsen, samtidig med at de styrker relevansen af undersøgel-

sen ved at give mulighed for at inkludere spørgsmål om specifikke kommunale målsætninger og 

indsatsområder. På den anden side viser erfaringsopsamlingen, at det er omkostningsfyldt for 

både kommuner og udfører at arbejde med de lokale spørgsmål, ligesom der har vist sig visse 

udfordringer med kvaliteten af spørgsmålene (bl.a. mange ”ved ikke”-svar). På den baggrund 

vurderer Rambøll, at der er behov for mere faste rammer omkring denne tredeling, primært for 

at mindske kompleksiteten og dermed omkostningerne.  

 

I pilotprojektet har det ikke været en del af konceptet, at der har været åbne svarmuligheder i 

spørgeskemaerne, hvor forældrene har haft mulighed for at uddybe deres svar. Kommunerne har 

haft mulighed for selv at vælge at inkludere denne svarmulighed. Erfaringerne med dette er, at 

de åbne svar på den ene side giver respondenterne en ”ventil” til at uddybe deres samlede ople-

velse af institutionen, ligesom institutionerne kan anvende besvarelserne til at komme i dybden 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE OPDELINGEN AF SPØRGESKEMAER TIL MÅLGRUP-

PERNE 

 

 At der udarbejdes ét samlet spørgeskema for dagtilbud, som dækker målgrupperne dag-

pleje og daginstitution  

 

 At særlige dagtilbud og specialklasser ikke skal have særskilte spørgeskemaer, men ind-

går i spørgeskemaerne til hhv. dagtilbud og skole. Såfremt kommunen vurderer, at der 

er behov for særlige spørgsmål til målgrupperne, håndteres det via en springfunktion i 

det generelle skema til dagtilbuds-/skoleområdet, således at kun de relevante forældre 

får stillet de særlige spørgsmål. Dette giver også mulighed for at inkludere spørgsmålene 

til børn i disse målgrupper, der er integreret i de øvrige klasser og grupper på skolen og i 

dagtilbuddene.  

 

 At spørgeskemaet til målgruppen klubtilbud afskaffes i den nuværende form med under-

søgelser blandt elever. I pilotprojektet er der ikke indhentet erfaringer med andre frem-

gangsmåder i forhold til denne målgruppe, og der er derfor ikke givet en anbefaling til en 

specifik alternativ løsning. Rambøll vurderer, at der er følgende muligheder: 

o at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i denne målgrup-

pe, da dette vil give et samlet billede af tilfredsheden, uanset om børnene går i 6. 

klasse eller derover og dermed selv kan deltage i undersøgelsen, eller om eleverne 

er yngre. Som spørgeskema kan der tages udgangspunkt i skemaet til SFO, idet der 

er relativ stort sammenfald mellem dette og skemaet til klubtilbud, dog i så fald med 

inkludering af visse spring i skemaet. I den sammenhæng skal det overvejes, at for-

ældre typisk ikke kommer så meget i klubtilbuddene og således ikke har særligt gode 

forudsætninger for at besvare et spørgeskema 

o at lade alle børn i klubtilbud besvare spørgeskemaet. Her skal det overvejes, dels 

hvorvidt elever ned til 3. klasse generelt kan besvare et spørgeskema validt, dels 

hvorvidt der i givet fald er behov for at justere spørgsmålsformuleringerne med hen-

blik på at rumme denne yngre målgruppe. 

o at udelade spørgeskemaet til målgruppen klubtilbud af konceptet.  

 

 At målgrupperne SFO/fritidshjem fastholdes uændret. 

 

 At muligheden for behovet for at adskille resultater for eksempelvis børn i daginstitutio-

ner, dagplejen og børn i særlige dagtilbud/specialklasser fastholdes i afrapporteringsfa-

sen, uagtet at målgrupperne ikke holdes adskilt. 
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med årsagerne til resultaterne af undersøgelserne. På den anden side er det omkostningsfyldt at 

anonymisere de åbne besvarelser, så hverken børn, forældre eller personale kan genkendes i 

svarene (jf. persondataloven må der generelt ikke videregives oplysninger fra undersøgelsen, der 

kan henføres til identificerbare personer uden disses samtykke). Erfaringsopsamlingen viser såle-

des, at hvis der skal inkluderes en åben svarmulighed i undersøgelsen, skal kommunerne være 

meget opmærksomme på ressourceforbruget forbundet med dette, samt hvordan resultaterne af 

de åbne svar formidles efterfølgende. 

 

Vedrørende spørgeskemaet har Rambøll nedenstående anbefalinger. Anbefalingerne er - med en 

enkelt undtagelse - gældende, uanset om der gennemføres en national udrulning af brugerunder-

søgelser, som udføres af eksterne leverandører/et centralt niveau, eller om den enkelte kommu-

ne selv udfører brugerundersøgelsen. En yderligere forudsætning for anbefalingerne er, at ud-

gangspunktet for at udarbejde nærværende koncept har været at sikre en vis grad af sammen-

lignelighed mellem kommuner, der vil gennemføre brugerundersøgelser. 

 

 
 
  

ANBEFALINGER VEDRØRENDE TREDELINGEN AF SPØRGESKEMAET 

 

 At tredelingen af spørgeskemaet i obligatoriske, valgfrie og lokalt udviklede spørgsmål 

fastholdes – dette er relevant, hvis der som i nærværende pilotprojekt tages udgangspunkt 

i, at brugerundersøgelserne skal være sammenlignelige. 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE RAMMERNE FOR SPØRGESKEMAET 

 

 At der fastlægges rammer for spørgeskemaerne, således at spørgeskemalængden holdes 

på ca. 30 spørgsmål. 

 

 At der fastlægges en øvre grænse på 10 lokale spørgsmål, som den enkelte kommune får 

mulighed for at udarbejde. Ud over at begrænse kompleksiteten og dermed omkostninger-

ne for gennemførelsen af undersøgelsen vil en sådan grænse medvirke til, at kommunerne 

i stedet anvender tilvalgsspørgsmål, hvilket vil styrke mulighederne for sammenligning. 

 

 At der til kommunerne udarbejdes en kort vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af de 

lokale spørgsmål med eksempler på, hvilke spørgsmålstyper der fungerer godt, og hvilke 

der typisk fungerer mindre godt. Her gælder det særligt om at formidle erfaringer til kom-

munerne om, hvad man kan forvente, at forældre/brugere meningsfuldt kan svare på. 

 

 For at mindske ressourceforbruget samt risikoen for fejl i forbindelse med gennemførelsen 

af undersøgelsen anbefales det, at de lokalt udviklede spørgsmål samles i slutningen af 

spørgeskemaet og ikke som i nærværende pilotundersøgelse integreres i det udarbejdede 

skema efter det relevante tema. Denne anbefaling er primært relevant, hvis en leverandør 

skal udføre brugerundersøgelser i flere kommuner samtidig. 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE ÅBENT KOMMENTARFELT I SPØRGESKEMAET 

 

 At et åbent svarfelt fortsat ikke inkluderes som en fast del af konceptet. 

 

 At såfremt den enkelte kommune vælger at tilføje et kommentarfelt, skal kommunen være 

opmærksom på de særlige udfordringer forbundet med dette. Dette omfatter at sikre 

o tilstrækkelige ressourcer til dataindsamling, anonymisering og rapportering 

o en fornuftig efterfølgende behandling af svarene på institutionerne, herunder 

et beredskab til at håndtere eventuelle afledte konsekvenser af særlige kom-

mentarer. 
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Rapportering 

I pilotprojektet er der overordnet udarbejdet tre rapporteringstyper til kommunerne.  

 

Det grundlæggende element har bestået af en rapport til hver enkelt institution i kommunen, en 

såkaldt enhedsrapport. Rapporten præsenterer grafisk enhedens egne resultater samt relevante 

sammenligninger (benchmark), fx i forhold til det samlede resultat i kommunen og i forhold til pi-

lotkommunerne samlet. Rapporten er udarbejdet på alle relevante organisatoriske niveauer i 

kommunen, herunder den enkelte afdeling, institution, eventuelt et samlende område/distrikt 

samt for hele kommunen. Rapporterne i pilotprojektet er genereret efter en fast skabelon og er 

ikke kommenteret individuelt. 

 

Med henblik på at give det centrale niveau i kommunen et overblik over resultaterne på de enkel-

te institutioner er der supplerende udarbejdet en resultatoversigt, der i samlet oversigt viser re-

sultaterne opdelt på institutioner/enheder i kommunen. Med oversigten kan det centrale niveau i 

kommunen få overblik og sammenligne resultaterne på institutionsniveau, uden først at skulle 

hente informationen fra de enkelte enhedsrapporter. 

 

Endelig er der på det kommunale niveau udarbejdet en samlet hovedrapport, der blandt andet 

supplerer enhedsrapporten med analyser på tværs af institutioner, institutionskarakteristika (fx 

tilbudstype, størrelse mv.) og forældrekarakteristika (fx alder, uddannelse mv.). Ligeledes inklu-

derer den samlede rapport en mere detaljeret sammenligning med de øvrige pilotkommuner, 

samt en identifikation af relevante indsatsområder på kommunalt niveau. Til forskel fra enheds-

rapporten er hovedrapporten udarbejdet specifikt til den enkelte kommune, og den indeholder 

mere dybdegående analyser og tekst om blandt andet indsatsområder.  

 

Erfaringsopsamlingen viser, at de tre rapporteringstyper er blevet godt modtaget i kommunerne.  

Rambøll anbefaler på den baggrund følgende: 

 

 
 

  

ANBEFALINGER VEDRØRENDE RAPPORTER TIL DE ENKELTE INSTITUTIONER 

 

 Rambøll anbefaler at bibeholde rapporteringen på enhedsniveau (afdelinger, institutioner, 

skoler mv.) , og herunder at kommunerne indledningsvist fastlægger de relevante rappor-

teringsniveauer. I forhold til hensynet til kvalitetsudviklingsarbejdet udgør enhedsrappor-

terne det vigtigste element i rapporteringen.  

 

 Enhedsrapporten skal fremstå lettilgængelig, således at den på bedst mulig vis kan under-

støtte de opfølgende aktiviteter. Det anbefales, at resultaterne præsenteres grafisk, idet en 

alternativ præsentation i tabelform nemt bliver uoverskuelig. Ud over institutionens egne 

resultater bør der som minimum indgå en sammenligning med det nærmeste overordnede 

organisatoriske niveau, fx områderesultat eller kommuneresultat. 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE EN SAMLET OVERSIGT MED INSTITUTIONERNES RE-

SULTATER 

 

 Rambøll anbefaler ligeledes, at der udarbejdes en samlet oversigt over institutionernes re-

sultater. Oversigten har i pilotprojektet krævet begrænsede ressourcer at producere, og 

har samtidig understøttet hensynene om kvalitetsudvikling og sammenlignelighed internt i 

kommunen. Oversigten giver et godt overblik centralt i kommunen, hvor den bidrager til at 

identificere best practice og eventuelle institutioner, hvor der er behov for særlig opmærk-

somhed. 
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Implementering, forankring og opfølgning 

I forhold til implementering, forankring og opfølgning på resultaterne tegner der sig et billede af, 

at brugerundersøgelser vurderes at være et relevant redskab på alle niveauer i styringskæden, 

men at kommunernes primære fokus på anvendelsen af redskabet er til kvalitetsudvikling på in-

stitutionsniveau. Der er samtidig tiltænkt en politisk opfølgning på resultaterne, om end der end-

nu ikke er konkrete erfaringer med dette. I flere kommuner har man på forvaltningsniveau tænkt 

opfølgningen sammen med mål- og rammestyring samt kontraktstyring.  

 

Vigtige forudsætninger for, at resultaterne af brugerundersøgelsen vil blive anvendt, er bl.a., at 

der informeres om undersøgelsen på decentralt niveau, ligesom organisatoriske tiltag i relationen 

mellem centralt og decentralt niveau, i den enkelte institution, eller i form af fora eller netværk 

mellem institutioner kan virke fremmende for anvendelsen af resultaterne.  

 

 
 

 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE PLANLÆGNING AF KOMMUNIKATION AF RESULTATER 

 

 At det i kommunernes kommunikationsplan, som anbefales udarbejdet i opstartsfasen, og-

så  sikres, at alle relevante aktører informeres om resultaterne, herunder en entydig an-

svarsfordeling i forhold til, hvem der informerer hvem.  

 

 At kommunerne har en strategi for håndtering af de institutioner, der scorer meget lavt i 

brugerundersøgelserne. 

 

 

 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE EN SAMLET HOVEDRAPPORT FOR KOMMUNEN 

 

 Rambøll anbefaler, at en samlet hovedrapport indgår som et element i brugerundersøgel-

serne, hvor kommunerne selv vurderer behovet for denne rapporteringstype. Hovedrappor-

ten har i pilotprojektet fungeret som et godt redskab på det centrale og politiske niveau i 

kommunen og har med dybere statistiske analyser, herunder identifikation af mulige ind-

satsområder, bidraget med en merværdi ud over den viden, der indgår i enhedsrapporter-

ne. Hovedrapporten har dog også været relativt dyr at producere, og set i forhold til hen-

syn om kvalitetsudvikling og sammenlignelighed ikke været strengt nødvendig for kommu-

nen. Som nævnt er enhedsrapporten udarbejdet på alle niveauer, inklusive kommunen 

samlet set. De grundlæggende undersøgelsesresultater, inklusive sammenligningen med de 

øvrige kommuner, har således i forvejen været tilgængelige. 

 

 I forhold til indholdet i hovedrapporten vurderer Rambøll, at en uddybende benchmarking 

samt analyse af indsatsområder er nyttig, men ikke essentiel for kommunen i forhold til at 

arbejde videre med undersøgelsens resultater. Analyserne på tværs af institutions- og for-

ældrekarakteristika bør altid rapporteres, ligesom undersøgelsens metode og svarprocenter 

skal være tilgængelig. Dette kunne dog alternativt formidles i et metodenotat. 
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Erfaringsopsamlingen tyder på, at en tidsmæssig placering af undersøgelsen med indsamling af 

data og adgang til resultaterne i første kvartal af et år har fungeret godt, idet kommunerne og 

institutionerne oplever, at dette hænger godt sammen med det videre arbejde med resultaterne i 

planlægningen af det efterfølgende år og i relation til eksisterende redskaber som kvalitetsrap-

porter og pædagogiske læreplaner samt forældresamtaler og -samarbejde.  

 

Tilsvarende viser erfaringsopsamlingen, at arbejdet med blandt andet kvalitetsrapporter og pæ-

dagogiske læreplaner i vid udstrækning foregår i en cyklus på to år. Endvidere vurderes det, at 

der skal mindst to år til, før man vil kunne spore resultaterne af et indsatsområde identificeret på 

baggrund af en brugertilfredshedsundersøgelse, ved at forældrenes tilfredshed har ændret sig. På 

den baggrund har Rambøll følgende anbefalinger vedrørende implementering, forankring og op-

følgning på brugertilfredshedsundersøgelserne:  

 

 
 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE TIMING OG FREKVENS AF UNDERSØGELSERNE 

 

 Hvis der arbejdes med brugerundersøgelser, anbefales, at disse gennemføres med et inter-

val svarende til hvert 2. år. Årlige brugerundersøgelser levner ikke tilstrækkelig mulighed 

for at implementere resultaterne, og samtidig vil årlige undersøgelser alt andet lige være 

mere ressourcekrævende. Undersøgelser hvert 3. år vurderes at indebære en risiko for, at 

resultaterne vil komme i utakt med centrale redskaber til kvalitetsudvikling, såsom kvali-

tetskontrakter og evaluering af de pædagogiske læreplaner. 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANISERING AF OPFØLGNING 

 

 At kommunerne overvejer at tildele ansvar for den lokale formidling af og opfølgning på 

resultater til de enkelte institutionsledere. Men det bør samtidig overvejes at stille krav fra 

forvaltningens side til, at opfølgningen specifikt skal forankres organisatorisk, hvad enten 

dette er råd, medarbejderbestyrelser, personalefora eller lignende. Disse krav kan eventu-

elt indarbejdes i kontraktstyringen mellem forvaltning og institutionsledelse. Anbefalingen 

skal ses i lyset af, at nogle kommuner har erfaringer med, at der ikke altid følges op på 

resultaterne.  

 

 At den enkelte kommune overvejer, om der kan etableres organisatoriske strukturer (net-

værk, projektgrupper og lign.), der sikrer erfaringsudveksling på tværs af institutioner 

med udgangspunkt i brugerundersøgelsernes resultater. For størst udbytte er det sandsyn-

ligt, at sådanne netværk skal faciliteres af forvaltningen. 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE ANVENDELSEN AF RESULTATER 

 Med henblik på at styrke anvendeligheden af brugerundersøgelser anbefaler Rambøll, at 

kommunerne overvejer følgende:  

o At ledere og medarbejdere på institutionerne informeres om undersøgelsen i forhold 

til baggrund, formål, indhold og efterfølgende anvendelse  

o At der er tid til dialog om undersøgelsen mellem forvaltning og institutionsledere samt 

på de enkelte institutioner mellem leder og medarbejdere 

o At institutionerne går i dialog med forældrene om fortolkningen af resultaterne 

o At lederne på institutionerne formidler resultaterne og udstikker mål for, hvad der 

skal ændres på baggrund af resultaterne 

o at fastholde tidspunktet for gennemførelse af brugerundersøgelsen i starten af kalen-

deråret, da denne timing både er hensigtsmæssig i forhold til forældrene samt internt 

i forhold til anvendelse. 
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2.2 Konklusioner og anbefalinger vedrørende kompetence- og it-mæssige forudsætninger 

for arbejdet med brugerundersøgelser 

I dette afsnit sammenfattes konklusioner og anbefalinger vedrørende kompetence- og it-mæssige 

forudsætninger for at arbejde med brugerundersøgelser. Vurderingen af forudsætningerne tager 

udgangspunkt i erfaringerne med konceptet i pilotprojektet, dvs. med en kommune som projekt-

ejer, en ekstern udfører, samt et nationalt niveau. Hvis der i arbejdet med brugerundersøgelser 

vælges en anden organisering, stiller dette naturligvis andre krav til forudsætningerne på de for-

skellige niveauer, end det som beskrives i det følgende. 

 

Rambøll vurderer, at organiseringen i pilotprojektet, hvor pilotkommunerne har været projekt-

ejer, mens et eksternt konsulentfirma har udført undersøgelsen, stiller få krav til kommunernes 

tekniske og it-mæssige kompetencer. Der er behov for kompetencer i forhold til projektledelse, 

formidling og kommunikation. Kompetencekravene hænger naturligvis sammen med, om under-

søgelsen gennemføres af en ekstern part, som i pilotprojektet.  

 

Uanset om udføreren af brugerundersøgelserne er kommunerne selv eller en ekstern part, skal 

udføreren have kompetencer i forhold til projektledelse, formidling og kommunikation, ligesom 

der er behov for kompetencer af logistisk, teknisk og it-mæssig karakter. Derudover er der behov 

for, at udfører råder over de nødvendige ressourcer til at gennemføre og rapportere undersøgel-

sen inden for det anbefalede tidsrum. 

 

På nationalt niveau afhænger de kompetence- og IT-mæssige forudsætninger naturligvis af om 

og i givet fald hvordan, der eventuelt arbejdes videre med brugerundersøgelser. Hvis konceptet 

med et sammenlignende element skal fastholdes, kunne det være en opgave for det nationale ni-

veau at sikre, at resultaterne fra brugerundersøgelserne indsamles og stilles til rådighed for 

kommunerne med henblik på at muliggøre benchmarking mellem kommuner. De kompetence- og 

IT-mæssige forudsætninger for dette er begrænsede og er primært af teknisk og logistisk karak-

ter. Forudsætningerne omfatter et værktøj til at understøtte benchmarking på tværs af kommu-

ner, logistiske/tekniske opgaver forbundet med løbende at modtage de relevante data samt at 

gøre disse tilgængelige via det valgte værktøj. Endvidere kan der – igen afhængig af formen for 

en eventuel national udrulning - være opgaver relateret til at fastlægge og eventuelt videreudvik-

le konceptet, herunder at fastlægge hvilke spørgsmål der skal danne grundstammen i målinger-

ne.  

 

2.3 Konklusioner og anbefalinger vedrørende strategier for eventuel national udrulning 

På baggrund af erfaringer i pilotforsøget har Rambøll belyst konsekvenserne af forskellige scena-

rier for en eventuel national udrulning af brugerundersøgelser. Der er belyst konsekvenserne af 

to overordnede dimensioner i en model for eventuel national udrulning, som er 1) grad af fleksi-

bilitet i spørgsmålene, 2) grad af valgfrihed i valg af udfører. 

 

I forhold til grad af fleksibilitet i spørgsmålene peger pilotprojektet i retning af, at fleksibilitet, til 

at kommunerne kan formulere egne spørgsmål til undersøgelsen, er vigtig dels for relevansen af 

spørgsmålene, dels for ejerskabet til undersøgelsen. Lokalt udviklede spørgsmål kan således mål-

rettes lokale mål og indsatsområder, ligesom processerne omkring udformningen af spørgsmåle-

ne kan have positiv betydning for ejerskabet til undersøgelsen, jf. også ovenfor. Omvendt er lo-

kalt udviklede spørgsmål ressourcekrævende for både kommuner og udfører. 

 

Det er endvidere belyst, hvad konsekvenserne vil være af forskellig grad af valgfrihed i valg af 

udfører, dvs. om undersøgelsen udføres af kommunerne selv eventuelt med inddragelse af en 

ekstern udfører, eller om undersøgelsen gennemføres mere centralt. Her peger pilotprojektet i 

retning af, at graden af valgfrihed i valg af udfører kan have betydning for såvel mulighederne for 

kvalitetsudvikling, sammenlignelighed og omkostningerne forbundet med gennemførelse af un-

dersøgelsen.  

 

Det vurderes, at en decentral model vil være mest omkostningsfyldt, hvis kommunerne vælger at 

lade eksterne udførere gennemføre undersøgelsen. Hvis kommunerne selv gennemfører under-

søgelsen, vil dette kunne gøres billigere, men det kan også have betydning for undersøgelsens 

kvalitet. Blandt andet vurderes det, at svarprocenten kan blive lavere og med større variation 

mellem institutioner, eftersom kommunerne blandt andet ikke kan forventes at råde over inter-
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viewerkorps. Ligeledes kan kvaliteten af rapporteringen blive mindre, ligesom leveringstiden kan 

blive længere.  

 

I den forbindelse viser erfaringsopsamlingen, at pilotkommunerne selv vurderer, at de vil have 

vanskeligt ved at opbygge kapacitet til at gennemføre brugerundersøgelser, blandt andet fordi 

der vil være et stykke tid mellem, at kompetencerne skal anvendes. 

 

Hvis der vælges en model for eventuel national udrulning, som indebærer en central varetagelse 

af opgaven eller eksterne udførere gælder, at dette vil være en meget stor opgave, hvor der skal 

sikres en balance mellem stordrift på den ene side, og kapacitet til at gennemføre undersøgelsen 

på den anden side. Hvis der vælges en model med eksterne udførere, vurderer Rambøll således, 

at der vil være behov for at involvere flere eksterne leverandører.     

 

Endelig peger pilotundersøgelsen på, at det primære fokus for anvendelsen af brugerundersøgel-

serne er i forhold til kvalitetsudvikling i den enkelte institution. Hvis brugerundersøgelsen skal 

danne grundlag for lokal kvalitetsudvikling, er forudsætningen, at der indsamles oplysninger om 

tilfredsheden i den enkelte institution. Fokus på kvalitetsudvikling i den enkelte institution har 

derfor betydning for, om undersøgelsen kan gennemføres blandt en stikprøve af forældrene i 

kommunerne eller som en totalundersøgelse blandt alle forældre. 

 

På den baggrund har Rambøll nedenstående anbefalinger. Forudsætningerne for, at anbefalin-

gerne er relevante, er, at der arbejdes videre med et koncept for sammenlignende brugerunder-

søgelser i en eller anden form. Anbefalingerne er dog relevante uanset, om der gennemføres en 

national udrulning af brugerundersøgelser, som udføres af eksterne leverandører/et centralt ni-

veau, eller om den enkelte kommune selv udfører brugerundersøgelsen. En yderligere forudsæt-

ning for anbefalingerne er, at udgangspunktet for at udarbejde nærværende koncept har været 

at sikre en vis grad af sammenlignelighed mellem kommuner, der vil gennemføre brugerunder-

søgelser. 

 

 
 
  
  

ANBEFALINGER VEDRØRENDE EVENTUEL NATIONAL UDRULNING 

 

 At tredelingen af spørgeskemaet i en fast grundstamme, valgfrie og lokalt udviklede 

spørgsmål fastholdes i forbindelse med en eventuel national udrulning af brugerunder-

søgelser. 

 

 At der sættes rammer for omfanget af spørgsmål på de forskellige niveauer, jf. ovenfor.  

 

 At der vælges flere eksterne leverandører eller en central varetagelse af opgaven.  

 

 At der i forbindelse med en eventuel national udrulning af brugerundersøgelser gennem-

føres totalundersøgelser.  
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3. KONCEPTET FOR SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDER-

SØGELSER: FORBEREDELSE, DATAINDSAMLING, MÅL-

GRUPPER OG SPØRGSMÅL 

I dette kapitel belyses den del af konceptet for sammenlignelige brugerundersøgelser i pilotpro-

jektet, der har at gøre med forberedelse, dataindsamling og spørgsmål. Konceptet belyses med 

udgangspunkt i hensynene sammenlignelighed, potentiale for kvalitetsudvikling samt omkostnin-

ger og omkostningseffektivitet.  

 

Kapitlet følger faserne i gennemførelse af en brugerundersøgelse fra opstart til dataindsamling. 

Faserne vedrørende rapportering og opfølgning på resultaterne behandles i kapitel 4. 

 

3.1 Forberedelse til dataindsamling 

I dette afsnit fokuseres på beskrivelse og analyse af den fase, der har gået forud for selve gen-

nemførelsen af brugerundersøgelserne i pilotkommunerne. Specifikt belyses organisering, infor-

mationsindsats, involvering i arbejdet med spørgeskemaer samt håndtering af respondenter. Af-

snittet indeholder i flere tilfælde de deltagende pilotkommuners selvevaluering af håndteringen af 

denne fase. Såfremt kommunerne har peget på alternative tilgange – fx vedrørende organisering 

– fremhæves dette i analysen. 

 

3.1.1 Organisering af brugerundersøgelserne i kommunerne (herunder involvering af ledelse 

i forvaltning samt det politiske niveau) 

Erfaringer fra pilotkommunerne og Århus Kommune viser, at organiseringen af arbejdet med 

brugertilfredshedsundersøgelser har betydning både i den konkrete gennemførelse og sandsyn-

ligvis i forhold til opfølgning og forankring af resultater.  

 

I de fem pilotkommuner er det bredt gældende, at man ikke har benyttet sig af egentlige styre-

grupper som ”besluttende” organ undervejs i undersøgelsesforløbet. Kun i en enkelt kommune 

har man gjort brug af en bredt funderet styregruppe med deltagelse af en direktør, faglige lede-

re, en konsulent og projektlederen.  

 

I de fleste af kommunerne har man haft projektlederen som det organisatoriske omdrejnings-

punkt for brugerundersøgelsen. I en enkelt kommune har man nedsat en projektgruppe til at fo-

restå driften af projektet, hvorimod projektlederen i de øvrige kommuner har været den primære 

ansvarlige for fremdrift om end i nogle af kommunerne med hyppig involvering af direktører, fag-

chefer samt det politiske niveau. 

 

Man har i kommunerne i øvrigt gjort brug af forskellige organisatoriske platforme til formidling og 

forankring af undersøgelserne. I en kommune har man således involveret ledergrupper inden for 

dagtilbud og skoleområdet som referencegruppe, ligesom man har involveret medarbejderudvalg 

på samme måde. I en anden kommune har henholdsvis skoleråd og dagtilbudsråd været væsent-

lige dialogfora og dermed en del af det samlede organisatoriske set-up. Derudover har leder-

grupperne i kommunerne generelt været involveret i arbejdet (se i øvrigt afsnittet nedenfor om 

information).  

 

Det bemærkes i øvrigt, at kommunerne i valg af organisation også har inddraget erfaringer fra 

tidligere brugerundersøgelser, såfremt den enkelte kommune har erfaringer med dette, hvilket er 

tilfældet for Gladsaxe og Gribskov kommuner. Begge kommuner har i erfaringsopsamlingen poin-

teret, at det ikke er muligt at sammenligne de nuværende resultater med tidligere undersøgelser, 

da man har brugt andre spørgsmål (KL Kompas) og ikke har gennemført totalundersøgelser. Det 

er dog indtrykket, at man i begge kommuner har haft en organisatorisk viden og hukommelse, 

der har sikret, at man har inddraget erfaringer fra tidligere i blandt andet udvælgelsen af 

spørgsmål. Man har i et vist omfang undgået områder og spørgsmål, som ikke tidligere har vir-

ket. Endvidere opfatter begge kommuner, at man har en ”modenhed” qua tidligere erfaringer, 

som også har haft betydning for, hvordan man har involveret det decentrale niveau. 
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For så vidt angår involvering af ledelsesniveauet i kommunernes forvaltninger samt det politiske 

niveau, er indtrykkene fra erfaringsopsamlingen blandede. Som nævnt er det kun en enkelt 

kommune, der har gjort brug af en styregruppe, hvor man på denne måde har haft direkte ad-

gang til og tæt involvering af øverste ledelse samt fagchefer. Det er erfaringen fra denne kom-

mune, at konstruktionen har været hensigtsmæssig både i forhold til at sikre ejerskab og invol-

vering/beslutninger på de rigtige tidspunkter. I andre kommuner, som ikke har valgt en organi-

sering med en styregruppe, vurderes det, at en tættere ledelsesmæssig involvering kunne have 

været en fordel, og at det derfor ville have været hensigtsmæssigt at etablere en styregruppe for 

undersøgelsen. Ligeledes er det erfaringen fra Århus Kommune, at en organisering med styre-

gruppe sikrer det fornødne ledelsesmæssige fokus. Det er dog væsentligt at understrege, at en-

kelte kommuner også har fundet det nyttigt med en mere fleksibel organisering – og dermed in-

volvering – da den stramme tidsplan i pilotprojektet ikke har gjort det muligt med længere invol-

verings- og beslutningsprocesser. 

 

Involveringen af det politiske niveau i forberedelsesfasen synes i flere kommuner at have haft 

mere orienterende karakter, da ansvaret for den egentlige projektgennemførelse (stillingtagen til 

spørgsmål, løbende beslutninger mv.) har ligget i forvaltningerne. I de kommuner, hvor der er 

gennemført interview med det politiske niveau, tyder det på, at politikerne finder det hensigts-

mæssigt, at involveringen holdes på det orienterende niveau i opstartsfasen. Det skal derudover 

nævnes, at der i nogle kommuner også er sket involvering af politikere via deres deltagelse i di-

verse råd med interessenter. I forlængelse af ovenstående bemærkes det, at politikerne som ho-

vedregel har forholdt sig til kommunernes deltagelse i pilotprojektet.  

 

3.1.2 Involvering af decentrale ledere og medarbejdere 

I det følgende afsnit bruges forskellige begreber såsom information, inddragelse og involvering, 

som har forskellige betydninger i forhold til beskrivelse, analyse og anbefalinger. Nedenstående 

figur illustrerer forskelle i begrebsanvendelsen. 

 

Figur 3.1: Aktørinvolvering i pilotkommunerne 

 

Informations-
niveau
(i hvor høj grad er
der informeret om 
undersøgelsen til 
centrale aktører?)

Inddragelsesgrad
(i hvor høj grad er der sket inddragelse,
fx ved stillingtagen til spørgsmål?) 

Kommune 1:
Overvejende orienterende 

information og lille grad af 
inddragelse, fx om spørgsmål

Kommune 5:
Tidlig information til alle 

aktører. Institutionsledere 
som ”ambassadører” overfor 
medarbejdere Høj grad af 
inddragelse i spørgsmål via 
netværk

Kommune 2:
En vis informationsindsats fra 
centralt niveau, men er ikke 
nået ud til medarbejderne. 
Begrænset inddragelse af 
institutionsledere – mere 
orienterende karakter

Kommune 3 og 4:
En vis informationsindsats, 

men oplevelse af, at den var 
utilstrækkelig 
(medarbejdere). Inddragelse 
af udvalgte institutionsledere
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Figuren viser to dimensioner af det overordnede begreb involvering. For det første informations-

niveau i forhold til de forskellige aktører i styringskæden fra politikere over institutionsledere til 

medarbejdere samt forældre. Ved lille grad af information placeres man lavt på aksen, hvorimod 

det modsatte er tilfældet ved høj grad af information. En oplevelse af manglende information fra 

fx ledere og medarbejdere betyder også, at en kommune ”scorer” lavt, selv om der rent faktisk 

er kommunikeret. For det andet en dimension med inddragelsesgrad forstået som dels inddragel-

se af relevante aktører i udarbejdelse af spørgsmål, dels egentlig dialog i forberedelsesfasen. 

 

I figuren er det forsøgt at indplacere de fem pilotkommuner. Det fremgår, at de på trods af del-

tagelse i det samme pilotprojekt har grebet forberedelsesfasen forskelligt ad – målt på informati-

onsniveau og inddragelsesgrad. Dette uddybes i det følgende. 

 

Involvering af det decentrale niveau – dagtilbuds- og skoleledere samt medarbejdere – forud for 

selve gennemførelsen af undersøgelsen er tillagt stor vægt i de enkelte kommuner.  

 

Det kan på tværs af kommuner konstateres, at der er sket direkte involvering af de decentrale 

ledere fra institutionerne. En hyppig metode har været at orientere om den kommende undersø-

gelse på ledermøder, områdemøder mv. I nogle kommuner har man etableret egentlige lederfora 

i forbindelse med brugerundersøgelsen (fx reference- og arbejdsgrupper med udvalgte ledere), 

hvorimod andre har brugt eksisterende lederfora til at orientere om undersøgelsen. Lederne har 

også været informeret i nogle kommuner via de ”stående” netværk, der allerede eksisterer på 

dagtilbuds- og skoleområderne, fx råd og styringsnetværk. Endelig er der eksempler på kommu-

ner, hvor man har anvendt workshopmetoden til involvering af lederne. I en kommune havde 

workshoppen mere orienterende karakter med fokus på, hvordan man anvender og følger op på 

undersøgelsen, hvorimod man i en anden kommune brugte metoden til at inddrage ledere og an-

dre i spørgsmålsformulering.  

 

Der synes at have været lidt større variation i arbejdet med at involvere frontmedarbejdere. 

Grundlæggende har forvaltningerne påtaget sig et ansvar for også at informere frontmedarbej-

derne i dagtilbud og på skoler. Men det har haft karakter af information (og dermed envejskom-

munikation) via udsendelse af tekster til lokale hjemmesider og intranet samt udarbejdelse af in-

formationsmaterialer (plakater, flyers etc.) til ophængning på institutionerne. Dertil kommer, at 

der i nogle kommuner er kommunikeret aktivt via kommunens egen hjemmeside. I en kommune 

har man valgt at lade forvaltningen tage rundt på alle institutioner og sørge for uddeling og op-

hængning af informationsmaterialer. Det er vurderingen, at der er fordele og ulemper ved denne 

tilgang, jf. boksen nedenfor. 

 

Pilotprojektet viser, at det er en udfordring at få frontmedarbejderne i dagtilbud og på skoler in-

volveret så tidligt som muligt. Flere nævner, at de overordnede rammebetingelser (deltagelse i et 

nationalt projekt samt en stram tidsplan) har været en barriere. Omvendt tyder erfaringsopsam-

lingen også på, at flere kommuner har undervurderet, hvad der skal til for at nå ud til frontmed-

arbejderne – på trods af en omfattende informationsindsats.  

 

Med andre ord synes involvering af alle aktører i den samlede styringskæde at være afgørende 

for at skabe sammenhæng og dermed også at skabe de bedste betingelser for det efterfølgende 

kvalitetsarbejde. Som det er nævnt af en af de interviewede medarbejdere: ”Man sælger ikke en 

vare, man ikke kender.”  

 

I boksen nedenfor er givet et eksempel fra en kommune, hvor man har oplevet, at man er nået 

ud til medarbejderne. 
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Boks 3.1: At nå ud til frontmedarbejderne 

I Gentofte Kommune har man kun gennemført brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet. Her 

har man tidligt valgt at informere det decentrale niveau via nyhedsbreve, intranet mv. Man har derudover 

informeret om undersøgelsen i kommunens styringsnetværk, som består af institutionslederne og lejlig-

hedsvis de kommunale chefer på dagtilbudsområdet. Her har spørgeskemaer været drøftet med flere ”rette-

runder”. I forhold til medarbejderne synes det at have været afgørende, at dagtilbudslederne har påtaget 

sig et stort ansvar for at informere om undersøgelsen til deres respektive medarbejdere. Dette har også 

medført, at der har været stor bevågenhed undervejs ved gennemførelsen for at sikre en høj svarprocent. 

Det er sandsynligt, at fokus på information og involvering af medarbejdere fra start til slut alt andet lige vil 

skabe bedre forudsætninger for at få medarbejderne til at tage ejerskab i opfølgningen. 

 

Sammenfattende kan det konstateres, at alle kommuner har prioriteret at involvere de decentra-

le enheder, herunder såvel institutionsledere som medarbejdere. Der er en tendens til, at der har 

været hovedvægt på, at den direkte kommunikation fra forvaltningerne har været at inddrage 

skole- og daginstitutionsledere (fx på ledermøder), hvorimod der i højere grad har været tale om 

information af orienterende karakter til medarbejdere og forældre (elektronisk kommunikation, 

via plakater til forældre etc.).  

 

Denne tilgang til information kan synes logisk, da den er i overensstemmelse med styringskæden 

(forvaltning informerer ledere, og ledere informerer medarbejdere). Dette kommer også til ud-

tryk ved, at enkelte forvaltninger nævner, at det først giver mening at involvere medarbejderne, 

når resultaterne foreligger. 

 

Erfaringsopsamlingen viser, at kendskab/viden eller mangel på samme hos frontmedarbejderne 

kan have væsentlige konsekvenser. For det første har kendskab til undersøgelsen blandt medar-

bejderne i nogle kommuner haft positiv indflydelse på dataindsamlingen, idet medarbejderne har 

spillet en aktiv rolle for at sikre forældrenes medvirken i undersøgelsen. For det andet – og må-

ske mere væsentligt – kan oplevelsen af manglende information blandt en del medarbejdere 

medføre manglende ejerskab i opfølgningen på og anvendelsen af resultaterne af undersøgelsen. 

Dette fremhæves som en udbredt problemstilling på tværs af casekommunerne.  

 

Det er således en fremherskende opfattelse, at grundig information (men ikke nødvendigvis ind-

dragelse) også af medarbejderne er afgørende for at skabe det fornødne ejerskab til resultaterne 

og dermed den kvalitetsudvikling, der gerne skulle ligge i opfølgningen. En læresætning i den 

sammenhæng er, at der skal være fokus på, hvordan man sikrer information og involvering fra 

den decentrale ledelse til medarbejderne. Denne udfordring synes særlig stor ved en nationalt 

initieret undersøgelse, hvor flere medarbejdere nævner, at risikoen for fremmedgørelse/afstand-

tagen er større end ved lokale undersøgelser.  

 

Sammenfattende er der indsamlet en lang række erfaringer i forhold til styrker og svagheder 

vedrørende organisering samt involvering af forskellige aktører i forberedelsesfasen. Erfaringsop-

samlingen tyder på fordelen ved etablering af en styregruppe med deltagelse af såvel ledelse 

som fagchefer, og det gælder særligt i kommuner uden tidligere erfaringer med brugerundersø-

gelser. Tilsvarende er involvering af relevante aktører i hele styringskæden afgørende, om end 

denne involvering skal foregå differentieret, således at dette sker under hensyntagen til både ef-

fektive processer og sikring af ejerskab. 

 

På baggrund af ovenstående erfaringer har Rambøll følgende anbefalinger vedrørende organise-

ring og forberedelse til dataindsamlingen. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET 

25 

 
 

 

3.1.3 Erfaringer med forskellige processer for stillingtagen til spørgeskema 

Processen omkring udarbejdelse af spørgeskemaerne har været, at kommunerne ud over den fa-

ste grundstamme på mellem 6 og 9 spørgsmål selv har været ansvarlige for at sammensætte 

spørgeskemaerne til de enkelte målgrupper. Kommunerne har haft frit valg mellem at gøre brug 

af de valgfrie spørgsmål og/eller formulere egne lokale spørgsmål. Dog naturligvis under hensyn-

tagen til den samlede længde af spørgeskemaet.  

 

Rambøll har givet sparring og har kvalitetssikret kommunernes forslag til lokale spørgsmål, sær-

ligt i forhold til spørgsmålsformuleringerne i de lokale spørgsmål samt for at undgå overlap mel-

lem spørgsmål. I sidste ende er de lokale spørgsmål dog kommunernes eget ansvar. 

 

Man har i pilotkommunerne valgt forskellige tilgange til stillingtagen til spørgeskemaer. Der er 

eksempler på den inddragende tilgang samt også den i nogen grad mere centralt funderede til-

gang. Det er dog en generel tilbagemelding på tværs af kommunerne, at man har oplevet, at 

rammerne for pilotprojektet har sat grænser for de processer, som man har kunnet gennemføre 

lokalt, blandt andet fordi tidsplanen for undersøgelsen opleves at have været stram. 

 

Den mere inddragende – eller forsøget på selvsamme – tilgang er som nævnt tidligere anvendt i 

størstedelen af kommunerne. I en kommune lagde man op til at nedsætte to arbejdsgrupper med 

forventning om deltagelse af ledere, medarbejdere og forældre, men deltagelsen fra de to sidst-

nævnte blev begrænset. I en anden kommune har det organisatoriske ophæng for diskussion af 

og stillingtagen til spørgsmål været en arbejdsgruppe med projektlederen og tre skoleledere. 

Denne gruppe har udformet lokale spørgsmål, der blev fremlagt for alle skolelederne, inden man 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANISERING OG FORBEREDELSE TIL DATAIND-

SAMLINGEN 

 

 Rambøll anbefaler, at kommuner (og særligt kommuner uden erfaring med brugerun-

dersøgelser) overvejer en ledelsesmæssig og faglig forankring af undersøgelserne ved 

oprettelse af en styregruppe.  

 

 Rambøll anbefaler, at kommuner arbejder på at sikre målrettet information og involve-

ring af alle nøgleaktører så tidligt som muligt i forløbet – og også forud for brugerun-

dersøgelsens gennemførelse. Denne indsats er afgørende for den efterfølgende kvali-

tetsudvikling. 

 

 Rambøll anbefaler samtidig en differentieret information/involvering, så det sikres, at 

hensynet til involvering står mål med det forventede udbytte. Hermed menes, at den 

egentlige inddragelse (fx i forhold til udformning af spørgsmål) kun bør omfatte de de-

centrale ledere og ikke frontmedarbejdere. 

 

 Det anbefales at bruge eksisterende informationskanaler til information/orientering om 

kommende brugerundersøgelser. Dette sikrer en omkostningseffektiv informationsind-

sats, men også at brugerundersøgelser forankres i eksisterende strukturer. 

 

 Det anbefales, at kommunerne overvejer, om de decentrale ledere kan tildeles ansvar 

for at informere – og evt. inddrage – medarbejderne tidligt i forløbet. Modsat bør in-

formation fra forvaltningens side primært tilgå de decentrale ledere og have mere ge-

nerel karakter. Igen vurderes dette at være den mest omkostningseffektive model, 

men omvendt også den tilgang der skaber bedst lokalt ejerskab. 

 

 Det anbefales at arbejde med kommunikationsplaner i kommunerne med klar angivel-

se af hvem der informeres hvornår, da dette øger sandsynligheden for at informere al-

le relevante interessenter i behørig tid. 
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tog beslutning om den endelige liste. Denne model har sikret en vis involvering, om end SFO’erne 

opfatter, at de har været for lidt inddraget. I en tredje kommune gennemførte man en workshop 

med ledere fra de forskellige former for dagtilbud, hvor man prioriterede spørgsmål i inspirati-

onskataloget og udviklede lokale spørgsmål. Øvrige parter har været involveret, blandt andet de 

faglige organisationer.  

 

I de to sidste pilotkommuner har man bevidst valgt at køre en lidt mere centralt styret proces, 

hvor involveringen af det decentrale niveau i højere grad har været af orienterende karakter. 

Begge kommuner har solide erfaringer med at gennemføre brugerundersøgelser tidligere og i den 

forbindelse mere involverende processer. I en af kommunerne har man vurderet, at deltagelsen i 

et nationalt pilotprojekt har nødvendiggjort en mere enkel proces denne gang, hvilket har med-

ført, at de decentrale ledere (og medarbejdere) kun har påvirket spørgsmålsformuleringerne i 

begrænset omfang. Perspektivet om sammenligning betones ligeledes, og det argumenteres, at 

hvis der udvikles mange lokale spørgsmål, så gør det ikke sammenligning mulig.  

 

Erfaringsopsamlingen vedrørende de processer, som kommunerne har valgt i forhold til stillingta-

gen til spørgeskema, viser ikke blot konkrete udfordringer ved involvering, idet flere medarbejde-

re og ledere fremhæver, at de gerne ville have været involveret i højere grad. Erfaringsopsamlin-

gen dokumenterer også eksplicit forskellige tilgange til formålet med at deltage i pilotprojektet. 

Nogle har i vid udstrækning oplevet konceptet i pilotprojektet som givet, og at det har handlet 

om at sikre sammenlignelighed på tværs af kommuner. Andre har fortolket deltagelsen i pilotpro-

jektet med større frihedsgrader og lagt vægt på at give spørgsmål og dermed efterfølgende re-

sultater et lokalt præg. Det skal dog understreges, at den ”centrale” tilgang ikke er ensbetydende 

med manglende information og involvering. Denne har imidlertid haft mere karakter af løbende 

orientering om undersøgelsen uden at åbne for direkte indflydelse på udvikling af spørgsmål. 

 

Samtidig viser erfaringsopsamlingen, at processerne omkring stillingtagen til spørgeskemaerne 

har været ressourcekrævende for de deltagende kommuner.  

 

Med henblik på perspektivering af pilotkommunernes erfaringer er det relevant at inddrage Århus 

Kommunes mangeårige erfaringer med gennemførelse af brugerundersøgelser. I Århus Kommu-

ne er erfaringen, at der er behov for flere undersøgelser, før man har oplevet en kommunal ”mo-

denhed”, hvor resultaterne kommer ud at virke i yderste led, dvs. hos medarbejderne. Og også 

her er der en erkendelse af behovet for en mere proaktiv indsats over for medarbejderne. Det 

bemærkes, at informations- og involveringsindsatsen i Århus Kommune var ganske omfattende i 

2009 (forvaltningen var på rundtur til alle 13 områder med involvering af alle dagtilbuds- og sko-

leledere). 

 

Samlet set tegner der sig et billede af, at muligheden for at udvælge og udvikle egne spørgsmål 

på den ene side styrker potentialet for kvalitetsudvikling ved at fremme forankringen og relevan-

sen af spørgsmålene. På den anden er der samtidig en del omkostninger forbundet med dette for 

både kommuner og udfører.  

 

Erfaringsopsamlingen viser, at kommunerne oplever, at muligheden for via valgfrie og lokale 

spørgsmål selv at have indflydelse på spørgeskemaet understøtter den lokale forankring i kom-

munerne. Således vurderer de interviewede projektledere, at processerne omkring udarbejdelse 

af spørgeskemaerne er et vigtigt element i at sikre accept af spørgsmålene, hvilket opfattes som 

en vigtig forudsætning for den efterfølgende anvendelse af resultaterne.  

 

Fordelene ved at have mulighed for at påvirke spørgsmålene lokalt fremføres mere specifikt at 

være følgende: 

 

 Ejerskab: Frihedsgraderne i spørgeskemaudformningen understøtter, at kommunen tager 

ejerskab for undersøgelsen. Centralt har kommunen i vid udstrækning mulighed for at gøre 

undersøgelsen til sin ”egen”, og decentralt er der mulighed for via diverse inddragende pro-

cesser at lade fx institutionsledere få indflydelse på spørgsmål, hvilket alt andet lige fremmer 

ejerskabet. Ejerskabet er afgørende for engagementet for undersøgelsen, herunder indsatsen 

for at fremme svarprocenten (centralt og decentralt i kommunen), og efterfølgende for at 

sikre opfølgning på undersøgelsen. 
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 Relevans: Med valgfrie og lokale spørgsmål kan man sikre, at undersøgelsen afdækker særli-

ge lokale forhold, initiativer mv. En casekommune fremhæver eksempelvis, at man har for-

muleret spørgsmål med udgangspunkt i den pædagogiske aftalestyring, der er en del af for-

valtningens kontraktstyring af skolerne. Muligheden for at formulere lokale spørgsmål forbed-

rer mulighederne for at dække aspekter ind, der ikke er en del af den faste grundstamme af 

spørgsmål i konceptet, hvilket styrker undersøgelsens anvendelsesmuligheder. 

 

Dette understreges også af, at der fra flere kommuner og institutioner eksisterer ønske om at gi-

ve mulighed for at inkludere spørgsmål, som det enkelte dagtilbud eller skole kan udforme, såle-

des at der kan fokuseres på den enkelte institutions mål eller indsatsområder.  

 

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.3, hvor der tages stilling til de anvendte spørgeskemaer, herun-

der hvordan der sikres ejerskab for de forskellige typer af spørgsmål. 

 

Samlet set peger erfaringsopsamlingen i retning af, at processerne omkring udarbejdelse af 

spørgeskemaet kan have stor betydning for, hvordan undersøgelsen vil blive modtaget og der-

med også sandsynligheden for, at resultaterne vil blive anvendt på den enkelte institution. På 

den baggrund anbefaler Rambøll følgende:  

  

 
 

 

3.1.4 Erfaringer med respondenthåndtering 

Respondenthåndteringen har som ventet været et relativt ressourcekrævende element i projektet 

– både for kommunerne og for Rambøll. De løbende tilbagemeldinger fra kommunerne, erfarin-

gerne fra caseinterviewene og Rambølls egen ressourceanvendelse har dog vist, at det særligt i 

visse kommuner også har krævet flere ressourcer end forventet. Erfaringerne fra projektet indi-

kerer, at kommunerne bør outsource opgaven med at foretage dataudtræk til kommunens sy-

stemleverandør, typisk UNI-C, KMD eller IST. Dette vurderes at forbedre både datakvalitet og 

mindske ressourceanvendelsen. Hvis kommunerne ikke selv skal gennemføre brugerundersøgel-

sen, vurderes det procesmæssigt optimalt, hvis der etableres direkte kontakt mellem kommu-

nens systemleverandør og den eksterne udfører af brugerundersøgelsen. Dette primært for at 

sikre at dialogen sker mellem parter, der taler ”samme sprog”, hvilket igen minimerer risikoen 

for fejlleverancer. 

 

For at gennemføre brugerundersøgelserne er det nødvendigt at etablere en database med de 

nødvendige oplysninger om brugerne, adresser, forældres navne, hvilke(n) institution/tilbud bru-

gerne er tilknyttet mv. Ligeledes er det nødvendigt at etablere en retvisende organisationsstruk-

tur, der afspejler, hvordan kommunens institutionsstruktur er opbygget, fx opdeling i områ-

der/distrikter, underopdeling af institutioner i afdelinger mv. Den efterfølgende rapportering føl-

ger organisationsstrukturen, hvorfor det er centralt, at strukturen etableres i overensstemmelse 

med den faktiske struktur i kommunen. 

 

I forbindelse med projektet har Rambøll udarbejdet en skabelon til kommunerne i Excel med til-

hørende vejledning og eksempler på, hvordan data ønskedes leveret. Opgaven for kommunerne 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE PROCESSER FOR STILLINGTAGEN TIL SPØRGESKE-

MA 

 

 Det anbefales, at der sker en form for decentral stillingtagen til (udvikling af) spørgsmål, 

men at dette mest effektivt sker i fora med deltagelse af forvaltninger og decentrale le-

dere. Medarbejdere bør ikke involveres i denne del, men de skal kende til listen af 

spørgsmål forud for igangsættelsen. Denne anbefaling balancerer to hensyn: Hensynet 

til en effektiv proces og hensynet til efterfølgende kvalitetsudvikling. Øvrige aktører bør 

også involveres (det politiske niveau, medarbejderudvalg, forældrebestyrelser mv.), 

men primært til orientering. 
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er efterfølgende at få klarlagt, fra hvilke systemer de ønskede data skal trækkes og eventuelt at 

få videreformidlet bestillingen til kommunens systemleverandør.  

 

Erfaringerne er, at de fleste kommuner valgte at lade deres systemleverandør, IST eller KMD, fo-

retage de nødvendige udtræk. Undervejs i processen har Rambøll i flere kommuner overtaget 

den direkte dialog med systemleverandørerne. Undtaget er dog skoleområdet (eksklusive SFO), 

hvor kommunerne selv stod for udtrækkene. Holbæk Kommune har selv stået for udtrækkene 

både på skole- og daginstitutionsområdet. 

 

Erfaringerne viser, at der med udgangspunkt i de første dataleverancer fra kommunen/system-

leverandøren i mange tilfælde er et ganske omfattende arbejde med kvalitetssikring af data, så-

ledes at disse kan danne grundlag for dataindsamlingen. Dette indebærer som oftest også videre 

inddragelse af kommunerne i forhold til at få suppleret de første leverancer. Af eksempler kan 

nævnes kontrol af dubletter, kontrol/opdatering af manglende navne-, adresseoplysninger på 

børn/forældre, institution/klasse/type af ydelse for det enkelte barn.  

 

Eksemplerne illustrerer de forskellige opgaver forbundet med respondenthåndteringen, der sam-

let set medfører et ganske stort ressourceforbrug. På baggrund af erfaringerne fra processen har 

Rambøll nedenstående anbefalinger. Den første anbefaling er gældende uanset om brugerunder-

søgelsen gennemføres af eksterne leverandører/et centralt niveau, eller om den enkelte kommu-

ne selv udfører brugerundersøgelsen. Den anden anbefaling er udelukkende gældende, hvis bru-

gerundersøgelsen gennemføres af eksterne leverandører/et centralt niveau.  

 

 
 

3.2 Dataindsamling  

Dataindsamlingen er gennemført med henblik på at tilvejebringe et så solidt datagrundlag som 

muligt under hensyntagen til omkostningerne. Dette indebærer, at det har været formålet at sik-

re en høj svarprocent, som er bredt funderet i alle institutioner, så der tilvejebringes et data-

grundlag i den enkelte institution, som kan anvendes til kvalitetsudvikling, og som kan danne 

udgangspunkt for sammenligning. 

 

Det konkrete udgangspunkt for dataindsamlingsmodellen har derfor været,  

 at så mange som muligt skal svare på kommune- og institutionsniveau (sikrer bredt funderet 

høj svarprocent, som muliggør lokal kvalitetsudvikling og sammenlignelighed)  

 at forældrene i så vid udstrækning som muligt selv skal besvare skemaet (sikrer effektiv res-

sourceudnyttelse hos udføreren)  

 at forældrene i så vid udstrækning som muligt skal svare elektronisk, så der skal udsendes 

begrænset antal papirspørgeskemaer og indtastes så få svar som muligt (sikrer effektiv res-

sourceudnyttelse og giver bedre datakvalitet).  

 

Overordnet viser erfaringsopsamlingen, at den valgte model for dataindsamlingen har sikret en 

bredt funderet høj svarprocent på en omkostningseffektiv måde, og således har været velvalgt til 

formålet. Fleksibiliteten i en telefonisk rykkerrunde er et afgørende element i den sammenhæng, 

da denne muliggør en strategisk ressourceanvendelse i forhold til de kommuner og institutioner, 

hvor der er størst behov for opfølgning. Derudover viser erfaringsopsamlingen, at kommunerne 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE RESPONDENTHÅNDTERING 

 

 Af hensyn til datakvalitet og ressourceforbrug vurderes det at være hensigtsmæssigt for 

kommunerne at lade deres systemleverandør levere dataudtrækkene af respondenter. 

Dette gælder dog ikke skoleområdet, hvor kommunerne har adgang til at foretage de 

nødvendige udtræk i den nødvendige kvalitet og uden væsentligt ressourceforbrug.  

 

 Hvis det ikke er kommunerne selv, der gennemfører undersøgelserne, anbefales det 

endvidere, at der etableres direkte kontakt mellem udfører af brugerundersøgelsen og 

kommunens systemleverandør med henblik på at indgå aftaler om leveringens specifi-

kationer og deadlines.  
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og institutionerne selv kan spille en stor rolle i at sikre en høj svarprocent ved at motivere foræl-

drene til at deltage i undersøgelsen 

 

3.2.1 Processen omkring dataindsamling 

Dataindsamlingen har i pilotforsøget været tilrettelagt efter nedenstående model: 

 

 
 

Første led i dataindsamlingen er, at der udsendes et introduktionsbrev med henvisning til et in-

ternetskema. Samtidig orienteres respondenterne om, at de kan kontakte en hotline-funktion, 

hvis de har spørgsmål eller problemer med at tilgå spørgeskemaet, ligesom et trykt spørgeskema 

kan rekvireres via kontakt til hotlinen.  

 

Herefter er der udsendt et rykkerbrev til de respondenter, der på det pågældende tidspunkt ikke 

har svaret. Igen orienteres respondenterne om, at de kan rekvirere et trykt spørgeskema ved 

henvendelse til hotline-funktionen.  

 

Endelig er der for det tredje gennemført en telefonisk rykkerrunde til respondenter, der ikke har 

besvaret undersøgelsen. Her er respondenterne blevet påmindet om undersøgelsen og opfordret 

til at besvare spørgeskemaet via internettet. Hvis respondenterne har oplyst deres e-mail-

adresse i telefonen, har de fået tilsendt et link til undersøgelsen, så de nemt kan tilgå undersø-

gelsen. Der er udsendt e-mail til 9.981 respondenter – svarende til ca. 25 % - hvoraf 64 % af 

forældrene efterfølgende har besvaret spørgeskemaet. Endelig har der også været mulighed for 

at besvare spørgeskemaet via telefonen, hvis der har været ønske om dette. Af ressourcehensyn 

er forældrene dog primært blevet opfordret til at svare selv. Således er kun ca. 3% af besvarel-

serne indsamlet via et egentligt telefoninterview. 97% har selv besvaret elektronisk, mens under 

en halv procent har besvaret via papir. Der kan ikke entydigt konstateres forskelle i svarprofiler-

ne afhængig af hvilken svarmodel, der er anvendt. 

 

En enkelt af pilotkommunerne havde i den indledende fase overvejelser om at rette henvendelse 

til forældrene via e-mail i stedet for via brev. Såfremt e-mail adresser er tilgængelige er dette at 

foretrække af hensyn til at spare ressourcer til materiale, porto og pakning. Kommunen havde 

via skoleintra lister med forældres e-mailadresser, men en nærmere vurdering viste, at der ikke 

var tilstrækkelig sikkerhed for kvaliteten af adresseregistreringerne, fx adresser, der ikke er i 

brug eller behæftede med fejl. Således valgte kommunen i sidste ende ikke at gøre brug af e-

mail. 

 

Den telefoniske kontakt er blevet målrettet de grupper, hvor svarprocenten på det givne tids-

punkt var lavest – i praksis visse kommuner, institutioner og skoler. Herved er ikke blot svarpro-

centen, men også undersøgelsens repræsentativitet blevet styrket.  

 

Et alternativ til den telefoniske rykkerrunde ville være at udsende endnu et rykkerbrev, hvilket 

også ville gavne svarprocenten og samtidig være billigere end den telefoniske rykker. Rambølls 

erfaringer fra lignende undersøgelser er dog, at den telefoniske kontakt er et mere effektivt red-

skab til at højne svarprocenten. Som nævnt har metoden den klare fordel, at ressourcerne lø-

bende kan målrettes de grupper, hvor svarprocenten på det givne tidspunkt er lavest, og om 

nødvendigt ad flere omgange kontakte brugere, der ikke svarer.  Nedenstående figur illustrerer 

svarprocenten på hver enkelt institution i Gentofte Kommune, dels ved opstart af den telefoniske 

rykkerrunde og dels ved dataindsamlingens afslutning. 

 

Som det fremgår, er der ved opstarten på den telefoniske kontakt en ganske stor spredning i 

svarprocenten på institutionsniveau (gennemsnitlig svarprocent på 53 %). Flere institutioner lig-

ger tæt på 90 %, men relativt mange ligger under 50 %. Ved dataindsamlingens afslutning, efter 

den telefoniske rykkerrunde, ligger alle institutioner på nær én med en svarprocent på over 60 % 

1) Udsendelse af 
introduktionsbrev

2) Udsendelse af 
rykkerbrev

3) Telefonisk 
rykkerrunde
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(gennemsnitlig svarprocent på 78). Figuren illustrerer værdien af, at det med den telefoniske 

kontakt er muligt at hæve svarprocenten på alle institutioner til et tilfredsstillende niveau. Erfa-

ringerne fra lignende brugerundersøgelser viser, at det er muligt at nå en svarprocent på mini-

mum 60 % på alle institutioner, hvorfor 60 % anvendes som et benchmark og har været en mål-

sætning i dataindsamlingen. En ekstra rykkerrunde via brev vil som nævnt også have fremmet 

svarprocenten, men baseret på erfaringer fra lignende undersøgelser vil der have været en større 

spredning med et tilsvarende ressourceforbrug, hvor langt flere institutioner ville have haft en lav 

svarprocent. Samlet vurderes den telefoniske rykker i denne fase af dataindsamlingen således 

også at være mere ressourceeffektiv end en ekstra brevudsendelse. 

 

Figur 3.2: Svarprocent på institutionsniveau ved opstart af telefoninterview og afslutning af dataindsam-
ling 

 
 

En høj svarprocent på den enkelte institution er vigtig for at sikre et godt fundament for kvali-

tetsudviklingsarbejdet. En institutionsleder vil med rimelighed kunne stille spørgsmålstegn ved 

rapportens validitet, hvis få brugere har deltaget. Analyserne af datamaterialet indikerer samti-

dig, at der er forskelle i brugertilfredsheden blandt dem, der svarer tidligt i indsamlingsperioden, 

og dem, der svarer i den sidste del efter opstart på telefoninterview. Blandt dem, der svarer tid-

ligt, er der typisk lidt flere, der svarer i yderpunkterne af svarskalaen – oftest flere i kategorien 

”meget tilfreds”, men også eksempler hvor der ses flere i kategorierne ”utilfreds eller meget util-

freds”. Resultatet indikerer, at en høj svarprocent også er vigtig i forhold til at sikre et retvisende 

billede af brugertilfredsheden på institutionen og dermed også i forhold til at sikre sammenligne-

lighed på tværs af institutioner. 

 

Dataindsamlingsprocessen har samlet set resulteret i en pæn svarprocent både samlet på kom-

muneniveau i alle kommuner og også decentralt på skoler og i dagtilbud. De specifikke svarpro-

center samlet for hver af pilotkommunerne samt den højeste og laveste svarprocent på instituti-

onsniveau i kommunerne fremgår af tabellen nedenfor. Af afsnit 3.3 nedenfor fremgår svarpro-

centerne for de forskellige målgrupper i undersøgelsen.  
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Tabel 3.1: Svarprocenter 

Kommune Antal personer Antal svar Svarprocent Maks./min. på 

institution 

Gentofte  4.110 3.195 78% 100% / 58% 

Gribskov  6.016 4.458 74% 100% / 64% 

Gladsaxe  10.210 7.418 73% 95% / 58% 

Holbæk  11.096 7.987 72% 94% / 56% 

Varde  6.192 4.365 70% 85% / 66% 

I alt  37.624 27.423 73% 100% / 56% 

 

Til sammenligning viser erfaringer fra Århus Kommune, at det her har været vanskeligt at opnå 

lige så høje svarprocenter. Svarprocenten ved den seneste undersøgelse i foråret 2009 var 63 %. 

Særligt for Århus Kommune er en ganske stor andel af brugere med ikke vestlig herkomst (ca. 

18 %), hvor deltagelsen almindeligvis er lavere. Opdelt på vestlig/ikke-vestlig herkomst var der 

således deltagelse fra 69 % af brugerne med vestlig herkomst, hvor andelen blandt brugere med 

ikke-vestlig herkomst var 38 %. Svarprocenten på 63 var dog en forbedring i forhold til 2007 på 

godt 3 procentpoint.  

 

Undersøgelsen blandt elever i 6.-9. klasse er blevet gennemført på en anden måde end det oven-

for skitserede. Her har Rambøll udarbejdet en database med fortegnelse over klassebetegnelser 

og antal elever i de enkelte klasser. Herefter er der fremsendt én samlet pakke til skolelederen. 

Pakken har indeholdt en konvolut til hver af skolens 6.-9. klasser påsat klassens navn. Hver kon-

volut har indeholdt en kort vejledning til klasselæreren med kontaktoplysninger til Rambølls sup-

portfunktion, et spørgeskema i papirformat til orientering samt det antal breve med unikke links 

og elevernes navn på, som der er elever i den pågældende klasse. Erfaringerne fra skolerne er, 

at det er relativt nemt at sikre en høj svarprocent ved at tage eleverne med i et it-lokale og be-

svare skemaet, som det også blev beskrevet i vejledningsbreve til skolelederne og klasselærerne. 

På skoler, hvor man blot har udleveret brevene til eleverne, har svarprocenten været betydeligt 

lavere.  

 

3.2.2 Erfaringer med tiltag for at højne svarprocent 

I forbindelse med undersøgelsen har Rambøll haft fokus på forskellige tiltag for at sikre en høj 

svarprocent. Der er erfaringsmæssigt en række faktorer, der er helt centrale. Disse fremgår af 

nedenstående tabel og uddybes nedenfor. 
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Tabel 3.2: Erfaringer med tiltag for at højne svarprocenten 

Tiltag Virkning Vurdering af  

betydning 

Information om og inddra-

gelse af institutioner i un-

dersøgelsen 

 Sikrer institutionens opbakning og kan resulte-

re i aktiv medvirken til opfølgning på forældre, 

der ikke har svaret 

Stor 

Hotline  Hjælper respondenter til deltagelse ved diver-

se problemer med at besvare skemaet – 

blandt andet vigtigt for at sikre undersøgel-

sens repræsentativitet  

 ”Ventil” 

Stor 

Oversættelse til andre sprog 

end dansk 

 Medvirker til at sikre deltagelse af responden-

ter med anden etnisk baggrund end dansk. 

Relevans afhængig af brugersammensætning. 

Mellem 

Multietnisk interviewerkorps  Medvirker til at sikre deltagelse af responden-

ter med anden etnisk baggrund end dansk. 

Relevans afhængig af brugersammensætning. 

Lille 

Svarbarometer  Giver kommuner og institutioner løbende 

overblik over svarprocent, som kan danne ud-

gangspunkt for efterfølgende opfølgning på 

forældre, der ikke har besvaret spørgeskemaet 

 Kan virke motiverende for institutionernes op-

bakning gennem eksempelvis konkurrencer 

mellem institutioner  

Mellem 

 

En god forudgående information om og inddragelse i undersøgelsen i kommunerne, der klart sig-

nalerer vigtigheden af undersøgelsen, kan medvirke til at højne svarprocenten. Erfaringerne fra 

kommunerne er blandede i forhold til dette, jf. også afsnit 3.1. Der er eksempler på kommuner, 

hvor man ikke har informeret særlig meget til institutionerne, ligesom der er eksempler på det 

modsatte. Erfaringsopsamlingen tyder på, at en tydelig information af institutionerne kan med-

virke til, at ledere og medarbejdere spiller en aktiv rolle i forbindelse med dataindsamlingen – og 

der er eksempler på, at dette har resulteret i meget høje svarprocenter. Erfaringsopsamlingen vi-

ser, at en grundig information og inddragelse kan medvirke til at øge særligt ledernes interesse i 

at få et så præcist datagrundlag som muligt i forbindelse med brugerundersøgelsens gennemfø-

relse. Konkrete initiativer i institutionerne har været, at man har henvendt sig til forældrene, når 

de er kommet i institutionen, har udsendt nyhedsbreve, e-mails samt har lavet opslag på intra-

net, forældre-intra mv. med information om undersøgelsen, opfordring til at svare samt informa-

tion om udviklingen i institutionens svarprocent. Det er Rambølls vurdering, at denne type infor-

mation og forankring har stor betydning for, hvor nemt det er at indsamle svarene i institutionen. 

Boks 3.2: Eksempel på aktivitet i en institution i Gentofte, der har hævet svarprocenten 

Blandt kreative initiativer kan nævnes, at man i en institution i Gentofte har ladet børnene smide en bold i 

en beholder, når forældrene har svaret, hvilket har givet et visuelt udtryk for svarprocenten. Dette har vakt 

stor opmærksomhed om undersøgelsen blandt forældrene i institutionen og har gjort det nemt for instituti-

onens leder og medarbejdere at opfordre forældrene til at deltage i undersøgelsen. 

 

Erfaringerne fra casekommunerne viser, at initiativer i de enkelte institutioner også kan være ret-

tet mod særlige grupper af forældre, der kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med bru-

gerundersøgelser. Et eksempel på dette er aktiviteter, der skal medvirke til at hæve svarprocen-

ten blandt tosprogede forældre.  

 

Hotlinen har været vigtig for at sikre, at respondenter, der har vanskeligheder med at tilgå un-

dersøgelsen, får mulighed for dette gennem hjælp til at logge ind på undersøgelsen, ved at få til-
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sendt papirskema, få afklaret sprogvanskeligheder eller andet. Hotlinen er således vigtig for un-

dersøgelsens repræsentativitet, særligt når der ikke som udgangspunkt udsendes papirspørge-

skemaer. En anden vigtig funktion ved hotlinen er at virke som ”ventil” for respondenter, der op-

lever, at det er vanskeligt at udtrykke deres præcise holdning. Derudover har hotlinen en selv-

stændig funktion ved at signalere, at der er tale om en seriøs undersøgelse. Rambøll vurderer, at 

betydningen af hotlinen særligt har været stor i forhold til at sikre undersøgelsens repræsentati-

vitet.  

 

Hotlinen har kunnet tilgås undervejs i dataindsamlingen både via telefon og via e-mail. Kontakten 

til hotlinen er naturligt særligt koncentreret i de første to dage efter udsendelsen af breve til for-

ældrene, hvor to personer har været fuldt beskæftiget med at håndtere henvendelser. Tilsvaren-

de var gældende i forbindelse med udsendelse af rykkerbreve, om end med lidt mindre belast-

ning. I tabellen nedenfor er det opgjort, hvad årsagen til henvendelserne til hotlinen har været. 

Tabellen viser, at det særligt er problemer med at logge ind, der har fået forældrene til at hen-

vende sig. Dette drejer sig typisk om, at respondenterne ikke kan finde ud af at komme ind på 

hjemmesiden, fordi linket indtastes forkert, eller fordi den 12-cifrede kode indtastes forkert. Der-

udover skyldes en del henvendelser et ønske om at uddybe svarene, hvilket særligt har været 

gældende i kommuner, hvor der ikke har været en åben svarkategori med mulighed for at uddy-

be svarene med skriftlige kommentarer. Derudover har en del henvendelser været i forbindelse 

med rekvirering af et papirskema. 

Tabel 3.3: Årsager til henvendelser til hotlinen 

Der er problemer med at logge ind 35% 

Ønsker ikke at deltage 4% 

Ønsker at uddybe besvarelsen med åben kommentar 18% 

Spørgsmål vedr. anonymitet 1% 

Sprogvanskeligheder (kræver yderligere forklaringer fra Rambøll ansat) 1% 

Undersøgelsen dækker ikke alle de relevante områder (fx områder ramt af besparelser) 6% 

Bestiller papirskema 17% 

Aftaler telefoninterview 3% 

Forkert sammensat husstand (forældre og/eller børn) 1% 

Respondent placeret forkert (institutions- eller skematypemæssigt) 4% 

Andet 10% 

(n=900) 

 

For at sikre undersøgelsens repræsentativitet blandt forældre, der taler andre sprog end dansk, 

er spørgeskemaet blevet oversat til engelsk, tyrkisk og arabisk og i Gladsaxe til urdu, som i vari-

erende omfang er blevet benyttet af pilotkommunerne2. I de kommuner, hvor disse sprog er ble-

vet tilbudt, har respondenterne frit kunnet tilgå spørgeskemaet via flag-ikoner i den netbaserede 

brugergrænseflade. Teknisk er det ikke muligt at registrere, på hvilket sprog brugerne har besva-

ret spørgeskemaet, hvorfor oplysninger om anvendelsen heraf ikke er tilgængelig. Udgangspunk-

tet for at indhente svar blandt respondenter, der ikke taler dansk, er naturligvis, at skemaet 

oversættes til de relevante sprog, hvorfor skemaoversættelsen vurderes at have stor betydning.  

 

Derudover har Rambølls multietniske interviewerkorps sikret, at den telefoniske kontakt til frem-

medsprogede brugere om nødvendigt har kunnet foregå på brugernes modersmål. Det er  

ikke teknisk muligt præcist at opgøre, i hvilket omfang dette har været benyttet, men den over-

ordnede vurdering er, at brugen og behovet har været begrænset.  

 

Via projektportalen har kommunen og institutionerne via et svarbarometer løbende kunnet følge 

udviklingen i svarprocenten på alle organisatoriske niveauer, dvs. fx også på den enkelte børne-

have, skole etc. Interviewene i pilotkommunerne har vist, at barometeret har haft en positiv ef-

fekt, ved at nogle skoler og institutioner på baggrund af oplysninger i barometeret har iværksat 

                                                
2 De enkelte kommuner har givet mulighed for at besvare spørgeskemaerne på følgende sprog: Gribskov: engelsk; Gentofte, Holbæk 

og Varde: engelsk, tyrkisk og arabisk; Gladsaxe: engelsk, tyrkisk, arabisk og urdu. 
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informationsinitiativer eller talt med forældre om at deltage i undersøgelsen. I nogle af de delta-

gende kommuner har svarbarometeret således dannet udgangspunkt for konkurrencer om at sik-

re en høj svarprocent.  

 

3.2.3 Overvejelser om kommunerne som udførere af brugerundersøgelsen 

Det er Rambølls overordnede vurdering, at kommunerne ved at bruge ressourcer på en kapaci-

tetsopbygning vil have mulighed for at gennemføre dataindsamlingen selv – men at det vil være 

vanskeligt at opnå samme kvalitet i dataindsamlingen.  

 

I den anvendte model for dataindsamling vil kommunerne kunne udsende invitations- og rykker-

breve, og man vil også kunne etablere en hotline-funktion samt få oversat spørgeskemaet til de 

relevante sprog. Dette vil således primært kræve kompetencer til at strukturere et større logi-

stisk arbejde samt adgang til et redskab til online-besvarelse af spørgeskemaer. Derimod vil det 

være vanskeligere og omkostningsfyldt for kommunerne at opbygge et interviewerkorps til at 

gennemføre en rykkerprocedure. Rambøll vurderer, at det vil være muligt for kommunerne selv 

at opnå en acceptabelt høj svarprocent uden anvendelse af interviewerkorps, men at der vil være 

stor forskel på svarprocenten mellem institutionerne. Der vil således være enkelte institutioner, 

som vil have vanskeligt ved at anvende undersøgelsen til lokal kvalitetsudvikling. Ligeledes vil 

det være vanskeligt at nå bredt ud til forældre, der ikke taler dansk, hvilket vil have særlig stor 

betydning i kommuner med en stor andel af tosprogede familier.  

 

3.2.4 Dataindsamling: Sammenfatning og anbefalinger 

Samlet set viser pilotprojektet, at kommunerne og institutionerne kan medvirke til at sikre en høj 

svarprocent gennem forskellige tiltag rettet mod forældrene. Samtidig viser erfaringerne, at det 

er nødvendigt med en fokuseret indsats fra udførerens side, hvis der skal sikres en bredt funde-

ret svarprocent, som giver alle skoler og dagtilbud et datagrundlag, der kan danne udgangspunkt 

for kvalitetsudvikling. I den forbindelse har den anvendte model for dataindsamling med udsen-

delse af informationsbrev efterfulgt af rykkerbrev og telefonisk opfølgning fungeret hensigtsmæs-

sigt. Ligeledes har det været positivt for dataindsamlingen, at der har været etableret en hotline, 

at spørgeskemaerne har været oversat til andre sprog end dansk, samt at kommunerne og insti-

tutionerne har haft adgang til løbende at kunne følge svarprocenten ved hjælp af et svarbarome-

ter.  

 

Nedenfor er der opstillet en række anbefalinger omkring processen for dataindsamlingen. Derud-

over er der formuleret en række kvalitetsparametre til brugertilfredshedsundersøgelser, som da-

taindsamlingen skal leve op til, uanset hvordan ansvaret for dette fordeles mellem kommuner og 

udfører. Anbefalingerne er baseret på erfaringerne fra pilotforsøget, og de valgte grænser er så-

ledes baseret på en afvejning mellem, hvad der erfaringsmæssigt er muligt at opnå med et for-

nuftigt ressourceforbrug, samtidig med at dette lever op til faglige standarder.  

 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE DATAINDSAMLINGEN 

 

 Det anbefales at anvende samme model for dataindsamling som den anvendte i pilot-

undersøgelsen. Dette indebærer: 

 En proces med udsendelse af introduktionsbrev og rykkerbrev efterfulgt af telefo-

nisk opfølgning 

 At respondenterne har mulighed for at henvende sig til en hotline 

 At spørgeskemaerne oversættes til relevante fremmedsprog – dog afhængig af 

forældrenes baggrund i den enkelte kommune 

 At kommunerne og institutionerne får mulighed for løbende at følge svarprocenten 

via et svarbarometer. 

 

 Endvidere anbefalers følgende kvalitetsparametre for brugerundersøgelser på dagtil-

buds- og folkeskoleområdet: 

 At den samlede svarprocent på kommuneniveau tilstræbes at være over 70 % og 

som minimum 60 % 

 At svarprocenten på institutionsniveau tilstræbes at være over 60 %. 
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3.3 Målgrupper og spørgsmål 

Brugertilfredshedsundersøgelserne er gennemført blandt en række forskellige målgrupper, og der 

er udarbejdet et spørgeskema for hver af målgrupperne. I dette afsnit belyses for det første, 

hvordan konceptet har fungeret med hensyn til afgrænsning af målgrupperne. Endvidere belyses, 

hvordan spørgsmålene har fungeret, herunder tredelingen mellem den fast grundstamme af 

spørgsmål, valgfrie og lokalt udviklede spørgsmål, længde af spørgeskemaerne, ligesom der fore-

tages en vurdering af kvaliteten af spørgsmålene. 

 

Erfaringsopsamlingen viser, at målgrupperne overordnet set har været relevante for kommuner-

ne. Undersøgelsen blandt elever i klubtilbud er dog kun blevet gennemført i én kommune, lige-

som der knytter sig udfordringer til enkelte andre målgrupper. Samtidig viser pilotprojektet, at de 

mange målgrupper kombineret med spørgeskemaets tredeling i en fast grundstamme, valgfrie og 

lokalt udviklede spørgsmål risikerer at gøre undersøgelsen unødigt kompliceret. Disse konklusio-

ner udfoldes i det følgende.  

 

3.3.1 Målgrupper i konceptet 

Af nedenstående tabel fremgår en oversigt over målgrupperne i pilotundersøgelsen samt de fem 

pilotkommuners deltagelse inden for de enkelte målgrupper. Det fremgår af oversigten, at Gen-

tofte Kommune alene har deltaget på dagtilbudsområdet, mens Varde Kommune modsat kun har 

deltaget på skoleområdet.  

 

Område Målgruppe Kommune 

 Forældre til børn i Gentofte Gladsaxe Holbæk Gribskov Varde 

Dagtilbud 
 
 

Dagpleje      

Daginstitution      

Særlige dagtilbud      

Folkeskole 
 

Folkeskole  

(normalklasser) 

     

Specialklasser      

SFO/fritidshjem      

6.-9. klasse –  

(elever) 

     

Klubtilbud – (elever)      

 

I undersøgelsen er der anvendt særskilt spørgeskema til hver målgruppe, hvor der dog er et væ-

sentligt overlap i spørgsmålene på tværs af målgrupperne.  

 

Pilotprojektet har bidraget med en række erfaringer vedrørende afgrænsningen og håndteringen 

af målgrupperne. Tabellen nedenfor opsummerer hovedkonklusionerne vedrørende målgrupper-

ne, som udfoldes i den efterfølgende tekst. 
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Område Målgruppe Konklusion vedr. skema til målgruppen 

 Forældre til børn i Mulighed for 

præcis/rele-

vant afgræns-

ning i alle 

kommuner 

Adskiller sig 

fra øvrige 

skemaer 

Størrelse af 

målgruppe 

Ressourcefor-

brug ifm. da-

taindsamling 

Dagtilbud 
 
 

Dagpleje Ja Nej Stor Alm. 

Daginstitution Ja Nej Stor Alm. 

Særlige dagtilbud Nej Nej Lille Stort 

Folkeskole 
 

Folkeskole (normal-

klasser) 
Ja Nej Stor Alm. 

Specialklasser Nej Nej Lille Stort 

SFO/fritidshjem Ja Ja Stor Alm. 

6.-9. klasse – (elever) Nej Ja Stor Alm. 

Klubtilbud – (elever) Nej Ja Lille* Alm. 

*Note: Målgruppen klubtilbud (elever) har været lille i pilotundersøgelsen, da det udelukkende er elever over 

6. klasse, der har indgået i undersøgelsen.  

 

Dagpleje, daginstitution, folkeskole samt SFO/fritidshjem udgør langt størstedelen af den samle-

de målgruppe. Målgrupperne har ikke givet anledning til udfordringer for kommunerne i forhold 

til at afgrænse, hvem der er omfattet af de enkelte målgrupper. Omkring dagpleje bemærkes, at 

disse i rapporteringsøjemed samles i aggregerede enheder, fx i områder eller en samlet gruppe 

af dagplejere i kommunen, eftersom der af hensyn til forældrenes anonymitet generelt anvendes 

en minimumsgrænse på 5 besvarelser, førend der dannes en selvstændig rapport. Den enkelte 

dagplejer får således ikke egen rapport. Dette har været afstemt med kommunerne på forhånd. 

Hovedparten af interviewpersonerne giver dog samtidig udtryk for, at der ikke er nogen særlig 

grund til, at skemaerne er adskilte, da skemaet til dagpleje og daginstitution er meget ens  

 

Erfaringerne med målgrupperne særlige dagtilbud og specialklasser har varieret på tværs af 

kommunerne. Dette skyldes primært, at det ikke er alle, der organisatorisk arbejder særskilt med 

fx specialklasser, men at børn med behov for særlig støtte i stedet kan være integreret i skolerne 

og dagtilbuddene. I nogle tilfælde har kommuner vurderet, at det ikke ville give mening at an-

vende et særskilt skema til disse grupper af børn, blandt andet fordi det er vanskeligt at afgræn-

se målgruppen præcist: 

 Èn kommune har deltaget med en enkelt institution i målgruppen særlige dagtilbud. 

Samtidig har der deltaget grupper af børn på nogle af de almindelige institutioner, der får 

særlig støtte. Disse har indgået i undersøgelsen med det ”almindelige” skema til daginsti-

tutioner. 

 I en anden kommune er børnene i målgruppen integreret i almindelige institutioner/  

klasser, og kommunen har vurderet, at det ikke ville give mening at anvende særskilte 

skemaer til disse børn. Børn, der får særlig støtte, har således deltaget i undersøgelsen 

med de almindelige skemaer til daginstitution/skole.  

 I en tredje kommune deltager på dagtilbudsområdet en delmængde af børn fra to institu-

tioner, der får særlig støtte. Børnene er identificeret og har deltaget med brug af det 

særskilte skema til særlige dagtilbud. Der udarbejdes for de pågældende institutioner en 

særskilt rapport for børnene i målgruppen.  

 På skoleområdet har Holbæk, Gribskov og Varde kommuner alle deltaget med særskilte 

specialklasser.  

 

På tværs af kommunerne er der forskellige erfaringer med undersøgelsen blandt målgruppen af 

særlige dagtilbud og specialklasser, og der tegner sig som nævnt et overordnet billede af, at af-

grænsningen har været unødigt kompliceret. I en kommune vurderer man, at denne gruppe af 

børn er for lille til, at det er nødvendigt at gennemføre en brugerundersøgelse. Vurderingen er, at 

man godt kan danne sig et indtryk af forældrenes holdninger ved at være i dialog med dem, da 

der er tale om en relativt lille gruppe af forældre, og at dette samtidig vil være en mere værdifuld 
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information. I en anden kommune vurderer man, at det er relevant at stille disse spørgsmål til 

denne gruppe af forældre. Vurderingen er samtidig, at det ikke er nødvendigt med et separat 

skema til de særlige målgrupper, da spørgsmålene ligger meget tæt op ad spørgsmålene til hen-

holdsvis skoler og dagtilbud.  

 

Erfaringerne i selve dataindsamlingen har endvidere vist, at det har krævet relativt mange res-

sourcer at få hævet svarprocenten blandt de særlige målgrupper, der på trods af denne ekstra 

ressourceanvendelse fortsat ligger under gennemsnittet. 

 

Holbæk, Gribskov og Varde har alle fået gennemført undersøgelser blandt elever i 6.-9. klasse.  

På tværs af kommuner er opfattelsen særligt blandt skoleledere og -medarbejdere, at resultater-

ne for denne målgruppe er særligt værdifulde, fordi de jo er i skolen hele tiden, mens forældrene 

er mere på afstand. Opfattelsen er, at det kan give anledning til interessante drøftelser at sam-

menholde forældrenes og elevernes besvarelser, som i visse tilfælde kan være forskellige. Flere 

skoler har oplevet, at forældre vurderer spørgsmål mere negativt end eleverne, hvilket har givet 

anledning til drøftelser af, om det er selve indsatsen eller kommunikationen til forældrene om 

denne, der skal ændres.  

 

Blandt de interviewede skoleledere og -medarbejdere har flere forholdt sig til, at elever under 6. 

klassetrin ikke deltager i undersøgelsen. På den ene side er der interviewpersoner, der sætter 

spørgsmålstegn ved validiteten af de yngste elevers besvarelser i forhold til, om svarene er influ-

eret uforholdsmæssigt meget af elevernes helt kortsigtede opfattelse af skolen – eksempelvis om 

man lige har haft en konfrontation med en lærer eller en anden elev. Andre er af den modsatte 

opfattelse og henviser til, at man også gennemfører forskellige undersøgelser blandt børn, der er 

yngre. I den forbindelse giver flere skoleledere udtryk for, at et alternativt redskab, der benyttes 

i forbindelse med undersøgelsen af børnemiljø, er et godt redskab, og at brugerundersøgelsen i 

den sammenhæng er mere overordnet og derfor mindre anvendelig. Dette får disse ledere til at 

foreslå, at børnemiljøundersøgelsen kan være et alternativ til brugertilfredshedsundersøgelsen 

blandt elever i 6.-9. klasse, idet vurderingen er, at man ikke har behov for begge undersøgelser.  

 

Blandt målgruppen af elever i 6.-9. klasse har kun Gribskov valgt også at måle på elevernes vur-

dering af klubtilbud. Dette skal ses i lyset af, at klubtilbuddene i kommunerne i praksis normalt 

er rettet mod børn i 3. til 6. eller 7. klasse, idet dagtilbudsloven dog ikke indeholder en aldersaf-

grænsning. Flertallet af pilotkommunerne har derfor ikke set det som relevant at inkludere klub-

tilbud i undersøgelsen, når det i givet fald kun ville være en delmængde af brugerne (eleverne i 

6./7. klasse der ville have mulighed for at indgå i målingen). I Holbæk har man derudover haft 

den overvejelse, at kommunens SFO-tilbud dækker 0.-7. klasse. I Holbæk Kommune har man 

således slået SFO og klubtilbud sammen, så man har SFO-tilbud til både de yngste elever samt til 

elever op til 7. klasse, hvorfor der ikke er et tilbud i kommunen med betegnelsen ”klubtilbud”. 

 

Rambøll vurderer, at der samlet set tegner sig et billede af, at der er behov for at tilpasse spør-

geskemaerne til målgrupperne således, at den i højere grad afspejler kommunernes behov. Dette 

skal også ses i lyset af tredelingen af spørgeskemaerne i en fast grundstamme af spørgsmål, 

valgfrie og lokalt udviklede spørgsmål, som er med til at øge kompleksiteten.  

 

Konkret anbefaler Rambøll følgende forsimpling af spørgeskemaerne: 
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3.3.2 Tredelingen af spørgeskemaerne 

De enkelte spørgeskemaer er for alle målgrupperne overordnet opbygget med tre grupper af 

spørgsmål:  

 Faste spørgsmål: Præformulerede spørgsmål, der indgår i alle kommuneundersøgelser 

(mellem 6 og 9 spørgsmål) 

 Valgfrie spørgsmål: Et katalog af præformulerede spørgsmål, som kommunerne efter 

eget valg har kunnet inkludere i undersøgelserne 

 Lokale spørgsmål: Kommunernes lokalt udviklede spørgsmål. 

 

I tabellen nedenfor er opsummeret, hvilken betydning henholdsvis faste, valgfrie og lokalt udvik-

lede spørgsmål har for brugerundersøgelserne. Ligeledes er angivet, hvilket overordnet hensyn 

hver af disse betydninger relaterer sig til. 
  

ANBEFALINGER VEDRØRENDE OPDELINGEN AF SPØRGESKEMAER TIL MÅLGRUP-

PERNE 

 

 At der udarbejdes ét samlet spørgeskema for dagtilbud, som dækker målgrupperne dag-

pleje og daginstitution.  

 

 At særlige dagtilbud og specialklasser ikke skal have særskilte spørgeskemaer, men ind-

går i spørgeskemaerne til hhv. dagtilbud og skole. Såfremt kommunen vurderer, at der 

er behov for særlige spørgsmål til målgrupperne, håndteres det via en springfunktion i 

det generelle skema til dagtilbuds-/skoleområdet, således at kun de relevante forældre 

får stillet de særlige spørgsmål. Dette giver også mulighed for at inkludere spørgsmålene 

til børn i disse målgrupper, der er integreret i de øvrige klasser og grupper på skolen og i 

dagtilbuddene.  

 

 At spørgeskemaet til målgruppen klubtilbud afskaffes i den nuværende form med under-

søgelser blandt elever. I pilotprojektet er der ikke indhentet erfaringer med andre frem-

gangsmåder i forhold til denne målgruppe, og der er derfor ikke givet en anbefaling til en 

specifik alternativ løsning. Rambøll vurderer, at der er følgende muligheder: 

o at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i denne målgrup-

pe, da dette vil give et samlet billede af tilfredsheden, uanset om børnene går i 6. 

klasse eller derover og dermed selv kan deltage i undersøgelsen, eller om eleverne er 

yngre. Som spørgeskema kan der tages udgangspunkt i skemaet til SFO, idet der er 

relativ stort sammenfald mellem dette og skemaet til klubtilbud, dog i så fald med 

inkludering af visse spring i skemaet. I den sammenhæng skal det overvejes, at for-

ældre typisk ikke kommer så meget i klubtilbuddene og således ikke har særligt gode 

forudsætninger for at besvare et spørgeskema. 

o at lade alle børn i klubtilbud besvare spørgeskemaet. Her skal det overvejes, dels 

hvorvidt elever ned til 3. klasse generelt kan besvare et spørgeskema validt, dels 

hvorvidt der i givet fald er behov for at justere spørgsmålsformuleringerne med hen-

blik på at rumme denne yngre målgruppe. 

o at udelade spørgeskemaet til målgruppen klubtilbud af konceptet.  

 

 At målgrupperne SFO/fritidshjem fastholdes uændret. 

 

 At muligheden for behovet for at adskille resultater for eksempelvis børn i daginstitutio-

ner, dagplejen og børn i særlige dagtilbud/specialklasser fastholdes i afrapporteringsfa-

sen, uagtet at målgrupperne ikke holdes adskilt. 
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Hensyn Kvalitetsudvikling Omkostninger 
Sammen-

lignelighed 

Betydning 

af spørgs-

mål 

Relevans Ejerskab 
Spørgsmåls-

kvalitet 

Ressource-

forbrug 

Sammen-

ligning 

Faste Mellem Lav Høj Lav Høj 

Valgfrie Mellem Mellem Høj Mellem Mellem 

Lokalt ud-

viklede 

Høj Høj Lav Høj Lav 

 

Tabellen opsummerer erfaringsopsamlingens overordnede konklusioner om tredelingen af 

spørgsmålene. Tabellen illustrerer, at de tre niveauer af spørgsmål tjener forskellige formål. Mens 

de lokalt udviklede spørgsmål på den ene side opfattes som relevante og giver en høj grad af 

ejerskab i kommunerne, knytter der sig til disse spørgsmål et stort ressourceforbrug, ligesom 

mulighederne for sammenligning er små, og spørgsmålskvaliteten er lav. Til sammenligning op-

fattes relevansen og ejerskabet til de faste spørgsmål som lavt i kommunerne, mens spørgs-

målskvaliteten er høj, mulighederne for sammenligning gode og ressourceforbruget lavt. Disse 

konklusioner udfoldes i de følgende afsnit. 

 

Som nævnt er der anvendt et særskilt spørgeskema til hver målgruppe. I de faste og valgfrie 

spørgsmål er et væsentligt overlap i spørgsmålene på tværs af målgrupperne. På skoleområdet 

går eksempelvis alle faste og valgfrie spørgsmål igen på tværs af skemaerne til normal- og speci-

alklasser, og skemaerne afviger således kun i kommunernes lokale spørgsmål. På dagtilbudsom-

rådet er der stort set fuldt overlap mellem faste og valgfrie spørgsmål i skemaerne til dagtilbud 

og dagpleje. Særlige dagtilbud afviger på enkelte spørgsmål. 

 

Kommunerne har gjort brug af både valgfrie og lokale spørgsmål, men i varierende omfang. To af 

kommunerne har således kun i begrænset omfang formuleret lokale spørgsmål (0-4), mens de 

tre øvrige kommuner gennemgående har formuleret 10-15 lokale spørgsmål. En samlet spørgs-

målsoversigt er vedlagt i et separat appendiks til rapporten. 

 

Som nævnt i afsnit 3.1 tegner der sig samlet set et billede af, at muligheden for at udvælge og 

udvikle egne spørgsmål på den ene side styrker potentialet for kvalitetsudvikling ved at fremme 

forankringen og relevansen af spørgsmålene. På den anden side er der samtidig en del omkost-

ninger forbundet med dette for både kommuner og udfører.  

 

For udfører knytter disse omkostninger sig for det første til arbejdet med selve spørgsmålene. 

Hvis det ikke er kommunerne selv, der skal udføre brugerundersøgelsen, knytter der sig endvide-

re en kompleksitet til kombinationen af flere målgrupper og forskellige ønsker til lokale spørgsmål 

blandt de enkelte kommuner. Dette vil medføre et betydeligt ressourceforbrug for udfører i for-

bindelse med udarbejdelse og opsætning af spørgeskemaer, samt i forbindelse med rapporterin-

gen af resultaterne. Denne kompleksitet er således delvis afhængig af antallet af kommuner, der 

skal gennemføres brugerundersøgelser i.  

 

I pilotkommunerne har der været fokus på at opnå ejerskab til undersøgelsen ved at inddrage de 

decentrale niveauer i udarbejdelsen af lokale spørgsmål. I den forbindelse viser afsnit 3.1, at der 

er arbejdet med information og inddragelse med henblik på at skabe ejerskab på flere forskellige 

måder, og at der således har været fokus på at opnå ejerskab på andre måder end processerne 

omkring udarbejdelse af lokale spørgsmål. 

 

Endelig skal det bemærkes, at spørgsmålskvaliteten og mulighederne for sammenligning ved 

brug af faste og valgfrie spørgsmål styrker mulighederne for at arbejde med kvalitetsudvikling 

gennem styring på politisk og forvaltningsniveau. 
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Omkring tredelingen af spørgeskemaerne vurderer Rambøll samlet set, at dette har fungeret 

hensigtsmæssigt. I forhold til hensynet om kvalitetsudvikling er de lokale spørgsmål således vig-

tige for at sikre et lokalt ejerskab, ligesom disse er med til at øge relevansen af spørgsmålene. 

Samtidig er de faste spørgsmål med til at sikre muligheder for sammenligning. 

 

På den baggrund har Rambøll nedenstående anbefaling: 

 

 
 

Samtidig vurderer Rambøll, at der er behov for rammer omkring tredelingen af spørgsmål af hen-

syn til den samlede spørgeskemalængde, samt at der sikres et passende antal spørgsmål på 

hvert af de tre niveauer. Anbefalingerne om disse rammer følger nedenfor efter analysen af spør-

geskemaernes omfang og spørgsmålskvaliteten.  

 

3.3.3 Spørgeskemaernes omfang og svarprocenter 

Længden af de enkelte spørgeskemaer i undersøgelserne ligger generelt på et acceptabelt niveau 

i forhold til at undgå for stort frafald. I hovedparten indgår der under 30 spørgsmål, mens Gen-

tofte med 37 spørgsmål i skemaet til særlige dagtilbud har haft det længste spørgeskema. Svar-

tiden på et skema med 40 spørgsmål kræver almindeligvis en svartid på ca. 10 minutter. Det 

skal dog bemærkes, at der ikke alene bør fokuseres på omfanget af det enkelte skema, men 

kombinationen af dette og antallet af skemaer, som den enkelte forælder potentielt skal besvare. 

Mange forældre vil således have flere børn og eventuelt fordelt på flere tilbud. Et eksempel på 

dette er Gribskov Kommune, som deltager i pilotprojektet med brugertilfredshedsundersøgelser 

blandt alle målgrupper og med et relativt langt spørgeskema til alle målgrupper. Forældre med fx 

ét barn i daginstitution og ét barn i skole og SFO vil således skulle besvare 80 spørgsmål. 

 

Nedenstående viser en oversigt over antal spørgsmål i de tre kategorier (faste, valgfrie og lokale) 

for hver kommune og brugerundersøgelsernes svarprocent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE TRE-DELINGEN AF SPØRGESKEMAET 

 

 Rambøll anbefaler, at tredelingen af spørgeskemaet i obligatoriske, valgfrie og lokalt ud-

viklede fastholdes – dette er relevant, hvis der som i nærværende pilotprojekt tages ud-

gangspunkt i, at brugerundersøgelserne skal være sammenlignelige.  
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Målgruppe Antal spørgsmål 
og svarprocent 

Kommune 

  Gentofte Gladsaxe Gribskov Holbæk Varde 

Dagpleje Faste 8 8 8 8  

Valgfrie 16 17 12 14  

Lokale 12 4 9 4  

I alt 36 29 29 26  

 Svarprocent 79% 79% 82% 76%  

Daginstitution Faste 8 8 8 8  

Valgfrie 16 18 10 14  

Lokale 11 0 10 4  

I alt 35 26 28 26  

Svarprocent 78% 76% 79% 75%  

Særlige dagtilbud Faste 8  8 8  

Valgfrie 18  14 13  

Lokale 11  8 2  

I alt 37  30 23  

Svarprocent 78%  70% 63%  

Folkeskole (normalklasser) Faste  9 9 9 9 

Valgfrie  6 6 7 8 

Lokale  1 13 1 14 

I alt  16 28 17 31 

Svarprocent  71% 71% 71% 71% 

Specialklasser Faste   8 8 8 

Valgfrie   6 7 8 

Lokale   14 1 14 

I alt   28 16 30 

Svarprocent   67% 58% 62% 

SFO/fritidshjem Faste  8 8 8 8 

Valgfrie  3 8 10 15 

Lokale  0 8 0 6 

I alt  11 24 18 29 

Svarprocent  73% 74% 75% 73% 

6.-9. klasse – (elever) Faste   8 8 8 

Valgfrie   5 3 5 

Lokale   5  5 

I alt   18 11 18 

Svarprocent   82% 80% 84% 

Klubtilbud – (elever) Faste   6   

Valgfrie   6   

Lokale   7   

I alt   19   

Svarprocent   91%   

 

Generelt er der i brugerundersøgelserne opnået gode svarprocenter, og der er relativt begrænse-

de forskelle på tværs af kommunerne. Jf. oversigten kan der ikke umiddelbart konstateres sam-

menhæng mellem svarprocenten og antallet af spørgsmål inden for de enkelte målgrupper. Det 

kan dog ikke heraf konkluderes, at der ikke er sammenhæng mellem antal spørgsmål og svar-

procenten, idet svarprocenten afhænger af en række faktorer. I den forbindelse vil vi fremhæve 

følgende erfaringer: 

 Dataindsamlingen er tilrettelagt således, at ressourcerne til den telefoniske rykkerrunde 

løbende rettes mod de målgrupper og de enkelte institutioner, der har den laveste svar-

procent, således at der opnås en høj og jævnt fordelt svarprocent (se nærmere i afsnit 

3.2). 
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 Kommunernes eget engagement og ressourceanvendelse spiller også en meget væsentlig 

rolle. Som nævnt giver kombinationen af relativt mange spørgsmål og mange målgrupper 

et potentielt langt spørgeskema til brugerne i Gribskov Kommune. I dataindsamlingspro-

cessen har projektledelsen i Gribskov Kommune dog været meget engagerede med et 

stort fokus på at fremme svarprocenten. 

 Blandt pilotkommunerne har Gladsaxe Kommune klart flest brugere med anden etnisk 

oprindelse end dansk. Erfaringerne fra brugerundersøgelser i Århus Kommune har vist 

særlige udfordringer forbundet med at få disse grupper til at svare, hvorfor der også på 

forhånd var en forventning om udfordringer i forhold til svarprocenten i Gladsaxe. Erfa-

ringerne var imidlertid, at dataindsamlingen er gået godt med en høj og jævnt fordelt 

svarprocent, og Rambølls vurdering er, at de relativt korte skemaer i Gladsaxe har været 

en medvirkende faktor. 

 

Om svarprocenterne viser erfaringerne i øvrigt, at det har været vanskeligt at nå en høj svarpro-

cent blandt målgrupperne forældre til børn i særlige dagtilbud og forældre til børn i specialklas-

ser. Endvidere ses en højere svarprocent på daginstitutionsområdet (75-79 %) end på folkesko-

leområdet (71 %). Tilsvarende tendens er set i brugerundersøgelsen i Århus Kommune.  

 

Samlet vidner erfaringerne om, at det er muligt også med et relativt langt skema at nå en høj 

svarprocent, men at det også kræver flere ressourcer end et relativt kort skema – både i forhold 

til kommunernes egne ressourcer og i forhold til udføreren, uanset om denne er kommunerne 

selv eller en ekstern part som i pilotprojektet. 

 

Ser man på de konkrete spørgsmål, der er blevet anvendt, viser en gennemgang af de faste og 

valgfrie spørgsmål, at der er et vist overlap til de lokalt udviklede spørgsmål.  

 

I forhold til mulighederne for eventuelt at reducere omfanget af spørgeskemaerne kan man 

blandt andet via en faktoranalyse afdække omfanget af underliggende dimensioner i brugernes 

besvarelser. Med analysen grupperes spørgsmålene i et antal faktorer, hvor spørgsmålene i en 

given faktor i vid udstrækning kan siges at være mål for samme overordnede faktor. Et udvalgt 

eksempel fra skoleområdet i Gladsaxe Kommune viser blandt andet, at følgende spørgsmål grup-

perer sig i samme faktor: 

 Dit barns faglige udbytte af undervisningen 

 Undervisningsmaterialernes kvalitet 

 Skolens evne til at udvikle dit barns personlige kompetencer 

 Lærernes evne til at skabe ro og orden i klassen 

 Lærernes evne til at engagere dit barn i undervisningen 

 Lærernes evne til at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov. 

 

Spørgsmålene måler alle forhold om læreren og undervisningen. I en anden faktor indgår 

spørgsmål om, hvorvidt barnet føler sig trygt og glad, skolens evne til at udvikle barnets sociale 

kompetencer, evne til at begrænse mobning og lærernes evne til at skabe kontakt mellem barnet 

og øvrige børn. I dette tilfælde alle spørgsmål der måler forhold om barnets trivsel. 

 

Naturligvis måler spørgsmålene ikke præcist det samme, men resultatet vidner om en tæt sam-

menhæng i brugernes besvarelse af spørgsmålene inden for faktoren. Man vil således kunne ude-

lade et eller flere spørgsmål inden for en faktor uden reelt at miste væsentlig information. I for-

bindelse med en eventuel reduktion af antallet af spørgsmål i skemaerne vil det dog samtidig 

være relevant at inddrage vurderinger af den langsigtede brug af spørgsmålene i kommunerne 

både centralt og decentralt, ligesom det også er relevant at se på, hvordan spørgsmålene funge-

rer, herunder hvor mange der svarer ’ved ikke’ på de enkelte spørgsmål (jf. nedenstående).  

 

Samlet set vurderer Rambøll, at en spørgeskemalængde på under 30 spørgsmål, der er blevet 

benyttet i forbindelse med pilotundersøgelsen i de fleste tilfælde, er passende set i forhold til 

svartider og til at sikre en tilstrækkelig høj svarprocent. I ingen af kommunerne i pilotprojektet 

har man således nået en øvre grænse, som har resulteret i, at det ikke har været muligt at opnå 

en tilstrækkelig høj svarprocent. Erfaringsopsamlingen viser yderligere, at værdien af at inddrage 

yderligere spørgsmål i spørgeskemaet er faldende, da spørgsmålene derved nemt kommer til at 

ligne hinanden, hvilket også understøttes af de gennemførte faktoranalyser ovenfor.  
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3.3.4 Spørgsmålskvalitet 

En høj andel af besvarelser i ’ved ikke’ indikerer, at relativt mange brugere har haft vanskeligt 

ved enten at forstå eller forholde sig til spørgsmålet, og man bør derfor overveje spørgsmålets 

konstruktion og relevans. Generelt bør spørgsmålene som udgangspunkt kunne besvares af alle 

brugere. Hvis spørgsmålene er rettet mod en specifik ydelse/ordning, som ikke kan antages at 

være kendt af alle brugere, da bør der indbygges et filter-spørgsmål, der indledningsvist afklarer 

relevansen, fx ’Har du kendskab til XXXX’ efterfulgt af et spørgsmål omkring ydelsen, der så kun 

besvares af de brugere, der har grundlag for at svare. 

 

Af nedenstående tabel fremgår en top 10-liste over spørgsmål med den højeste andel af ’ved ik-

ke’-besvarelser: 

 

Spørgsmålsformulering Andel  

”Ved ikke” 

Kategori 

Den indflydelse du har via forældrene i forældrerådet 46% Lokal, dagpleje 

Den indflydelse du har via forældrene i bestyrelsen 46% Lokal, dagpleje 

Bestyrelsens arbejde samlet set 38% Lokal, dagpleje 

Informationen fra bestyrelsen 30% Lokal, dagpleje 

Tilbuddet om gæstehus 27% Lokal, dagpleje 

Din mulighed for at læse lektier i klubben 27% Valgfrit, klub 

Mulighederne for at bruge tilbuddet om Åben Hal, når du 

er i klubben 

26% 

 

Lokal, klub 

Den pædagogiske læreplan for dagplejen samlet set 25% Lokal, dagpleje 

Din egen indsats for at gøre klubben til et godt sted at 

være 

24% Lokal, klub 

Din mulighed for at være med til at bestemme hvilke ak-

tiviteter der er med i klubben 

21% Lokal, klub 

 

Som det fremgår, er der særligt blandt de lokale spørgsmål flere med en meget stor andel af be-

svarelser i ’ved ikke’. Eksempelvis bør ovenstående give anledning til at se på, hvorvidt spørgs-

målene om bestyrelsens arbejde er relevant for forældre med børn i dagpleje. Der knytter sig så-

ledes visse udfordringer til de lokalt formulerede spørgsmål. I forbindelse med kvalitetssikringen 

af de lokale spørgsmål blev der fra udførerens side stillet spørgsmålstegn ved en række af oven-

stående spørgsmål, uden at dette dog førte til, at spørgsmålene blev udeladt eller væsentligt om-

formuleret af de enkelte kommuner. Mens kommunerne således på den ene side oplever, at de 

lokalt formulerede spørgsmål er vigtige for den lokale forankring og relevans, er der på den an-

den side udfordringer med kvaliteten af en række af disse spørgsmål.  

 

En tilsvarende analyse alene med fokus på de faste og valgfrie spørgsmål viser, at der særligt i 

spørgeskemaet til klubtilbud (besvaret af elever i 6.-.9. klasse i Gribskov) kan konstateres en re-

lativt stor andel besvarelser i ’ved ikke’. Dette gælder for hele klubskemaet, hvor der på alle 

spørgsmål er minimum 12 %, der har svaret ’ved ikke’. Resultat indikerer ikke nødvendigvis sær-

lige problemer i forståelse af spørgsmålene, men at der blandt målgruppen kan være elever, der 

benytter klubtilbuddet ofte, og elever, der kun sjældent eller aldrig benytter tilbuddet, og derfor 

kan have vanskeligt ved at forholde sig til spørgsmålene. I den forbindelse bemærkes, at oplys-

ningerne om, hvorvidt eleven benytter klubtilbuddet, er leveret centralt fra kommunens register. 

 

I nedenstående oversigt ses derfor bort fra skemaet til klubtilbud. Oversigten viser top 10-listen 

over spørgsmål i gruppen faste eller valgfrie, hvor andelen af besvarelser i ’ved ikke’ er højest. 
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Spørgsmålsformulering Andel  

”Ved ikke” 

Målgruppe Kategori 

Dit barns mulighed for at læse lektier i 

SFO’en/fritidshjemmet 

19% SFO Valgfri 

Dagtilbuddets kontakt til andre grupper af 

børn, der ikke har et handicap 

17% Særlige dagtilbud Valgfri 

Mulighederne for som forældre at påvirke 

dagligdagen i SFO’en/fritidshjemmet 

16% SFO Valgfri 

Kommunens information om mulighederne 

for de forskellige dagpasningsformer 

14% Særlige dagtilbud Valgfri 

Dagplejerens evne til at håndtere konflikter 

og drillerier mellem børnene 

13% Dagpleje Fast grundstamme 

Mulighederne for at vælge mellem de enkel-

te daginstitutioner 

13% Daginstitution Valgfri 

Mulighederne for at vælge mellem de enkel-

te dagplejepladser 

11% Dagpleje Valgfri 

Personalets evne til at håndtere konflikter og 

drillerier mellem børnene 

11% Særlige dagtilbud Valgfri 

SFO’ens/fritidshjemmets evne til at begræn-

se mobning 

11% SFO Valgfri 

Dialogen og samarbejdet mellem dit barns 

skole og SFO/fritidshjem 

11% SFO Fast grundstamme 

 

Om de spørgsmål, der har resulteret i en høj andel ’ved ikke’-svar, bemærkes blandt andet, at 

flere er kendetegnet ved, at forældrene skal vurdere forhold, der udmøntes, hvor forældrene er 

fraværende, fx personalets evne til konflikthåndtering. Endvidere er flere spørgsmål af typen, 

hvor forældrene skal vurdere ”muligheden for…”, repræsenteret, fx muligheden for at påvirke 

dagligdagen, muligheden for at vælge mv. At vurdere ”muligheden” kan givetvis være vanskelig, 

idet det reelt kræver inddragelse af alternativer, hvilket ofte ikke er/har været relevant. Fx har 

det ikke nødvendigvis været relevant for forældre at forholde sig til mulighederne for at vælge 

mellem daginstitutioner.  

 

Blandt spørgsmål med en lav andel af besvarelser i ’ved ikke’ (under 5 %) ses fx spørgsmål ved-

rørende de fysiske rammer, åbningstiderne, dialogen med personalet, det faglige udbytte, perso-

nalets engagement, faglige niveau, evne til at vise omsorg mv. og den samlede tilfredshed. Disse 

spørgsmål er generelt karakteriseret ved at være meget konkrete, og spørgsmål man også umid-

delbart vil forvente, at forældrene kan forholde sig til.  

 

I forbindelse med casestudierne er der ligeledes fremkommet synspunkter på de anvendte 

spørgsmål. Overordnet tegner der sig et billede af, at de interviewede personer oplever, at 

spørgsmålene i spørgeskemaet er relevante. 

 

I casestudierne er der dog også forslag til forbedringer. Flere fremfører, at spørgsmålene i spør-

geskemaet er så overordnede, at det kan være vanskeligt at handle på baggrund af de indkomne 

svar. Et eksempel på dette er spørgsmålet om de fysiske rammer indendørs, som omfatter lege-

tøj, lokaler, inventar, plads mv. Der fremhæves tilsvarende eksempler i forhold til blandt andet 

den pædagogiske indsats, hvor svaret på spørgsmålet om aktiviteterne i hverdagen ikke siger 

noget om, hvorvidt forældrene svarer på indhold i eller omfang af aktiviteterne.  

 

Rambøll vurderer, at det generelt vil være vanskeligt at undgå overordnede spørgsmål, idet bru-

gerundersøgelser netop kan påpege overordnede forhold, som forældrene gerne vil have fokus 

på, men uden at de konkrete løsninger nødvendigvis fremgår tydeligt af undersøgelsens resulta-

ter. Styrken af en brugerundersøgelse er således i højere grad at rejse nogle spørgsmål, som kan 

overvejes end at komme med konkrete svar på spørgsmålene. Samtidig vil det få konsekvenser 

for spørgeskemalængden, hvis der skal gås mere i dybden med de enkelte temaer. 
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En overordnet type af kommentarer fra de interviewede personer i casestudierne tager udgangs-

punkt i, at forældrene er kort tid i institutionerne, særligt i skolerne, og derfor har et lavt infor-

mationsniveau at besvare spørgsmålet på baggrund af. Eksempelvis stiller nogle af de interview-

ede spørgsmålstegn ved, om forældrene kan vurdere personalets faglige kunnen, og vurderer, at 

forældrene baserer svaret på, hvordan børnene klarer sig. Eksempler på dette er spørgsmålet 

vedrørende medarbejdernes evne til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene samt 

skolens/personalets evne til at få barnet til at føle sig trygt og glad. Omvendt fremfører flere le-

dere og medarbejdere, at utilfredshed blandt forældrene, uagtet deres indsigt i hverdagen og 

dermed problemernes reelle omfang, nødvendiggør enten en mere tydelig kommunikation om 

dette, eller at der iværksættes en indsats.  

 

Endelig fremfører en leder af et særligt dagtilbud, at der mangler spørgsmål om de særlige til-

bud, som denne gruppe børn også kan modtage – i dette tilfælde en terapeutisk indsats som det-

te dagtilbud har meget fokus på. Afhængigt af institutionen kan det også være andre forhold. 

 

Samlet set viser erfaringsopsamlingen, at de faste spørgsmål i spørgeskemaerne har givet kom-

munerne relevante informationer, og at spørgsmålene således har fungeret. Der er dog også ek-

sempler på, at kommunerne har oplevet, at enkelte spørgsmål har fungeret mindre godt. Samti-

dig viser erfaringsopsamlingen, at de lokale spørgsmål ofte ligner tilvalgsspørgsmålene, og at der 

i mange tilfælde knytter sig problemer til formuleringen af lokalt formulerede spørgsmål. Samti-

dig vil vide rammer for lokalt udviklede spørgsmål medføre en væsentlig omkostning for udføre-

ren og for kommunerne. Som nævnt ovenfor er de lokale spørgsmål samtidig vigtige for at sikre 

relevans og ejerskab for undersøgelsen. 

 

På denne baggrund anbefaler Rambøll følgende omkring tredelingen af spørgsmålene. Anbefalin-

gerne er - med en enkelt undtagelse angivet i boksen - gældende, uanset om der gennemføres 

en national udrulning af brugerundersøgelser, som udføres af eksterne leverandører/et centralt 

niveau, eller om den enkelte kommune selv udfører brugerundersøgelsen. En yderligere forud-

sætning for anbefalingerne er, at udgangspunktet for at udarbejde nærværende koncept har væ-

ret at sikre en vis grad af sammenlignelighed mellem kommuner, der vil gennemføre brugerun-

dersøgelser. 

 

 
 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE RAMMERNE FOR SPØRGESKEMAET 

 

 At der fastlægges rammer for spørgeskemaerne, således at spørgeskemalængden holdes 

på ca. 30 spørgsmål. 

 

 At der fastlægges en øvre grænse på 10 lokale spørgsmål, som den enkelte kommune får 

mulighed for at udarbejde. Ud over at begrænse kompleksiteten og dermed omkostnin-

gerne for gennemførelsen af undersøgelsen vil en sådan grænse medvirke til, at kommu-

nerne i stedet anvender tilvalgsspørgsmål, hvilket vil styrke mulighederne for sammenlig-

ning. 

 

 At der til kommunerne udarbejdes en kort vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af 

de lokale spørgsmål med eksempler på, hvilke spørgsmålstyper der fungerer godt, og hvil-

ke der typisk fungerer mindre godt. Her gælder der særligt om at formidle erfaringer til 

kommunerne om, hvad man kan forvente, at forældre/brugere meningsfuldt kan svare på. 

 

 For at mindske ressourceforbruget samt risikoen for fejl i forbindelse med gennemførelsen 

af undersøgelsen anbefales det, at de lokalt udviklede spørgsmål samles i slutningen af 

spørgeskemaet og ikke som i nærværende pilotundersøgelse integreres i det udarbejdede 

skema efter det relevante tema. Denne anbefaling er primært relevant, hvis en leverandør 

skal udføre brugerundersøgelser i flere kommuner samtidig. 
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3.3.5 Justeringer i faste og valgfrie spørgsmål 

Erfaringerne i pilotprojektet giver anledning til nogle anbefalinger til justeringer af spørgeskema-

erne, for så vidt angår den faste grundstamme og valgfrie spørgsmål. Anbefalingerne er primært 

baseret på en kvantitativ analytisk vurdering af spørgsmålene, herunder andelen af besvarelser i 

’ved ikke’, spredningen i svarfordelingen, overlap til andre spørgsmål (via faktoranalyse). Vurde-

ringen af de valgfrie spørgsmål er i en vis grad begrænset af, at nogle af spørgsmålene ikke har 

indgået i undersøgelserne. 

 

Erfaringerne fra caseinterviewene har været, at tilbagemeldingerne på det specifikke indhold i 

skemaerne på nuværende tidspunkt generelt er begrænset. En dybere vurdering af, hvordan 

spørgsmålene fungerer lokalt i det videre kvalitetsudviklingsarbejde, vil kræve en længere evalu-

eringsperiode.  

 

I det følgende gennemgås anbefalinger til ændringer for de enkelte målgrupper, hvor målgrup-

perne i den forbindelse er følgende (jf. ovenstående anbefalinger til målgrupper): 

 Daginstitution (inkl. dagpleje og særlige dagtilbud) 

 Skole (inkl. specialklasser) 

 SFO/fritidshjem 

 Elever i 6.-9. klasse. 

 

Endvidere gennemgås de anbefalede ændringer til skemaet målrettet elever i klubtilbud, dog 

med det forbehold, at erfaringsgrundlaget her er begrænset. Som beskrevet har kun en enkelt 

kommune deltaget med denne målgruppe, hvorfra der samlet indgår 210 besvarelser. 

 

Spørgeskemaerne, hvor de anbefalede ændringer er indarbejdet, vedlægges i appendiks. 

Daginstitution, inkl. dagpleje og særlige dagtilbud 

Type Oprindelig formulering Justering/ 

ny formulering 

Kommentar 

Fast Personalets evne til at udvik-

le dit barns sociale kompe-

tencer (fx vise hensyn og 

forståelse for andre og indgå 

i grupper) 

Personalets indsats 

for at udvikle dit 

barns sociale kompe-

tencer (fx vise hen-

syn og forståelse for 

andre og indgå i 

grupper) 

Forældre, der ikke er til stede i daglig-

dagen, kan ikke forventes at kunne 

vurdere personalets evne. Caseinter-

viewene har ligeledes givet enkelte til-

bagemeldinger vedrørende brugen af 

”evne” i spørgsmålsformuleringerne, 

som vurderes lidt snørklet og vanskeligt 

at forholde sig til. Rambøll vurderer, at 

det for forældre vil være mere hen-

sigtsmæssigt at vurdere personalets 

indsats. 

Fast Personalets evne til at un-

derstøtte dit barns sproglige 

udvikling 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

 

Fast Personalets evne til at få dit 

barn til at føle sig trygt og 

glad 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

 

Fast Personalets evne til at hånd-

tere konflikter og drillerier 

mellem børnene 

Personalets indsats 

for at begrænse dril-

lerier mellem børne-

ne 

Relativt mange svarer ’ved ikke’ (10 

%). Rambøll vurderer, at forældre kan 

have vanskeligt ved at vurdere perso-

nalets håndtering af konflikter, idet det 

refererer til konkrete forhold i dagligda-

gen. Formuleringen justeres derfor så-

ledes, at vurderingen rettes mere gene-

relt mod indsatsen for at begrænse dril-

lerier. 

Fast Personalets evne til at skabe 

kontakt mellem dit barn og 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 
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Type Oprindelig formulering Justering/ 

ny formulering 

Kommentar 

de øvrige børn 

Valgfri Personalets evne til at un-

derstøtte dit barns fysiske 

og motoriske udvikling 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

 

Valgfri Personalets evne til at tage 

udgangspunkt i dit barns 

behov 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

 

Valgfri Personalets evne til at udvi-

se omsorg for dit barn 

Personalets omsorg 

for dit barn 

 

Valgfri Personalets evne til at gøre 

børnene i stand til at tage 

ansvar for sig selv 

”indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

 

Valgfri Daginstitutionens fysiske 

rammer samlet set 

 

Udgår Blandt de valgfrie spørgsmål indgår i 

forvejen specifikke spørgsmål om de 

fysiske rammer henholdsvis ude og in-

de. Af hensyn til sammenlignelighed 

anbefales, at de fysiske rammer måles 

på samme måde – enten samlet eller 

opdelt på inde og ude. Eftersom kom-

munerne generelt har foretrukket at 

benytte spørgsmålene specifikt for ude 

og inde, anbefales det, at spørgsmålet 

om de fysiske rammer samlet set ud-

går. 

Valgfri Mulighederne for at vælge 

mellem forskellige pasnings-

former (daginstitution, dag-

pleje, privat pasning, mv.) 

Bør målrettes foræl-

dre, der inden for en 

relativt kort tidsperi-

ode har stået i en 

valgsituation, fx 

”nye” forældre. 

Relevant for brugere, der har stået i en 

valgsituation, men for mange vil 

spørgsmålet i højere grad være hypote-

tisk. Relativt mange (7 %) svarer ’ved 

ikke’.  

Valgfri Mulighederne for at vælge 

mellem de enkelte daginsti-

tutioner 

Bør målrettes foræl-

dre, der inden for en 

relativt kort tidsperi-

ode har stået i en 

valgsituation, fx 

”nye” forældre. 

Som ovenstående. Relativt mange (13 

%) svarer ’ved ikke’. 

Valgfri Ventetiden på en daginstitu-

tionsplads i din kommune 

Bør målrettes foræl-

dre, der inden for en 

relativ kort tidsperi-

ode har stået i en 

valgsituation, fx 

”nye” forældre. 

Som ovenstående. Relativt mange (11 

%) svarer ’ved ikke’. 

Valgfri Hvor vigtigt er det, at foræl-

dre frit kan vælge mellem 

daginstitution og dagpleje 

Udgår Generelt er der en klar tendens til, at 

responsen på denne type spørgsmål al-

tid er, at det er vigtigt (meget vigtigt 

el. vigtigt). Og det viser sig ligeledes i 

resultaterne fra pilotmålingerne, hvor 

over 90 % svarer, at det er vig-

tigt/meget vigtigt – og generelt ingen 

der ikke synes, det er vigtigt. Informa-

tionsværdien i spørgsmålet vurderes 

generelt at være lav og anvendelighe-

den i kvalitetsudvikling begrænset. 
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Type Oprindelig formulering Justering/ 

ny formulering 

Kommentar 

Valgfri Hvor vigtigt er det, at foræl-

dre frit kan vælge mellem 

offentlig børnepasning og 

privat børnepasning med til-

skud 

Udgår Er ikke tilvalgt af nogle kommuner og 

som sådan ikke testet. Anbefales dog at 

udgå fra de valgfrie spørgsmål med 

samme begrundelse som ovenfor. 

Valgfri 

 

 

 

 

Hvor vigtigt er det, at foræl-

dre frit kan vælge mellem 

forskellige daginstitutioner 

Udgår Se ovenfor. 

Lokal Personalets modtagelse af 

dig og dit barn ved afleve-

ring 

Tilgår i gruppen af 

valgfrie 

To af kommunerne har suppleret med 

dette spørgsmål, og det vurderes at 

have fungeret hensigtsmæssigt. 

Spørgsmålet vurderes samtidig at have 

relevans for kommunerne generelt, li-

gesom analyserne indikerer, at det har 

betydning for forældrenes samlede til-

fredshed. 

Lokal Personalets måde at sige 

farvel til dig og dit barn ved 

afhentning 

Tilgår i gruppen af 

valgfrie 

Se ovenfor. 

Baggrund, 

valgfri 

Har barnet yngre søskende I hvilke(n) alders-

gruppe(r) er der 

hjemmeboende børn 

i barnets primære 

husstand (inklusive 

[BARNETS NAVN] 

Spørgsmål om yngre/ældre søskende 

erstattes af ét spørgsmål, der afdækker 

i hvilke aldersgrupper, der er hjemme-

boende børn 

Baggrund, 

valgfri 

Har barnet ældre søskende I hvilke(n) alders-

gruppe(r) er der 

hjemmeboende børn 

i barnets primære 

husstand (inklusive 

[BARNETS NAVN] 

- 

Baggrund, 

obligatorisk 

Hvad er din længst gennem-

førte uddannelse? 

Hvad er din senest 

afsluttede uddannel-

se 

Med brugen af ’længst’ vil det kunne 

forstås som folkeskolen, hvilket sjæl-

dent vil være retvisende. 

 

Tilsvarende fremgår i nedenstående oversigt anbefalinger til ændringer af skemaet på skoleom-

rådet. 

 

Skole, inkl. specialklasser 

Type Oprindelig formulering Justering/ 

ny formulering 

Kommentar 

Fast Skolens evne til at udvikle 

dit barns personlige kom-

petencer (fx nysgerrighed, 

evne til at sætte sig mål, 

handle og tænke kreativt 

og selvstændigt) 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

Forældre, der ikke er til stede i dagligda-

gen, kan ikke forventes at kunne vurdere 

skolens evne. Rambøll vurderer, at det 

for forældre vil være mere hensigtsmæs-

sigt at vurdere indsatsen. 

Fast Skolens evne til at udvikle 

dit barns sociale kompe-

tencer (fx vise hensyn og 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 
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Type Oprindelig formulering Justering/ 

ny formulering 

Kommentar 

forståelse for andre og 

indgå i grupper) 

Fast Skolens evne til at få dit 

barn til at føle sig trygt og 

glad 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 

Fast Skolens evne til at be-

grænse mobning 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 

Valgfri Skolens evne til at udnytte 

mulighederne for at flytte 

undervisningen ud af sko-

len, fx udflugter i skoven 

eller til museer 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 

Valgfri Skolens evne til at udfor-

dre dit barn 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 

Valgfri Lærernes evne til at skabe 

ro og orden i klassen 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 

Valgfri Lærernes evne til at tilret-

telægge undervisningen i 

forhold til dit barns behov 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 

Valgfri Den tid lærerne har til dit 

barn 

Udgår Ikke anvendt i pilotmålingerne, men til-

svarende spørgsmål stillet i SFO-

skemaet, hvor anbefalingen her er at be-

nytte det beslægtede spørgsmål vedrø-

rende antallet af lærere i forhold til an-

tallet af børn. Nærmere beskrevet ne-

denfor. 

Valgfri Lærernes evne til at tilret-

telægge undervisningen i 

forhold til dit barns inte-

resser 

 

Udgår Alle kommuner har valgt spørgsmålet om 

lærernes evne til at tilrettelægge under-

visningen i forhold til barnets behov, 

men ingen har valgt det tilsvarende 

spørgsmål vedrørende interesser. Ram-

bøll vurderer, at der er et væsentligt 

overlap mellem de to spørgsmål, og af 

hensyn til sammenlignelighed anbefales 

dette spørgsmål derfor at udgå. 

Valgfri Lærernes evne til at skabe 

kontakt mellem dit barn og 

de øvrige børn 

”Indsats for” erstat-

ter ”evne til” 
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Type Oprindelig formulering Justering/ 

ny formulering 

Kommentar 

Valgfri Skolens fysiske rammer 

samlet set 

Udgår Blandt de valgfrie spørgsmål indgår i for-

vejen specifikke spørgsmål om de fysiske 

rammer henholdsvis ude og inde. Af hen-

syn til sammenlignelighed anbefales, at 

de fysiske rammer måles på samme må-

de – enten samlet eller opdelt på inde og 

ude.  

Baggrund, 

valgfri 

Hvor mange ældre søsken-

de har barnet? 

Hvor mange hjem-

meboende børn er 

der i barnets primæ-

re husstand, (inklu-

siv barnet selv) 

Ensrettes spørgemetoden anvendt på 

dagtilbudsområdet 

Baggrund, 

valgfri 

Hvor mange yngre søsken-

de har barnet? 

I hvilke(n) alders-

gruppe(r) er der 

hjemmeboende børn 

i barnets primære 

husstand (inklusive 

barnet selv)? 

 

Baggrund, 

obligatorisk 

Hvad er din længst gen-

nemførte uddannelse? 

Hvad er din senest 

afsluttede uddannel-

se 

Med brugen af ’længst’ vil det kunne for-

stås som folkeskolen, hvilket sjældent vil 

være retvisende. 

 

Tilsvarende fremgår i nedenstående oversigt anbefalinger til ændringer af skemaet på 

SFO/fritidshjem. 

 

SFO/fritidshjem 

Type Oprindelig formulering Justering/ 

ny formulering 

Kommentar 

Fast SFO’ens/fritidshjemmets 

evne til at få dit barn til at 

føle sig trygt og glad 

”indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

Forældre, der ikke er til stede i daglig-

dagen, kan ikke forventes at kunne vur-

dere SFO’ens evne. Rambøll vurderer, at 

det for forældre vil være mere hensigts-

mæssigt at vurdere indsats. 

Fast Personalets evne til at ud-

vikle dit barns sociale kom-

petencer (fx vise hensyn og 

forståelse for andre og ind-

gå i grupper) 

”indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 

Fast Personalets evne til at 

håndtere konflikter, drilleri-

er og mobning mellem bør-

nene 

Personalets håndte-

ring af drillerier og 

konflikter mellem 

børnene 

Relativt mange svarer ’ved ikke’ (9 %). 

Formuleringen justeres derfor således, at 

vurderingen rettes mere generelt mod 

indsatsen for at begrænse drillerier. 

Mobning udelades her, idet det indgå 

specifikt blandt de valgfrie spørgsmål.  

Fast Personalets evne til at ska-

be kontakt mellem dit barn 

og de øvrige børn 

”indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 

Fast Dialogen og samarbejdet 

mellem dit barns skole og 

SFO/fritidshjem 

Overgå til valgfrit 

spørgsmål 

Relativt mange svarer ’ved ikke’ (11 %), 

men med en vis spredning mellem 

kommunerne (8-13 %). Relevansen kan 

afhænge af organiseringen i kommunen, 

hvorfor det anbefales af flytte spørgsmå-
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Type Oprindelig formulering Justering/ 

ny formulering 

Kommentar 

let til gruppen af valgfrie. 

Valgfri Dit barns mulighed for at 

læse lektier i SFO’en/  

fritidshjemmet 

Udgår 19 % svarer ’ved ikke’, hvilket indikerer, 

at ganske mange forældre har vanskeligt 

ved at forholde sig til spørgsmålet. 

Valgfri SFO’ens/fritidshjemmets 

evne til at begrænse mob-

ning 

”indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 

Valgfri Personalets evne til at tage 

udgangspunkt i dit barns 

behov 

”indsats for” erstat-

ter ”evne til” 

- 

Valgfri Den tid personalet har til 

dit barn  

Udgår En høj andel af besvarelser i ’ved ikke’ 

(10 %) indikerer, at det kan være svært 

for forældrene at vurdere. Samtidig vur-

deres det, at det centrale for forældrene 

er, at personalet er tilgængeligt, når 

barnet har behovet. Dette vurderes at 

blive målt bedre i spørgsmålet om antal-

let af personale i forhold til antallet af 

børn. På dette spørgsmål er andelen af 

besvarelser i ’ved ikke’ 4 %. 

Valgfri Mulighederne for som for-

ældre at påvirke dagligda-

gen i 

SFO’en/fritidshjemmet 

Udgår Med en generel høj andel af besvarelser i 

’ved ikke’ (16 %) vidner det om, at for-

ældrene har vanskeligt ved at forholde 

sig til spørgsmålet. Dette understøttes 

endvidere af, at resultaterne viser en re-

lativt stor andel af besvarelser i ’hverken 

eller’. 

Valgfri SFO’ens/fritidshjemmets 

fysiske rammer samlet set 

 

Udgår Blandt de valgfrie spørgsmål indgår i 

forvejen specifikke spørgsmål om de fy-

siske rammer henholdsvis ude og inde. 

Af hensyn til sammenlignelighed anbefa-

les, at de fysiske rammer måles på 

samme måde – enten samlet eller opdelt 

på inde og ude.  

Baggrund, 

valgfri 

Hvor mange ældre søsken-

de har barnet? 

Hvor mange hjem-

meboende børn er 

der i barnets primæ-

re husstand, (inklu-

siv barnet selv) 

Ensrettes spørgemetoden anvendt på 

dagtilbudsområdet og skoleområdet 

Baggrund, 

valgfri 

Hvor mange yngre søsken-

de har barnet? 

I hvilke(n) alders-

gruppe(r) er der 

hjemmeboende børn 

i barnets primære 

husstand (inklusive 

barnet selv)? 

 

Baggrund, 

obligatorisk 

Hvad er din længst gen-

nemførte uddannelse? 

Hvad er din senest 

afsluttede uddannel-

se 

Med brugen af ’længst’ vil det kunne for-

stås som folkeskolen, hvilket sjældent vil 

være retvisende. 

 

Tilsvarende fremgår i nedenstående anbefalingerne til justeringer af skemaet til elever i 6.- 9. 

klasse. 
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Elever i 6.-9. klasse 

Type Oprindelig formulering Justering/ 

ny formulering 

Kommentar 

Valgfri Skolens lokaler, møbler, 

skolegård, boldbaner mv. 

(de fysiske rammer samlet 

set, ude og inde)? 

 

Udgår Blandt de valgfrie spørgsmål indgår i for-

vejen specifikke spørgsmål om de fysiske 

rammer henholdsvis ude og inde. Af hen-

syn til sammenlignelighed anbefales, at 

de fysiske rammer måles på samme må-

de – enten samlet eller opdelt på inde og 

ude 

Baggrund, 

valgfri 

Har du ældre søskende? I hvilke(n) alders-

gruppe(r) er der 

hjemmeboende børn 

hjemme hos dig, in-

klusiv dig selv? 

Ensrettes spørgemetoden anvendt på de 

øvrige områder 

Baggrund, 

valgfri 

Har du yngre søskende? I hvilke(n) alders-

gruppe(r) er der 

hjemmeboende børn 

hjemme hos dig, in-

klusiv dig selv? 

 

 

Endelig fremgår i nedenstående anbefalingerne til justeringer af skemaet til elever i klubtilbud. 

Elever i 6.-9. klasse i klubtilbud 

Type Oprindelig formulering Justering/ 

ny formulering 

Kommentar 

Fast Nyt spørgsmål 

 

Hvor ofte benytter du 

klubtilbuddet? 

Som nævnt i ovenstående er der generelt 

en høj andel af besvarelse i ’ved ikke’ i 

klubskemaet. Resultat indikerer ikke nød-

vendigvis særlige problemer i forståelse 

af spørgsmålene, men at der blandt mål-

gruppen kan være elever, der benytter 

klubtilbuddet ofte, og elever, der kun 

sjældent eller aldrig benytter tilbuddet, 

og derfor kan have vanskeligt ved at for-

holde sig til spørgsmålene. På den bag-

grund anbefales en indledende screening, 

hvor de elever, der angiver aldrig at be-

nytter klubtilbuddet udelades fra under-

søgelsen, og således heller ikke besvarer 

de resterende spørgsmål. 



 

 

 

 

 

 
 
 

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET 

53 

Valgfri Din mulighed for at læse 

lektier i klubben 

Udgår 27% svarer ’ved ikke’, hvilket indikerer, 

at ganske mange børn har vanskeligt ved 

at forholde sig til spørgsmålet.  

Valgfri Klubbens lokaler, møbler, 

legeplads, boldbaner mv. 

(de fysiske rammer, både 

inde og ude) 

Udgår Blandt de valgfrie spørgsmål indgår i for-

vejen specifikke spørgsmål om de fysiske 

rammer henholdsvis ude og inde. Af hen-

syn til sammenlignelighed anbefales, at 

de fysiske rammer måles på samme må-

de – enten samlet eller opdelt på inde og 

ude 

Baggrund, 

valgfri 

Har du ældre søskende? I hvilke(n) alders-

gruppe(r) er der 

hjemmeboende børn 

hjemme hos dig, in-

klusiv dig selv? 

Ensrettes spørgemetoden anvendt på de 

øvrige områder 

Baggrund, 

valgfri 

Har du yngre søskende? I hvilke(n) alders-

gruppe(r) er der 

hjemmeboende børn 

hjemme hos dig, in-

klusiv dig selv? 

 

 

Baggrundsspørgsmål 

Om baggrundsspørgsmålene viser erfaringerne, at der på kommuneniveau generelt kun ses be-

grænsede forskelle i den overordnede brugertilfredshed på tværs af forældrenes/barnets karakte-

ristika (jf. også figur 4.5), herunder fx forældres køn, alder, civilstand og uddannelse. Ud fra 

denne betragtning kan man overveje, hvorvidt disse baggrundsspørgsmål fortsat skal indgå. På 

trods af den begrænsede variation anbefales dog, at fastholde de inkluderede baggrundsspørgs-

mål. Dels har man hermed mulighed for fortsat at teste diverse forklaringshypoteser, dels kan 

der være behov for at afprøve sammenhængene på mere decentrale niveauer, fx en given skole, 

et givent distrikt eller lignende. Sammenhængene mellem brugertilfredsheden og baggrundsfak-

torer, herunder også institutionskarakteristika, er nærmere beskrevet i afsnit 4.1.6. 

 

Om baggrundsspørgsmålene bemærkes i øvrigt, at oplysningerne vedrørende barnet, fx barnets 

køn, alder, klassetrin, som oftest på forhånd vil være kendt via respondentoplysningerne, hvorfor 

det ikke er nødvendigt at inkludere spørgsmål herom i selve spørgeskemaet. Dette har også væ-

ret gældende i pilotundersøgelserne. 

 

3.3.6 Åben svarmulighed i spørgeskemaet 

Spørgeskemaerne har som udgangspunkt ikke indeholdt et åbent kommentarfelt, det vil sige en 

mulighed til brugerne for med egne ord at skrive en eller flere kommentarer. Tre af kommunerne 

har i processen ønsket at få inkluderet et kommentarfelt. Rambøll udarbejdede et særskilt pristil-

bud, der inkluderede håndtering, anonymisering og rapportering heraf. Kun Gribskov Kommune 

valgte i sidste ende at inkludere kommentarfeltet, ligesom Århus Kommune har inkluderet et så-

dant felt i undersøgelsen. 

 

At inkludere et kommentarfelt rummer fordele, men også udfordringer som man skal være op-

mærksom på. 

 

Erfaringsmæssigt ønsker mange brugere muligheden for at supplere med en kommentar. Hvor 

muligheden er til stede, benyttes den typisk af 15-20 % af brugerne. Som det fremgik i opgørel-

sen over henvendelser til hotlinen, var 18 % relateret til et ønske om at supplere med en kom-

mentar. Med et kommentarfelt gives brugerne luft til at udtrykke det, de gerne vil til institutio-

nen/kommunen uden at være bundet af spørgsmål og skalaer.  

 

Brugernes kommentarer kan naturligvis samtidig være et nyttigt input for institutionen/kom-

munen i forhold til at bidrage til dybere tolkning af resultaterne og som input til det videre kvali-

tetsudviklingsarbejde. I flere af de kommuner, der har fravalgt den åbne svarmulighed, er der 
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således både medarbejdere i forvaltningen samt skole- og dagtilbudsledere og -medarbejdere, 

der efterlyser disse svar for at få uddybet forældrenes holdninger.  

 

Om kommentarerne skal man dog også være opmærksom på, at de netop ikke repræsenterer al-

le forældre – normalt kun ca. en femtedel. Som modtager af kommentarerne skal man derfor 

være varsom med ikke at tage vurderinger/holdninger mv. afgivet i kommentarerne som gæl-

dende for alle forældre. I den forbindelse viser interview med medarbejdere i skoler og dagtilbud, 

at de åbne besvarelser risikerer at tiltrække sig hovedparten af interessen, når resultaterne fore-

ligger. I forlængelse af dette viser pilotforsøget eksempler på medarbejdere, der er blevet meget 

påvirkede af forældrenes kommentarer, som de fandt meget direkte og stødende. 

 

Endvidere er det relativt ressourcekrævende at håndtere et kommentarfelt i undersøgelsen. Det-

te skyldes ikke mindst, at der skal sikres fuld anonymitet for alle involverede parter i undersøgel-

sen i henhold til persondataloven (jf. også afsnit 4.1.4). Der må således ikke indgå kommentarer, 

som på nogen måde kan henføres til identificerbare personer (både børn, forældre og medarbej-

dere). Inden offentliggørelse er det derfor nødvendigt at gennemgå og anonymisere kommenta-

rer, herunder eksempelvis fjerne henvisninger til specifikke klasser/stuer/gruppe mv., fjerne 

navne på medarbejdere, navne på børn, forældre mv., fjerne henvisning til hændelser af specifik 

karakter, hvor det vurderes, at det kan føres tilbage til en given bruger eller medarbejder. Et 

kommentarfelt fordyrer endvidere dataindsamlingen (ekstra tid til telefoninterview og ved indtast 

af papirskemaer), ligesom der også er ekstra udgifter forbundet med eventuelt at oversætte og 

rapportere kommentarerne.  

 

Fra kommunens side bør man endvidere være forberedt på at håndtere afledte konsekvenser af 

kommentarerne, som kan være vanskelige at forudsige. Som nævnt i ovenstående kan kommen-

tarerne have en karakter, der kan virke meget stødende på medarbejderne på de enkelte institu-

tioner, hvor man både som institutionsleder og fra kommunen centralt kan forvente at skulle yde 

støtte. Et andet konkret eksempel fra pilotprojektet er en kommentar af truende karakter, hvor 

kommunen har skullet tage stilling til, hvorvidt man ønskede at få oplyst identiteten og eventuelt 

gå videre med sagen og dermed samtidig bryde vedkommendes anonymitet. 

 

Gribskov Kommune har i det opfølgende arbejde distribueret kommentarrapporterne til de re-

spektive skole- og institutionsledere. Rapporterne betragtes dog som et internt arbejdsredskab 

og modsat enhedsrapporten og kommunens hovedrapport offentliggøres kommentarrapporterne 

ikke på internettet. 

 

Opsummerende er der således både fordele og ulemper ved at inkludere et åbent svarfelt. Mange 

efterspørger et åbent svarfelt, både blandt kommuner, medarbejdere og brugere, hvilket klart 

indikerer et behov. Samtidig er der dog flere udfordringer forbundet hermed, herunder ressour-

cerne til dataindsamling, anonymisering og rapportering, den efterfølgende behandling på institu-

tionerne, herunder et beredskab til at håndtere eventuelle afledte konsekvenser af særlige kom-

mentarer. Rambøll anbefaler på den baggrund: 

 

 
 

Supplerende skal det bemærkes, at behovet for uddybning også kan dækkes på anden vis. Insti-

tutionerne kan fx invitere forældrene til dialogmøde, fokusgruppe eller lignende, hvor institutio-

ANBEFALINGER VEDRØRENDE ÅBENT KOMMENTARFELT I SPØRGESKEMAET 

 

 At et åbent kommentarfelt fortsat ikke inkluderes som en fast del af konceptet. 

 

 At såfremt den enkelte kommune vælger at tilføje et kommentarfelt, skal kommunen være 

opmærksom på de særlige udfordringer forbundet med dette. Dette omfatter  

o at sikre tilstrækkelige ressourcer til dataindsamling, anonymisering og rappor-

tering 

o den efterfølgende behandling af svarene på institutionerne, herunder et bered-

skab til at håndtere eventuelle afledte konsekvenser af særlige kommentarer. 
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nen kan få nuanceret resultaterne, og forældrene kan få lejlighed til at uddybe deres besvarelser. 

Sammenlignet med et kommentarfelt i spørgeskemaet er dette dog dels ikke anonymt, dels kræ-

ver det yderligere ressourcer fra forældrenes side. Begge forhold vil begrænse antallet af foræl-

dre, der vil bidrage med uddybende kommentarer. 

 

3.3.7 Overvejelser om kommunerne som udførere af brugerundersøgelserne 

Overvejelserne om kommunerne som udførere af brugerundersøgelserne relaterer sig primært til 

formuleringen af de lokale spørgsmål. Pilotundersøgelsen har vist, at det er en udfordring for 

kommunerne at formulere spørgsmål, som kan forstås af og er relevante for forældrene, selvom 

kommunerne har modtaget sparring fra en ekstern udfører af brugerundersøgelsen. På den bag-

grund vurderer Rambøll, at det vil være en udfordring for kommunerne at formulere spørgsmål af 

høj kvalitet, hvis der ikke er mulighed for sparring fra en ekstern udfører.  

 

3.4 Delkonklusion 

Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at det valgte koncept for brugerundersøgelser i vid udstræk-

ning har fungeret hensigtsmæssigt i forhold til hensynene om sammenlignelighed, kvalitetsudvik-

ling, omkostninger og omkostningseffektivitet – men at der også er behov for enkelte justeringer. 

 

Afdækningen af kommunernes erfaring med forberedelse til dataindsamling viser, at alle kom-

muner har haft til hensigt at informere bredt om undersøgelsen til ledere og medarbejdere på de 

involverede institutioner, men at dette ikke er lykkedes i lige stor udstrækning i alle kommuner. 

Erfaringerne fra de kommuner, hvor man er lykkedes med at skabe et højt informationsniveau, 

viser, at det er vigtigt at tilpasse informationsniveauet til de forskellige led i styringskæden, lige-

som det har været effektivt at anvende eksisterende informationskanaler og mødefora. Proces-

serne omkring stillingtagen til spørgeskemaet er blevet håndteret med mere eller mindre inddra-

gelse af institutionerne, og kommunerne vurderer, at denne proces er vigtig for forankringen og 

ejerskabet for undersøgelsen. Endvidere viser pilotforsøget en række udfordringer i forhold til 

håndtering af respondentudtræk, og at denne proces håndteres mest omkostningseffektivt ved at 

lade kommunernes systemleverandør levere respondentudtrækket, samt at kontakten til system-

leverandøren foregår mest effektivt, hvis det er udføreren af brugerundersøgelsen, der varetager 

denne kontakt.  

 

Rambøll vurderer, at modellen for dataindsamling har fungeret hensigtsmæssig, da der er blevet 

tilvejebragt et bredt funderet datagrundlag med et ressourceforbrug, der vurderes at være van-

skeligt at mindske. Resultaterne giver mulighed for kvalitetsudvikling på både centralt og lokalt 

niveau samt med mulighed for sammenligning på alle niveauer. Den telefoniske opfølgning er 

gennemført ved at kontakte de kommuner og institutioner med den laveste svarprocent, hvilket 

giver mulighed for at sikre en bredt funderet høj svarprocent. Samtidig kan kommunerne og in-

stitutionerne spille en stor rolle for at sikre en høj svarprocent ved at informere forældrene om 

undersøgelsen, udvikling i svarprocent mv. 

 

Konceptets opdeling af målgrupper vurderes af Rambøll at have fungeret i pilotafprøvningen, 

men at antallet af målgrupper kombineret med den fleksibilitet i tredelingen af spørgeskemaet i 

den faste grundstamme, valgfrie og lokalt udviklede spørgsmål samtidig giver anledning til en 

unødig kompleksitet for udføreren. Omkring målgrupperne særlige dagtilbud og specialklasser 

har det været en udfordring, at ikke alle kommuner arbejder særskilt med disse grupper af børn i 

eksempelvis specialklasser, men har integreret børnene i de øvrige klasser og børnegrupper. 

Nogle kommuner vurderer, at målgruppen er for lille til en særskilt undersøgelse. Undersøgelsen 

blandt elever i målgruppen 6.- 9. klasse vurderes af skolerne at give værdifuld information til lo-

kal kvalitetsudvikling, da eleverne er tættere på skolen end forældrene. Målgruppen af elever i 

6.-9. klasse i klubtilbud har givet en række udfordringer. Kun en kommune har valgt at gennem-

føre undersøgelsen blandt denne målgruppe, hvilket blandt andet hænger sammen med, at ele-

ver over 6. klassetrin kun udgør en delmængde af børnene i klubtilbud og derfor ikke giver et 

samlet billede af børnegruppen. Samlet set vurderer Rambøll, at der på denne baggrund er be-

hov for at forenkle opdelingen af målgrupperne.  

 

Rambøll vurderer, at spørgeskemaernes opdeling i tre niveauer med en fast grundstamme, valg-

frie og lokalt udviklede spørgsmål har givet en fornuftig balance mellem mulighederne for lokal 

kvalitetsudvikling, sammenlignelighed og omkostninger. På den ene side har de lokalt udviklede 
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spørgsmål været vigtige af hensyn til kvalitetsudvikling i kommunerne, mens der på den anden 

side skal anvendes ressourcer til udvikling af disse spørgsmål. Den faste grundstamme af 

spørgsmål giver mulighed for sammenligning med andre kommuner på et niveau, der af kommu-

nerne vurderes at være passende. Erfaringsopsamlingen viser dog, at formuleringen af de lokale 

spørgsmål er en udfordring, idet en række af disse har været vanskelige at forstå for forældrene.  
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4. KONCEPTET FOR SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDER-

SØGELSER: RAPPORTERING OG OPFØLGNING PÅ RE-

SULTATER 

I dette kapitel belyses den anden del af konceptet for sammenlignelige brugerundersøgelser. 

Nærmere bestemt belyses konceptet med hensyn til rapportering af og opfølgning på resultater-

ne.   

 

4.1 Rapportering – indhold og distribution 

Rapporteringen har i pilotprojektet fokuseret på at give kommunerne, både på institutionsniveau 

og centralt niveau, det bedst mulige udgangspunkt for at arbejde videre med undersøgelsens re-

sultater i kvalitetsudviklingen.  

 

Det grundlæggende element har bestået af en rapport til hver enkelt institution i kommunen, en 

såkaldt enhedsrapport. Rapporten præsenterer grafisk enhedens egne resultater samt relevante 

sammenligninger (benchmark), fx i forhold til det samlede resultat i kommunen og i forhold til pi-

lotkommunerne samlet. Rapporten er udarbejdet på alle relevante organisatoriske niveauer i 

kommunen, herunder den enkelte afdeling, institution, eventuelt et samlende område/distrikt 

samt for hele kommunen. Af hensyn til omkostningerne er denne rapporttype i pilotprojektet ge-

nereret ud fra en fast skabelon og er ikke kommenteret individuelt.   

 

Med henblik på at give det centrale niveau i kommunen et overblik over resultaterne på de enkel-

te institutioner er der supplerende udarbejdet en resultatoversigt, der i samlet oversigt viser re-

sultaterne opdelt på institutioner/enheder i kommunen. Med oversigten kan det centrale niveau i 

kommunen få overblik og sammenligne resultaterne på institutionsniveau, uden først at skulle 

hente informationen fra de enkelte enhedsrapporter. 

 

Endelig er der på det kommunale niveau udarbejdet en samlet hovedrapport, der blandt andet 

supplerer enhedsrapporten med analyser på tværs af institutioner, institutionskarakteristika (fx 

tilbudstype, størrelse mv.) og forældrekarakteristika (fx alder, uddannelse mv.). Ligeledes inklu-

derer den samlede rapport en mere detaljeret sammenligning med de øvrige pilotkommuner, 

samt en identifikation af relevante indsatsområder på kommunalt niveau. 

 

I nedenstående belyses erfaringerne med hver af rapporttyperne. 

 

4.1.1 Enhedsrapport 

Til hver enkelt defineret organisatorisk enhed i kommunen er der genereret en rapport med en-

hedens resultater. Rapporterne er udarbejdet i henhold til den institutions-/enhedsstruktur, som 

er fastlagt i samarbejde med den enkelte kommune. Denne struktur varierer mellem kommuner-

ne, og antallet af relevante rapporteringsniveauer varierer tilsvarende. I nogle kommuner har 

man en struktur med opdeling i områder, hvorunder der ligger institutioner, der igen kan være 

underopdelt i afdelinger. Af hensyn til kvalitetsudviklingen er det centralt, at rapporteringen sker 

på de for kommunen relevante niveauer. Som udgangspunkt er der udarbejdet rapporter på alle 

relevante niveauer, herunder også samlet for kommunen. 

 

Distributionen af rapporterne til de enkelte enheder er aftalt individuelt med kommunerne, men 

som udgangspunkt har Rambøll via e-mail distribueret til institutionslederne med link til en rap-

portportal, hvor lederne har haft adgang til den/de relevante rapporter. 

 

I forbindelse med distributionen har lederne haft mulighed for at kontakte konsulenterne hos 

Rambølls hotline. Der kan fx være tale om spørgsmål til metode og tolkning af resultater, ekstra-

bestillinger af rapporter mv.  

 

Helt afgørende på institutionsniveau er at sikre en lettilgængelig, handlingsorienteret og ved-

kommende rapportering, der bliver læst og forstået, og som virker understøttende for de opføl-

gende aktiviteter, som rapporteringen i sidste ende skal danne grundlag for på de enkelte institu-

tioner.  
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Rapportens struktur, resultatvisning og layout er baseret på Rambølls erfaringer fra en række 

lignende undersøgelser. Indhold og layout er skitseret nedenfor. Et komplet eksempel på enheds-

rapport er vedlagt i appendiks. 

 

 Forside: Med kommunens logo, institutionens navn, antal besvarelser og svarprocent. 

 Indledning: Kort introduktion til undersøgelsen samt en vejledning til rapportens opbyg-

ning og vejledning til læsning af resultaterne. 

 Styrker og indsatser:  

o De fem højest/lavest scorende spørgsmål 

o De fem spørgsmål med største afvigelser i forhold til benchmark (pos./neg.). Bench-

mark fastsættes som det overordnede organisatoriske niveau, fx et område eller 

kommunen. 

 Samlet tilfredshed: Resultatet på spørgsmålet vedrørende brugernes samlede tilfredshed 

med institutionen. Resultatet benchmarkes med op til to interne overordnede organisato-

riske niveauer, fx i forhold til området total og kommunen total. Endvidere benchmarkes i 

forhold til det samlede resultat for pilotkommunerne på de spørgsmål, hvor det er rele-

vant. 

 Resultater på spørgsmål i temaområdet: Svarfordeling på hvert enkelt spørgsmål gruppe-

ret i temaområder, fx den pædagogiske indsats, de fysiske rammer mv. Resultaterne 

benchmarkes med relevante niveauer, jf. ovenstående. 

 

Nedenstående viser udklip fra en enhedsrapport. 

 

Figur 4.1: Enhedsrapport 

 

Erfaringerne fra caseinterviewene er, at rapporterne er blevet taget rigtig godt imod. Modtagerne 

oplever dem som læsevenlige med et godt visuelt udtryk og med en god formidling af resultater-

ne. I forhold til sammenligning har institutionerne primært fokus på det nærmeste niveau, det vil 

sige i forhold til det område, man er en del af – alternativt det samlede kommuneresultat. Sam-

menligningen med pilotkommunerne total opleves også som værdifuld, men mere ”nice to have” 

end ”need to have”.  

 

Antal besvarelser på det enkelte 
spørgsmål, ekskl. ”ved ikke”

Den gennemsnitlige score, 
hvor 1 er lavest og 5 højest

Svarfordelingen i procent Afvigelser ift. benchmark målt på gennemsnitsscoren. 
Vist for de op til tre benchmarkniveauer.
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Interviewene viser, at der på institutionsniveau også er interesse for at sammenligne sig med 

andre konkrete skoler og dagtilbud, ligesom der på kommuneniveau er interesse for at sammen-

ligne sig med lignende kommuner. Baggrunden for dette er, at gennemsnittet kan dække over 

resultater for enheder, der har anderledes rammevilkår, og at det således vil give en et bedre 

udgangspunkt at sammenligne sig med lignende enheder. Interview med skole- og dagtilbudsle-

dere viser, at dette eksempelvis kan være at sammenligne sig med en anden stor byskole, en 

anden vuggestue i samme område med samme størrelse og brugersammensætning osv. Konkret 

sker dette ved at rekvirere rapporten for den pågældende enhed og har denne ved siden af en-

hedens egen rapport. Fra forvaltningens side lægges der vægt på, at pædagogiske konsulenter 

kan spille en rolle i at udpege de relevante institutioner og eventuel formidle en kontakt mellem 

lignende institutioner med forskellige resultater, således at disse kan lære af hinanden.  

 

Af mere specifikke tilbagemeldinger på rapporterne opfatter nogle de indledende sider med rap-

portindhold og læsevejledning som lidt teksttunge og svære at forstå, mens andre finder dem 

gode og informative. Rambøll vurderer, at det vil være vanskeligt at tilfredsstille alle behov for 

introduktion, og at den valgte fremgangsmåde er hensigtsmæssig. I forhold til de indledende si-

der er der endelig nogle, der bemærker, at skriftstørrelsen er for lille.  

 

Nogle er kritiske over for visningen af de fem højest/lavest scorende spørgsmål af flere årsager: 

For det første fokuserer man meget hurtigt på de lavest scorende spørgsmål (illustreret med 

rødt), på trods af at resultaterne ikke nødvendigvis er dårlige. For det andet mener nogle, at man 

ikke kan sammenligne de forskellige spørgsmål med hinanden – fx er det ofte spørgsmål om de 

fysiske rammer, der vurderes lavest. Endelig har flere haft svært ved at forstå søjlerne visende 

afvigelserne fra benchmark – hvad betyder det eksempelvis, når der står ”0,2”. Det skal bemær-

kes, at dette er forklaret i læsevejledningen, og at mange af de interviewede har forstået illustra-

tionen.  

 

På den baggrund foreslår Rambøll nedenstående konkrete ændringer i de enhedsrapporter, der er 

anvendt i pilotprojektet. I appendiks er der vedlagt eksempel på en rapport, som indeholder de 

foreslåede rettelser. I den forbindelse skal det nævnes, at rapporterne er udarbejdet på bag-

grund af Rambølls erfaringer, og at disse er blevet godt modtaget i pilotprojektet. Der kan dog 

også være andre måder at formidle resultater, som ikke er blevet afprøvet i forbindelse med pi-

lotprojektet.  

 

Afsnit Ændringsforslag 

Indledning (side 02) Forklaring af benchmark justeres 

De 5 højeste og 5 laveste vurde-

ringer (side 03) 

Farven på de laveste vurderinger ændres fra rød til gul 

 

Samlet set peger erfaringsopsamlingen i retning af, at enhedsrapporterne har fungeret godt på 

alle niveauer i styringskæden, da de vurderes at indeholde den relevante information, og samti-

dig er nemme at forstå. Rambølls overordnede anbefalinger vedrørende enhedsrapporter fremgår 

af boksen nedenfor.  
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4.1.2 Samlet hovedrapport for kommunen 

Enhedsrapporterne udarbejdes på alle niveauer, inkl. kommunen samlet set, men er som nævnt 

ukommenterede. I pilotprojektet er der endvidere udarbejdet en samlet kommenteret hovedrap-

port for kommunen, hvor formålet har været at give det kommunale niveau et godt overblik, 

sammenligning med de øvrige pilotkommuner og et indblik i tværgående tendenser.  

 

Hovedrapporten er udarbejdet særskilt for de overordnede målgrupper. Indhold og struktur i ho-

vedrapporten er illustreret i nedenstående, og et komplet eksempel er vedlagt i appendiks. 

Figur 4.2: Struktur i kommenteret hovedrapport 

 
I forhold til enhedsrapporterne har hovedrapporten specifikt suppleret med følgende: 

- Indledende beskrivelse af undersøgelsens metode samt en sammenfatning af resultater 

- Benchmark på sammenlignelige spørgsmål med de øvrige pilotkommuner enkeltvis (kommu-

nen kan se resultaterne i hver af de øvrige kommuner, dog er kommunerne ikke navngivne). 

Forskellen til enhedsrapporterne er, at der i enhedsrapporterne benchmarkes mod et samlet 

gennemsnit af resultaterne i alle kommunerne. 

- Analyse af spredningen i tilfredsheden på tværs af institutioner, på tværs af forældrekarakte-

ristika (herkomst, uddannelse, alder mv.) samt på tværs af institutionskarakteristika (fx dag-

pleje/børnehave, antal børn) 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE RAPPORTERING PÅ INSTITUTIONSNIVEAU (EN-

HEDSRAPPORT) 

 

 Rambøll anbefaler at bibeholde rapporteringen på enhedsniveau (afdelinger, institutio-

ner, skoler mv.) , og herunder at kommunerne indledningsvist fastlægger de relevante 

rapporteringsniveauer. I forhold til hensynet til kvalitetsudviklingsarbejdet udgør enheds-

rapporterne det vigtigste element i rapporteringen.  

 

 Enhedsrapporten skal fremstå lettilgængelig, således at den på bedst mulig vis kan un-

derstøtte de opfølgende aktiviteter. Det anbefales, at resultaterne præsenteres grafisk, 

idet en alternativ præsentation i tabelform nemt bliver uoverskuelig. Ud over institutio-

nens egne resultater bør der som minimum indgå en sammenligning med det nærmeste 

overordnede organisatoriske niveau, fx områderesultat eller kommuneresultat. 
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- ”Prioriteringsmatrice”: Udgangspunktet er, at det for at styrke brugernes samlede tilfredshed 

vil være mest hensigtsmæssigt at sætte ind på områder, der betyder relativt meget for til-

fredsheden, og som brugerne samtidig vurderer relativt negativt. Det er her, man opnår den 

største effekt. Analysen er baseret på anvendelse af mere avancerede statistiske analyser 

(faktor- og regressionsanalyse), hvor det afdækkes, hvilke områder der i større/mindre grad 

har betydning for brugernes overordnede tilfredshed med institutionen. På dette grundlag op-

stilles en såkaldt prioriteringsmatrice, der kombinerer områdernes betydning og tilfredshed. 

Analysen bidrager med inspiration til, hvilke områder kommunen kan arbejde videre med på 

centralt plan. 

 

Hovedrapporten er i pilotprojektet udarbejdet i PowerPoint-format med grafisk præsentation af 

resultater og suppleret af uddybende kommentarer. Hensynet hermed har været at sikre et let-

læseligt format, der både kan læses selvstændigt og samtidig er velegnet i præsentationssam-

menhæng. 

 

Hovedrapporten er udarbejdet efter samme overordnede skabelon i alle pilotkommunerne, men 

dog med en vis individuel tilpasning til de enkelte kommuner. Ligeledes har kommunerne modta-

get rapporten i udkast, hvorfor der også er mulighed for at indarbejde individuelle hensyn, særli-

ge ønsker mv. Sammenlignet med den automatisk genererede enhedsrapport har stykprisen for 

hovedrapporterne således også været væsentligt dyrere.  

 

I og med kommuneresultaterne i forvejen har været tilgængelige i enhedsrapporterne, skal det 

naturligvis vurderes, hvorvidt værdien af hovedrapporten står mål med udgiften. Erfaringsop-

samlingen viser, at kommunerne sætter pris på hovedrapporten og oplever, at den giver ekstra 

værdi set i forhold til enhedsrapporterne. Særligt fremhæves analysen med identifikation af ind-

satsområder (prioriteringsmatricen) som interessant. Om samme analyse nævnes dog også, at 

den anvendte metode kan være vanskelig at forstå. I den forbindelse skal det bemærkes, at 

Rambøll i projektet har givet en præsentation af hovedrapporten for kommunen, hvor metoderne 

forklares, og hvor der naturligvis også er mulighed for at stille spørgsmål.  

 

Om det supplerende indhold i hovedrapporten, udover det, der kan læses af enhedsrapporten, 

vurderer Rambøll, at den uddybende benchmarking samt prioriteringsmatricen er nyttig, men ik-

ke essentiel for kommunen i forhold til at arbejde videre med undersøgelsens resultater. Analy-

serne på tværs af institutions- og forældrekarakteristika bør altid rapporteres til kommunerne, li-

gesom undersøgelsens metode og svarprocenter skal være tilgængelig.  

 

Kommunerne ser primært denne rapporttype som et værktøj til forvaltningsniveauet, hvilket og-

så som udgangspunkt er den primære målgruppe. Tilsvarende institutionsniveauet viser erfarin-

gerne om sammenligning, at kommunerne lægger størst vægt på den interne sammenligning af 

institutionerne i kommunen, men at de også har værdi af sammenligningen på tværs af kommu-

ner. Erfaringsopsamlingen har ikke givet anledning til, at vi foreslår rettelser i afrapporterings-

formen. I appendiks er der vedlagt et eksempel på en hovedrapport. 

 

Samlet set viser erfaringsopsamlingen, at hovedrapporten har givet kommuner nyttig viden, som 

derfor supplerer den information, der findes i enhedsrapporterne. Det er dog samtidig Rambølls 

vurdering, at hovedrapporten ikke er afgørende for kommunernes arbejde med opfølgningen på 

resultaterne af brugerundersøgelserne.  
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4.1.3 Resultatoversigt – overblik over resultaterne for alle institutioner i kommunen 

I resultatoversigten fremgår i samlet oversigt resultaterne opdelt på institutioner/enhederne i 

kommunen. Med oversigten har det centrale niveau i kommunen nemt kunnet få overblik over 

resultaterne på institutionsniveau, uden først at skulle hente informationen fra de enkelte en-

hedsrapporter. Formålet med oversigten har været at understøtte kommunens muligheder for at 

bidrage til kvalitetsudviklingsarbejdet på det lokale niveau, fx ved at identificere best practice og 

sikre vidensdeling. 

 

Oversigten er leveret i Excel, hvor resultaterne er præsenteret som en gennemsnitsscore på 

hvert spørgsmål og med farvemarkering, der angiver, om resultatet ligger over/under gennem-

snittet – se nedenstående illustration. 

 

Figur 4.3: Resultatoversigt 

 
 

Brugerundersøgelse

Resultatoversigt

Org

total 

(8.511)

Inst. A 

(8)

Inst. B 

(7)

Inst. C 

(6)

Inst. D 

(7)

Inst. E 

(8)

Inst. F 

(11)

Inst. G 

(10)

Inst. H 

(7)

Inst.

I (26)

Inst.

J (21)

Inst. K 

(12)

Den pædagogiske indsats 3,9 3,8 3,9 4,1 3,7 3,8 4,1 4,1 3,9 3,8 3,9 3,9

Aktiviteterne i dagligdagen 3,6 3,4 3,5 3,5 3,4 3,0 3,6 3,6 3,4 3,4 3,7 3,0

Personalets evne til at understøtte dit barns sproglige 

udvikling
4,1 4,1 4,0 4,3 3,7 4,0 4,4 4,1 4,3 4,1 4,3 4,1

Personalets evne til at understøtte dit barns fysiske og 

motoriske udvikling
3,9 4,3 3,9 4,3 4,3 3,6 4,0 4,5 4,1 4,0 3,7 4,0

Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,3 4,3 4,3 4,7 4,6 4,6 4,5 4,7 4,4 4,2 4,5 4,8

Personalets evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,0 3,9 4,0 4,3 3,7 4,0 4,2 4,2 4,1 3,8 3,9 3,5

Personalets evne til at tage udgangspunkt i dit barns behov 3,4 3,0 3,7 3,2 2,6 3,4 3,9 3,3 3,1 3,2 3,0 3,9

Samarbejdet med personalet 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 3,7 4,1 3,8 4,1 3,9 3,9 3,7

Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og 

personalet
4,2 4,0 4,1 4,3 4,1 3,9 4,1 3,8 4,4 4,3 4,0 4,4

Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger 

vedrørende daginstitutionen
3,8 3,8 3,9 4,2 4,3 3,4 3,8 3,6 4,0 3,9 3,8 3,8

Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 3,8 3,6 3,6 4,0 4,6 4,1 4,0 3,9 3,7 3,7 3,6 3,3

Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 3,4 3,8 3,6 3,8 3,6 2,5 4,0 3,2 4,2 3,5 3,7 2,8

Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og 

personalet
3,8 4,1 4,1 3,8 3,9 3,4 4,2 3,6 4,3 3,8 4,0 3,5

Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger 

vedrørende daginstitutionen
3,5 3,3 3,7 4,0 3,7 2,9 4,1 3,2 4,0 3,6 3,7 3,1

Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 3,9 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 4,5 4,1 3,9 3,5 4,2 3,5

Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 4,2 4,4 4,4 4,2 4,1 4,0 4,4 4,2 4,3 4,2 4,3 3,6

Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og 

personalet
3,9 3,9 4,1 3,8 3,7 4,1 4,0 3,7 3,7 4,0 3,5 4,1

Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger 

vedrørende daginstitutionen
4,4 4,3 4,4 4,7 4,6 4,4 4,5 4,2 4,6 4,4 4,3 4,6

Gennemsnit

ANBEFALINGER VEDRØRENDE EN SAMLET HOVEDRAPPORT FOR KOMMUNEN 

 

 Rambøll anbefaler, at en samlet hovedrapport indgår som et element i brugerunder-

søgelserne, hvor kommunen selv vurderer behovet for denne rapporteringstype. Ho-

vedrapporten har i pilotprojektet fungeret som et godt redskab på det centrale og po-

litiske niveau i kommunen og har med dybere statistiske analyser, herunder identifi-

kation af mulige indsatsområder, bidraget med en merværdi ud over den viden, der 

indgår i enhedsrapporterne. Hovedrapporten har dog også været relativt dyr at produ-

cere, og set i forhold til hensyn om kvalitetsudvikling og sammenlignelighed ikke væ-

ret strengt nødvendig for kommunen. Som nævnt er enhedsrapporten udarbejdet på 

alle niveauer, inklusive kommunen samlet set. De grundlæggende undersøgelsesresul-

tater, inklusive sammenligningen med de øvrige kommuner, har således i forvejen 

været tilgængelige. 

 

 I forhold til indholdet i hovedrapporten vurderer Rambøll, at en uddybende benchmar-

king samt analyse af indsatsområder er nyttig, men ikke essentiel for kommunen i 

forhold til at arbejde videre med undersøgelsens resultater. Analyserne på tværs af in-

stitutions- og forældrekarakteristika bør altid rapporteres, ligesom undersøgelsens 

metode og svarprocenter skal være tilgængelig. Dette kunne dog alternativt formidles 

i et metodenotat. 
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Erfaringerne fra casestudierne i kommunerne viser, at resultatoversigten fungerer som et godt 

redskab på forvaltningsniveau. Det er ikke en oversigt, som kommunerne forventer at offentlig-

gøre bredt, men anvende internt til netop at få overblik, identificere eventuelle institutioner, hvor 

der er grund til særlig opmærksomhed samt ligeledes at identificere best practice. 

 

Erfaringsopsamlingen har ikke givet anledning til, at Rambøll foreslår rettelser i afrapporterings-

formen for resultatoversigten. I appendiks er der vedlagt et eksempel på en afrapportering. 

 

 
 

4.1.4 Anonymitet og offentliggørelse af resultater 

Brugerne (forældre og elever) er i undersøgelsen garanteret anonymitet. Dette er i pilotprojektet 

sikret ved, at Rambøll som ekstern udfører har garanteret ikke at videreformidle besvarelser til 

kommunen, institutionen eller andre interessenter, der kan henføres til en given bruger. I praksis 

overleveres således ikke rådata med personoplysninger, ligesom der generelt ikke formidles re-

sultater i grupper på mindre end fem personer. I tilfælde af kommunen som udfører af undersø-

gelsen skal kommunen sikre, at tilsvarende foranstaltninger opfyldes. 

 

Man skal i rapporteringen og eventuel offentliggørelse af resultater generelt være opmærksom 

på, at resultaterne vil være omfattet af persondatalovens regler, såfremt undersøgelsen indehol-

der personoplysninger. Jf. persondataloven vil dette være tilfældet, hvis der i resultaterne indgår 

oplysninger, der vedrører ”en identificeret eller identificerbar fysisk person”.  

 

Problemstillingen vil kunne forekomme, såfremt brugerundersøgelsen indeholder spørgsmål som 

’Hvor tilfreds er du med klasselærerens faglige evner’, og hvor man i rapporteringen efterfølgen-

de offentliggør resultater på de enkelte klasser. Her vil resultaterne direkte kunne henføres til en 

identificerbar person. Et andet eksempel kan være spørgsmål rettet mod en institutionsleder, 

hvor man efterfølgende offentliggør resultater på institutionsniveau. Problemstillingen er ligeledes 

relevant, såfremt undersøgelsen indeholder et åbent kommentarfelt. Erfaringsmæssigt vil disse 

ofte indeholde kommentarer målrettet identificerbare personer, fx via navns nævnelse eller via 

specifik henvisning til funktion, fx lederen, klasselæreren eller lignende. 

 

Som udgangspunkt må såvel følsomme som ikke-følsomme personoplysninger fra brugerunder-

søgelser ikke offentliggøres uden personens samtykke, jf. persondataloven.  Der er dog undta-

gelser for så vidt offentliggørelsen ”er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, 

til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den regi-

strerede ikke overstiger denne interesse” (jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7). Hvorvidt dette 

er tilfældet skal afgøres ud fra en konkret vurdering foretaget af myndigheden. 

 

Sammenfattende gælder således, at man i offentliggørelsen af resultater fra brugerundersøgelsen 

skal være opmærksom på, hvorvidt det rummer oplysninger, der kan henføres til enkeltpersoner. 

I givet fald skal man vurdere, hvorvidt offentliggørelsen kan ske med eller uden personens sam-

tykke. I pilotprojektet indgår generelt ikke spørgsmål vedrørende enkeltpersoner men mere ge-

nerelle spørgsmål målrettet fx ’personalet’ eller ’lærerne’, hvorfor problemstillingen som sådan 

ikke har været relevant. En enkelt kommune har valgt at inkludere et åbent kommentarfelt i un-

dersøgelsen. Her har Rambøll foretaget en anonymisering af kommentarerne (fjernet personnav-

ne mv.) inden videregivelsen til kommunen, således at det ikke er muligt at henføre kommenta-

ANBEFALINGER VEDRØRENDE EN SAMLET OVERSIGT MED INSTITUTIONERNES 

RESULTATER 

 

 Rambøll anbefaler ligeledes, at der udarbejdes en samlet oversigt over institutioner-

nes resultater. Oversigten har i pilotprojektet krævet begrænsede ressourcer at pro-

ducere, og har samtidig understøttet hensynene om kvalitetsudvikling og sammenlig-

nelighed internt i kommunen. Oversigten giver et godt overblik centralt i kommunen, 

hvor den bidrager til at identificere best practice og eventuelle institutioner, hvor der 

er behov for særlig opmærksomhed. 
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ren til den bruger, der har skrevet den, og ligeledes heller ikke er muligt at henføre kommenta-

ren til en given ansat (jf. også afsnit 3.3). 

 

4.1.5 Overvejelser om kommunerne som udførere af brugerundersøgelsen 

Det er Rambølls vurdering, at det vil være vanskeligt for kommunerne selv at udarbejde oven-

stående rapporter af samme kvalitet som en ekstern udfører. Udfordringen er, at der skal produ-

ceres et stort antal rapporter (samlet set ca. 700 i de fem pilotkommuner), og rapporterne, af 

hensyn til at fastholde fokus, skal formidles til institutionerne så hurtigt som muligt. Der findes 

løsninger, som kan masseproducere rapporter med resultater af spørgeskemaundersøgelser, som 

dog fortsat vil kræve et vist manuelt ressourceforbrug og typisk vil være begrænset i fremstil-

lingsform og indhold, fx typisk ikke indeholde samme muligheder for benchmark, som rapporter-

ne i nærværende undersøgelse. Rambøll vurderer dog, at der vil være behov for at udvikle en 

teknisk løsning til udarbejdelse af enhedsrapporter, som kommunerne kan benytte, hvis kommu-

nerne selv skal gennemføre brugerundersøgelser.  

 

Hovedrapporterne vil kræve medarbejdere med kendskab til beskrivende statistik og til visse af 

analyserne også kendskab til mere avancerede statistiske analyseformer. Under interviewene har 

flertallet af pilotkommunerne selv givet udtryk for, at dette er en kompetence, de ikke har på nu-

værende tidspunkt. Hvis kommunerne selv skal gennemføre brugerundersøgelserne og udarbejde 

hovedrapporter som i nærværende pilotprojekt, vil dette således forudsætte, at kommunerne i 

højere grad opbygger kompetencer til statistisk bearbejdning af data. 

 

4.1.6 Tværkommunal sammenligning 

I forbindelse med sammenligningen mellem kommunerne er det relevant at vurdere, hvorvidt 

eventuelle variationer i brugernes tilfredshed bunder i reelle forskelle i kvaliteten af den ydelse, 

man leverer, eller om det kan forklares af andre omstændigheder. Pilotprojektet rummer som 

udgangspunktet den styrke, at alle undersøgelserne er gennemført med samme metode, samme 

spørgsmålsformuleringer (for en delmængde af spørgsmålene) og på samme tidspunkt. Således 

er en grundlæggende forudsætning for sammenlignelighed opfyldt.  

 

Kommunerne varierer naturligvis på andre parametre, herunder brugersammensætningen målt 

på diverse sociodemografiske parametre, fx uddannelsesniveau, etnicitet etc. Blandt brugere i 

Gladsaxe er der fx relativt mange enlige forældre, og relativt mange har et andet sprog end 

dansk som det primære sprog i hjemmet. I Gentofte har over halvdelen af brugerne en lang vide-

regående uddannelse, mens andelen i Gribskov er 14 %. Væsentlige forskelle i tilfredsheden på 

tværs af disse faktorer vil kunne vanskeliggøre en umiddelbar sammenligning af resultaterne 

mellem kommunerne, hvor man i givet fald kan overveje at korrigere for forskellene. 

 

Nedenstående viser indledningsvist en oversigt over brugernes gennemsnitlige tilfredshed med 

institutionen alt i alt, opdelt på de forskellige målgrupper og kommuner. 

 

Figur 4.4: Brugernes gennemsnitlige tilfredshed alt i alt 

Område Tilfredshed alt i alt – gns. Antal besvarelser 

 Gentofte Gladsaxe Gribskov Holbæk Varde  

Daginstitution 4,3 4,1 4,2 4,0  9.937 

Dagpleje 4,6 4,5 4,6 4,5  1.163 

Særlige dagtilbud 4,5  4,6 4,6  66 

Skole – Normalklasser  3,8 3,7 3,8 4,0 15.944 

Skole – Specialklasser   3,5 3,7 4,0 342 

SFO/fritidshjem  4,1 3,9 3,9 4,2 7.038 

Elever – 6.-9. klasse   3,7 3,8 3,9 5.368 

Klub   4,3   210 

 

Af ovenstående fremgår, at der er visse forskelle i brugernes samlede tilfredshed med institutio-

nen/tilbuddet på tværs af kommuner, men at forskellene dog er begrænsede. På daginstitutions-
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området ligger spændet fra 4,0 i Holbæk til 4,3 i Gentofte. På dagpleje og særlige dagtilbud er 

der stort set ingen forskelle i den gennemsnitlige tilfredshed. Her bemærkes, at niveauet generelt 

er højere end det tilsvarende på daginstitutionsområdet, hvilket understøtter, at afrapporteringen 

af resultaterne for disse målgrupper skal holdes særskilt. På skoleområdet ligger tilfredsheden 

stort set på samme niveau i Gladsaxe, Gribskov og Holbæk – Varde ligger med et resultat på 4,0 

her lidt over de andre kommuner. Varde ligger med 4,2 også lidt over de øvrige kommuner på 

SFO/fritidshjem. 

 

På visse af de mere specifikke spørgsmål ses dog større forskel mellem kommunerne – typisk på 

spørgsmål vedrørende de fysiske rammer. Fx på skoleområdet scorer Gladsaxe 3,1 på vurderin-

gen af de fysiske rammer, hvor Varde scorer 3,7 – en forskel på 0,6. Et tilsvarende resultat ses 

på daginstitutionsområdet, hvor Gentofte scorer 4,0 på de fysiske rammer indendørs, mens Hol-

bæk scorer 3,4. 

 

I forhold til at belyse, hvorvidt sammenligningen er influeret af forskelle i brugersammensætnin-

gen, fremgår der i nedenstående en opdeling af tilfredsheden med daginstitutioner opdelt på di-

verse tilgængelige baggrundsfaktorer. De viste resultater er baseret på samtlige besvarelser på 

daginstitutionsområdet. 

 

Figur 4.5: Brugernes gennemsnitlige tilfredshed på daginstitutionsområdet opdelt på bruger-
karakteristika 

 
 

Analysen viser, at der kun er begrænset variation i brugernes tilfredshed på tværs af de tilgæn-

gelige sociodemografiske faktorer. Et lignende resultat ses på de øvrige målgruppeområder – na-

turligvis med visse nuanceforskelle. Konklusionen gælder dog generelt, at forskellene i tilfredshe-

den på tværs af disse faktorer generelt er begrænsede, og at der derfor ikke imellem de fem 

kommuner er behov for at korrigere resultaterne afhængigt af forskelle i brugersammensætnin-

gen. Erfaringerne fra pilotkommunerne er således, at resultaterne umiddelbart er sammenligneli-

ge på tværs af kommunerne.  
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Et væsentligt resultat for sammenligning er, at mens der er begrænsede forskelle i tilfredsheden 

med institutionen alt i alt på tværs af kommuner, er der betydelige forskelle i tilfredsheden på in-

stitutionsniveau inden for kommunerne. En høj tilfredshed på kommuneniveau er altså ikke au-

tomatisk ensbetydende med en høj tilfredshed på institutionsniveau (alle institutioner). I alle 

kommuner er der større variationer mellem institutioner. Nedenstående illustrerer spredningen i 

den gennemsnitlige tilfredshed på tværs af daginstitutioner i Gladsaxe. 

Figur 4.6: Spredningen i den gennemsnitlige tilfredshed på institutionsniveau – daginstitutioner i Glad-
saxe Kommune 

 
 

Resultatet vidner om, at tilfredsheden i høj grad afhænger af den ydelse, der leveres af den en-

kelte institution og i mindre grad af det kommunale niveau. Samtidig vidner resultatet om, at det 

kan være af væsentlig værdi for kommunen at lære af de bedste institutioner internt i kommu-

nen og blandt andet se på, hvad der kendetegner de institutioner, hvor der er høj brugertilfreds-

hed. Erfaringerne fra caseinterviewene viser som nævnt også, at kommunerne primært har kig-

get internt i kommunen efter sammenligninger. 

 

Dette perspektiv bekræftes også af analyser af, hvilke forhold der for den enkelte skole eller dag-

tilbud har betydning for forældrenes tilfredshed. Analyser af brugeranalyserne gennemført i År-

hus Kommune i 2009 viser således, at forhold i institutionen har betydning for forældrenes til-

fredshed. For både skoler og dagtilbud gælder således, at fravær blandt personalet har betyd-

ning, således at der er højere tilfredshed blandt institutioner med lavt fravær. Analyser af resul-

taterne på skoleområdet viser endvidere, at elevfravær samt karaktergennemsnittet på barnets 

skole har betydning, idet der er højere tilfredshed blandt forældre til børn i skoler med højt ka-

raktergennemsnit og lidt højere tilfredshed blandt forældre med børn på skoler med lavt elevfra-

vær.  

 

Sammenfattende tyder analyser af resultaterne af brugerundersøgelserne på, at tilfredsheden 

primært afhænger af den ydelse, der leveres af den enkelte institution, mens forhold på kommu-

neniveau samt brugernes baggrundkarakteristika er af mindre betydning.  
 

4.2 Implementering, forankring og opfølgning 

Implementering og forankring af samt opfølgning på resultaterne fra de gennemførte brugerun-

dersøgelser er afgørende for, at undersøgelserne kan bidrage til at styrke kvaliteten af de levere-

de serviceydelser på skole- og dagtilbudsområderne. 

 

I dette afsnit beskrives og analyseres pilotkommunernes erfaringer med denne sidste fase af 

brugerundersøgelserne. Det skal dog understreges, at pilotkommunerne på tidspunktet for erfa-

ringsopsamlingen lige havde modtaget eller endnu ikke modtaget resultaterne fra de respektive 

brugerundersøgelser. Der er derfor få konkrete erfaringer med at implementere og følge op på 

1 1 1 1

5

1

2

5

4

6

4

9

4

7

5

3 3

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5

A
n

ta
l i

n
st

it
u

ti
o

n
e

r

Gennemsnitlig tilfredshed med daginsitutionen - alt i alt



 

 

 

 

 

 
 
 

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET 

67 

resultaterne, og analysen er derfor i vid udstrækning baseret på kommunernes forventninger til 

denne proces. 

 

4.2.1 Formidling af resultater på forskellige niveauer  

For så vidt angår formidling forud for brugerundersøgelsen, henvises der til afsnit 3.1. I det føl-

gende beskrives udelukkende kommunernes formidlingsindsats efter brugerundersøgelsernes af-

slutning. 

 

Erfaringsopsamlingen viser, at der er væsensforskelle i de tilgange, man har valgt i forhold til 

formidling af resultater. Der viser sig overordnet at være en top-down og en bottom-up tilgang, 

illustreret i figuren nedenfor.  

 

  
 

I de pilotkommuner, der har valgt en top-down tilgang, prioriteres der en politisk behandling af 

resultaterne forud for en decentral udrulning. Den anden tilgang er den modsatte, hvor man bot-

tom-up har valgt at offentliggøre enhedsrapporter til institutionerne, således at ledere og medar-

bejdere i institutionerne har haft lejlighed til at drøfte resultaterne af undersøgelserne inden den 

brede offentliggørelse. Tilsvarende nævnes det af projektlederne i disse kommuner, at institutio-

nerne skal have mulighed for at drøfte resultaterne med forældrene.  

 

Det fremhæves af flere kommuner, at man har gjort en særlig indsats i forhold til at drøfte resul-

tater med de institutioner, der er ”outliers” i bunden, dvs. dem, der scorer lavt. Dette skyldes, at 

man i disse tilfælde finder det nødvendigt med en dialog mellem forvaltning og decentral ledelse, 

således at de pågældende institutioner oplever, at man får sparring til at arbejde konstruktivt og 

fremadrettet med resultaterne. I flere kommuner nævnes det, at man har erfaringer med, at dår-

lige resultater i brugerundersøgelser kan føre til tilsvarende dårligt omdømme med rekrutterings-

problemer, motivationsproblemer mv. til følge.  

 

Det er ikke muligt at konkludere, om den ene model er mere hensigtsmæssig end den anden. For 

kommunen handler det om at vælge den model, der passer bedst i den pågældende kommune. 

Det kan dog konstateres, at man i Århus Kommune valgte at offentliggøre resultaterne på et 

pressemøde. Denne model fungerede ifølge kommunen godt, men kommunen har efterfølgende 

overvejelser om, hvorvidt et fagligt seminar med fokus på institutionerne selv kunne have været 

hensigtsmæssigt, da det eventuelt kunne have styrket institutionernes opmærksomhed på op-

følgning på resultaterne.  

 

Erfaringsopsamlingen viser videre, at det er karakteristisk for flere af pilotkommunerne, at man 

lægger ansvaret for formidling til og involvering af medarbejdere ud til de decentrale ledere. Det-

te vurderes hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med udbredt styringstilgang på børn- og 

ungeområdet i pilotkommunerne. Det synes logisk at tildele ansvaret til de decentrale ledere, da 

disse vil være centrale i det videre arbejde med resultaterne – i dialog med såvel medarbejdere 

som forældre (herunder bestyrelser).  

 

Det har ikke som led i erfaringsopsamlingen været muligt at vurdere, i hvilket omfang de decen-

trale ledere videreformidler brugerundersøgelsens resultater. Det generelle billede er dog, at de 

decentrale ledere påtænker at videreformidle og anvende resultaterne, jf. nedenfor om anvendel-

se. 

 

Endelig er der flere kommuner, der har gode erfaringer med at have særlig opmærksomhed på 

de institutioner, der scorer meget lavt i brugerundersøgelsen. Erfaringen er, at dette kan virke 

overvældende på ledere og medarbejdere, og at der derfor er behov for, at institutionslederen 
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forberedes på resultatet fra centralt hold, samt i den forbindelse får sparring om, hvordan resul-

taterne kan håndteres internt og eksternt.   

 

 
 

 

4.2.2 Organisering af opfølgning  

Opfølgningen på resultaterne af brugerundersøgelsen i pilotkommunerne er tiltænkt gennemført 

på forskellige niveauer, som det også fremgår af afsnittet om formidling ovenfor.  

 

I forhold til det politiske niveau vil der ske en politisk behandling af resultaterne. I de fleste af 

kommunerne involverer dette en overordnet præsentation af undersøgelsens resultater ved udfø-

reren af brugerundersøgelsen (Rambøll), men der er forskelle i, hvordan den politiske behandling 

forventes at foregå. I nogle kommuner forventes en dybtgående substansbehandling af resulta-

terne, hvorimod andre vil forholde sig til resultaterne på mere overordnet niveau. Generelt gør 

det sig gældende, at alle kommuner ikke var afklarede om den politiske stillingtagen til resulta-

terne på tidspunktet for erfaringsopsamlingen. 

 

Hvad angår forvaltningsniveauet, er opfølgningen – ud over forvaltningens ansvar i relation til fo-

relæggelse politisk – i høj grad knyttet til dialogen med de decentrale institutionsledere. Som 

nævnt arbejder kommunerne typisk med mål- og rammestyring generelt og en eller anden form 

for kontraktstyring specifikt i relationen mellem forvaltning og skole/dagtilbud. Organisatorisk vil 

det være i dette dialog- og ledelsesrum, at opfølgningen vil være forankret. 

 

Endelig forventes der at være en opfølgning i de enkelte skoler og dagtilbud, dvs. på det decen-

trale niveau. I tråd med at ansvaret for formidling i flere kommuner lægges ud til de enkelte en-

heder (og dermed primært lederen), er det også op til lederen at organisere dette mest hen-

sigtsmæssigt. Det nævnes i nogle kommuner fra både politikere og forvaltning, at det er op til 

ledelsen selv at organisere processen lokalt, om end der i nogle kommuner er eksplicit krav om, 

at der skal ske opfølgning. Imidlertid handler kravene typisk om, at det skal reflekteres i form af 

nye mål og indsatsområder i kontraktsammenhæng og ikke i forhold til selve processen for op-

følgning. 

 

En fællesnævner på tværs af kommunerne er, at resultaterne vil blive drøftet i forældrebestyrel-

serne. Det er karakteristisk, at kommunerne tillægger bestyrelserne en central rolle, da forældre-

repræsentanterne her kan få mulighed for at sætte flere ord på de resultater, som undersøgel-

serne viser, med henblik på at få et mere nuanceret billede af, hvad der skal handles på. Derud-

over nævnes de forskellige fora for personale, dvs. personaleudvalg, pædagogiske råd og lignen-

de. 

 

Det skal nævnes, at man i Gribskov Kommune har erfaring med tidligere at sætte skoler sammen 

parvis i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporter. Denne organisatoriske tilgang skaber 

mulighed for at lære af hinanden og yde sparring internt mellem kommunens institutioner. Dette 

kunne også være en mulighed i opfølgningen på brugerundersøgelsen, men der var ikke truffet 

beslutning herom. 

 

Sammenfattende er der i alle kommuner en forventning til, at der følges op på resultaterne på 

forskellige niveauer. En kommune nævner, at man ser brugerundersøgelsen som et ”pyramide-

ANBEFALINGER VEDRØRENDE PLANLÆGNING AF KOMMUNIKATION AF RESUL-

TATER 

 

 At det i kommunernes kommunikationsplan, som anbefales udarbejdet i opstartsfa-

sen, også sikres, at alle relevante aktører informeres om resultaterne, herunder en 

entydig ansvarsfordeling i forhold til, hvem der informerer hvem.  

 

 At kommunerne har en strategi for håndtering af de institutioner, der scorer meget 

lavt i brugerundersøgelserne. 
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værktøj”, der kan bruges på flere niveauer og løse flere opgaver på samme tid. Med sidstnævnte 

menes, at resultaterne kan anvendes i flere sammenhænge, fx som dokumentation til brug ved 

udarbejdelse af kvalitetsrapporter. Det er forholdsvis udbredt, at man tildeler et stort ansvar og 

frihed til de decentrale ledere i forhold til at få forankret og organiseret det videre arbejde med at 

følge op på resultaterne. Dette er blandt andet særligt udbredt i de kommuner, der har tidligere 

erfaringer med brugerundersøgelser (herunder Århus Kommune), og kunne tyde på en vis kom-

munal ”modenhed” i forhold til at få forankret resultaterne. I den sammenhæng er opfølgningen 

med bestyrelserne central.  

 

 
 

4.2.3 Anvendelse af resultater på forskellige niveauer 

Der skelnes i det følgende mellem central og decentral anvendelse af resultaterne fra brugerun-

dersøgelserne. Den centrale anvendelse omfatter det politiske niveau og forvaltningen, og det 

decentrale niveau refererer til anvendelse på skolen og i det enkelte dagtilbud. 

 

Tabellen nedenfor opsamler det overordnede billede af erfaringsopsamlingen. Det fremgår, dels 

hvor resultaterne af brugerundersøgelsen er tiltænkt anvendt ved planlægning af brugerundersø-

gelsen, dels hvor erfaringsopsamlingen tyder på, ved tidspunktet for resultaternes offentliggørel-

se, at resultaterne vil blive anvendt i praksis, samt hvordan resultaterne konkret forventes at bli-

ve anvendt på de forskellige niveauer. I teksten nedenfor uddybes dette. 

 

Niveau 

Planlagt 

anvendel-

se 

Forventet 

anvendelse i 

praksis 

Konkret anvendelse 

Politisk Lav Lav 

 Fokus på at være tilbageholdende og overlade opfølgning til 

decentralt niveau  

 Eventuel identificering af mål og indsatsområder 

 Fokus på særlige indsatsområder som institutionsniveau 

vanskeligt kan ændre på 

Forvaltning Mellem Høj 

 Refleksion over behov for indsatsområder – rejser spørgs-

mål mere end giver svar 

 Opfølgning på eksisterende mål i kontrakter, aftaler og an-

dre styringsværktøjer – formulering af nye mål 

 Drøftelse i lederfora, råd med interessenter 

 Indgå i dialog mellem pædagogiske konsulenter og institu-

tioner 

Institutio-

ner 
Høj Mellem 

 Refleksion over behov for indsatsområder – rejser spørgs-

mål mere end giver svar 

 Dialog mellem ledere og medarbejdere 

 Dialog i forældrebestyrelsen 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANISERING AF OPFØLGNING 

 

 At kommunerne overvejer at tildele ansvar for den lokale formidling af og opfølgning 

på resultater til de enkelte institutionsledere. Men det bør samtidig overvejes at stille 

krav fra forvaltningens side til, at opfølgningen specifikt skal forankres organisatorisk, 

hvad enten dette er råd, medarbejderbestyrelser, personalefora eller lignende. Disse 

krav kan eventuelt indarbejdes i kontraktstyringen mellem forvaltning og institutions-

ledelse. Anbefalingen skal ses i lyset af, at nogle kommuner har erfaringer med, at der 

ikke altid følges op på resultaterne.  

 

 At den enkelte kommune overvejer, om der kan etableres organisatoriske strukturer 

(netværk, projektgrupper og lign.), der sikrer erfaringsudveksling på tværs af instituti-

oner med udgangspunkt i brugerundersøgelsernes resultater. For størst udbytte er det 

sandsynligt, at sådanne netværk skal faciliteres af forvaltningen. 
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Erfaringsopsamlingen har tegnet et billede af, at brugerundersøgelserne de fleste steder opleves 

at have et anvendelsespotentiale. Imidlertid tyder det på, at anvendelsen sandsynligvis får et be-

tydeligt større omfang i særligt forvaltningerne, men også i institutionerne, end på det politiske 

niveau. Således tilkendegiver de interviewede politikere, at brugerundersøgelsen overvejende 

skal anvendes som et redskab til lokal kvalitetsudvikling. Det betyder ikke, at undersøgelsen ikke 

anvendes politisk, men at dette vil ske på et langt mere overordnet niveau, og brugerundersøgel-

sens resultater kun udgør en brik i det samlede vidensgrundlag om kommunernes skolevæsen. 

Den samme erfaring er i øvrigt opnået i Århus Kommune efter flere runder med brugerundersø-

gelser. 

 

Det er i flere af pilotkommunerne vurderingen, at undersøgelserne på det overordnede politisk-

administrative niveau vil danne baggrund for en række kommunale opmærksomhedspunkter, der 

enten kan udløse politiske initiativer og/eller initiativer på forvaltningsniveau. En første ”læsning” 

af resultaterne i en kommune har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt der skal ydes en 

ekstra indsats i forhold til trafiksikkerhed omkring kommunens skoler. I denne kommune lægges 

vægt på, at dette er et område, som institutionerne har vanskeligt ved selv at gøre noget ved, 

hvorfor det skal håndteres på centralt niveau. I en anden kommune hæfter man sig på det over-

ordnede niveau ved, at forældrene lægger meget vægt på tryghed i dagtilbuddene, og at der skal 

arbejdes videre med dette som indsatsområde.  

 

På grund af den endnu manglende udrulning af resultaterne i pilotkommunerne har der dog væ-

ret få konkrete eksempler på indholdsmæssige indsatsområder. Men den generelle tilgang til an-

vendelse på tværs af pilotkommunerne er, at brugerundersøgelser kan være et nyttigt værktøj til 

at sætte fokus på områder, hvor der dels skal gøres en ekstra indsats, dels skal fastholdes gode 

resultater. Det er endvidere karakteristisk, at kommunerne primært tænker i anvendelse i forhold 

til områder, hvor der scores lavt.  

 

På alle niveauer er tilbagemeldingen, at resultaterne ikke kan stå alene, og at man derfor sand-

synligvis ikke vil agere udelukkende på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelser. Flere 

nævner, at oplevet kvalitet er én ud af flere indikatorer i forhold til den samlede kvalitetsvurde-

ring (ud over faglig og organisatorisk kvalitet), og det er man meget opmærksom på i pilotkom-

munerne. Det nævnes også i flere kommuner, at undersøgelserne rejser flere spørgsmål, end de 

giver svar. Undersøgelserne skal derfor følges op af yderligere refleksion, analyse og ikke mindst 

dialog, før målrettet handling kan iværksættes. Det anerkendes imidlertid bredt, at totalundersø-

gelserne med de forholdsvis høje svarprocenter giver en høj grad af sikkerhed i forhold til resul-

taterne. 

 

I relationen forvaltning – decentral ledelse planlægger pilotkommunerne en direkte anvendelse i 

de kontrakter, aftaler og øvrige styringsværktøjer, som typisk regulerer/styrer udviklingen af de 

enkelte skoler og dagtilbud. De fleste kommuner nævner eksplicit, at man vil se på resultaterne 

for den enkelte enhed og på den baggrund formulere nye mål og indsatsområder for en given pe-

riode. Flere af pilotkommunerne nævner i den forbindelse nødvendigheden af, at den decentrale 

anvendelse af resultaterne har et ”organisatorisk ophæng”, som kan medvirke til at sikre, at der 

følges op på resultaterne, i det omfang der er behov for dette.  

 

Et godt eksempel på konkret anvendelse – og opfølgning – i styringsøjemed er præsenteret ne-

denfor. 
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Boks 4.1: Kontraktstyring i Gribskov Kommune 

I Gribskov Kommune arbejder man overordnet med mål- og resultatstyring som et redskab til at opnå den 

ønskede udvikling med hensyn til serviceniveau, kvalitet og økonomiske nøgletal (www.gribskov.dk). 

 

For skoler og dagtilbud er den overordnede mål- og rammestyring udmøntet i et koncept for resultatkon-

traktstyring. Der indgås kontrakter hvert 2. år mellem den enkelte institution og fagforvaltningen og med 

godkendelse af det politiske udvalg. I kontrakten formuleres mål for udvikling og drift, og i udarbejdelsen 

sker der inddragelse af ledelse, medarbejdere og bestyrelser. Der foretages halvårlig status samt midtvejs-

evaluering.  

 

Resultaterne fra brugerundersøgelsen vil indgå som datagrundlag til udarbejdelse af resultatkontrakterne på 

de to områder. 

 

Derudover vil resultaterne blive anvendt i forskellige organisatoriske fora, som man arbejder med 

i kommunerne. Det kan være diverse råd med interessenter, dialog med faglige organisationer og 

lign. 

 

For så vidt angår den decentrale anvendelse, viser erfaringsopsamlingen en i højere grad blandet 

vurdering af anvendelsespotentialet af brugerundersøgelserne. Det gælder både for gruppen af 

ledere og frontmedarbejderne.  

 

Der kan konstateres en tendens til, at der er et større potentiale for anvendelse i de involverede 

dagtilbud end på skoleområdet. Denne tendens er dog ikke entydig på tværs af alle kommuner, 

men gælder for størstedelen af kommunerne. 

 

Der kan være flere årsager til dette. For det første er dagtilbud for første gang omfattet i flere af 

pilotkommunerne, og brugerundersøgelsernes resultater er derfor forbundet med betydelig ny-

hedsværdi. Med andre ord er der tale om ny information for både ledere og medarbejdere, der 

kan anvendes fremadrettet. For det andet har dagtilbuddene typisk mere direkte kontakt til 

gruppen af forældre, og det kan derfor opleves som nemmere at agere på baggrund af resulta-

terne. For det tredje er dagtilbuddene ofte mindre enheder, hvor handling på baggrund af resul-

taterne i højere grad er muligt end på skoleområdet. Dermed opleves resultaterne som mere 

vedkommende, og der er i forlængelse heraf også flere skoler, der har nævnt, at brugerundersø-

gelserne kan forekomme ”fremmedgørende”. Endelig viser casestudierne, at det kan spille ind, at 

der opleves en vis dokumentationstræthed i skolerne efter flere år med indførelse af nye evalue-

ringsværktøjer (elevplaner, dokumentationsrapporter og nationale test).  

 

Der er flere forhold, der spiller ind på de decentrale enheders vurdering af anvendeligheden. Er-

faringsopsamlingen har peget på, at både ledere og medarbejdere ser resultaterne som en oplagt 

mulighed for at gå i dialog med forældrene om den videre udvikling af kvaliteten af ydelserne. 

Mange taler også om resultaterne som en anledning til at få ”øjenåbnere” i forhold til, hvor der 

skal sættes ind. 

 

Samtidig er der flere forudsætninger, der skal være på plads for at få resultaterne i anvendelse. 

For det første efterlyser flere frontmedarbejdere, at man skal være velinformeret (ikke nødven-

digvis inddraget) om undersøgelsen, herunder de spørgsmål der er stillet til forældrene. Det giver 

bedre grundlag for at tolke, forstå og anvende resultaterne. For det andet er det væsentligt, at 

det er de lokale institutionsledere, der formidler resultaterne og udstikker mål for, hvad der skal 

ændres. Ledelsesopbakning er tilsvarende afgørende. For det tredje skal der være tid og rum til 

opfølgende dialog med forældrene, og det nævnes, at forældrene også må ”på banen” for at ud-

dybe og perspektivere de svar, der er givet i undersøgelserne. Dette vil typisk være en opgave 

for bestyrelserne. Endelig er det vigtigt, at de anvendte temaer og spørgsmål er tilstrækkeligt 

præcise og relevante med henblik på anvendelse i den lokale kontekst, jf. også afsnit 3.3 oven-

for. 

 

http://www.gribskov.dk/
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Samlet set tegner erfaringsopsamlingen et billede af, at brugerundersøgelser er et anvendeligt 

redskab på flere niveauer. På politisk og chefniveau i forvaltningerne lægges vægt på, at bruger-

undersøgelser primært er et godt redskab til lokal kvalitetsudvikling på de enkelte institutioner, 

men at resultaterne også kan anvendes på centralt niveau. På institutionsniveau er der blandede 

opfattelser af anvendeligheden af brugerundersøgelser, idet nogle finder det brugbart, og andre 

er mere reserverede. 

 

Casestudierne tegner samtidig et billede af nogle af de forudsætninger, der skal være til stede, 

hvis brugerundersøgelser skal bringes i anvendelse. Dette er sammenfattet i nedenstående anbe-

falinger til kommunernes arbejde med brugerundersøgelser. 

 

 
 

4.2.4 Forventede ændringer i den leverede service  

Det har generelt været vanskeligt at vurdere omfang og type af forventede ændringer i den leve-

rede service på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet som følge af brugerundersøgelserne.  

 

Det er imidlertid karakteristisk, at størstedelen af de interviewede ledere og medarbejdere i pilot-

kommunerne tilkendegiver, at resultaterne kan bruges og vil blive brugt i det daglige arbejde. 

Det typiske udsagn er, at eventuelle ændringer vil afhænge af de konkrete resultater, og at en 

yderligere dialog omkring resultater vil være en forudsætning for handling.  

 

I forbindelse med casebesøgene i pilotkommunerne er der imidlertid nævnt flere eksempler på 

forventede ændringer i den leverede service. I en kommune nævnes det eksempelvis, at der kan 

ske forbedringer i forhold til kommunikation mellem forældre og dagpleje. Dette resultat har man 

tidligere haft, og det viser, at der er et forbedringspotentiale. Der vil specifikt blive sat ind på at 

forbedre servicen på dette område. Et andet eksempel er en kommune, hvor resultaterne tyde-

liggør, at der er problemer med mobning i skolen. Også her vil man tage fat i problemstillingen 

og vurdere, hvad man kan gøre for at håndtere dette bedre.  

 

Århus Kommune, der kan fremdrage erfaringer fra flere gentagne brugerundersøgelser, har flere 

eksempler på konkrete ændringer i den leverede service som følge af resultaterne. Et eksempel 

fra en daginstitution er, at man har ændret måden at kommunikere med forældrene på. Et andet 

eksempel er fra en skole, hvor man har satset på, at indgangen til skolen altid er indbydende 

(rengøring samt musik), da forældrene meldte klart tilbage på dette punkt. Rambøll vurderer ge-

nerelt på baggrund af erfaringsopsamlingen, at der er et betydeligt potentiale for at opnå egent-

lige effekter på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelserne – og ofte i samspil med anden 

dokumentation på området. Imidlertid er de konkrete eksempler i nærværende pilotprojekt indly-

sende få, da resultaterne endnu ikke har haft tid ”at virke i”.  

 

Det gælder også generelt, at grænsen for ændringer (og dermed potentielle effekter) går ved de 

forhold, som skolerne og dagtilbuddene ikke selv kan gøre noget ved – typisk som følge af mang-

lende ressourcer. Et ofte nævnt eksempel er de fysiske rammer. Her rettes blikket mod forvalt-

ANBEFALINGER VEDRØRENDE ANVENDELSEN AF RESULTATER 

 

Med henblik på at styrke anvendeligheden af brugerundersøgelser anbefaler Rambøll, at 

kommunerne overvejer følgende:  

 At ledere og medarbejdere på institutionerne informeres om undersøgelsen i forhold 

til baggrund, formål, indhold og efterfølgende anvendelse  

 At der er tid til dialog om undersøgelsen mellem forvaltning og institutionsledere 

samt på de enkelte institutioner mellem leder og medarbejdere 

 At institutionerne går i dialog med forældrene om fortolkningen af resultaterne 

 At lederne på institutionerne formidler resultaterne og udstikker mål for, hvad der 

skal ændres på baggrund af resultaterne 

 Rambøll anbefaler at fastholde tidspunktet for gennemførelse af brugerundersøgel-

sen i starten af kalenderåret, da denne timing både er hensigtsmæssig i forhold til 

forældrene samt internt i forhold til anvendelse. 
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ningerne, da det er på kommunalt (eller statsligt) niveau, at rammebetingelserne i givet fald skal 

ændres.  

 

4.2.5 Timing og frekvens af undersøgelsen 

Brugerundersøgelserne har været gennemført i en periode på syv uger i månederne januar og 

februar 2010, jf. kapitel 1 i nærværende rapport. En hensigtsmæssig timing af undersøgelsen er 

afgørende af mange årsager. Undersøgelsen skal ligge på et tidspunkt, hvor forældrene er moti-

verede for at svare, og samtidig skal placeringen give mening for de ledere og medarbejdere, der 

skal arbejde med resultaterne efterfølgende. 

 

I erfaringsopsamlingen er det undersøgt, hvorvidt de involverede finder, at timingen har været 

gunstig ud fra blandt andet ovenstående præmisser. 

 

Erfaringsopsamlingen tyder på, at placeringen af undersøgelsen i starten af kalenderåret er hen-

sigtsmæssig. Denne vurdering kommer samstemmende fra politikere, forvaltning, institutionsle-

dere og medarbejdere. Årsagerne til denne vurdering er flere: 

 Flere nævner, at december er en uhensigtsmæssig måned at placere brugerundersøgelsen, 

da den dels er kort, dels er der typisk rigtig mange aktiviteter i institutionerne. Det vil derfor 

være vanskeligt for både forældre og medarbejdere at sikre opbakning til undersøgelsen. 

Heraf følger, at januar og februar er bedre. 

 Placeringen i starten af året gør, at elever og forældrene har haft egentlige erfaringer, som 

de kan svare ud fra. Dette gælder særligt skoleåret, hvor forældrene har et halvt års erfarin-

ger at trække på. 

 Både for dagtilbud og skoler mener ledere (men også medarbejdere), at det er muligt at an-

vende resultaterne hensigtsmæssigt i planlægningen, såfremt resultaterne bliver tilgængelige 

for de decentrale enheder forholdsvis hurtigt. På skoleområdet nævnes det, at resultaterne 

kan bruges i forhold til planlægning af det kommende skoleår og mere specifikt i relation til 

de værktøjer, der allerede anvendes, dvs. kvalitetsrapporter, elevplaner og mere overordne-

de kontraktstyringsværktøjer (decentrale resultatkontrakter og lign.). På dagtilbudsområdet 

nævnes også de overordnede værktøjer, men også mere specifikt pædagogiske læreplaner 

og forældremøder i foråret. 

 Endelig nævnes det, at resultaterne kan bruges i forhold til bestyrelsesmøder, herunder re-

kruttering af nye forældre til bestyrelserne. 

 

Erfaringsopsamlingen har også afsløret en række opmærksomhedspunkter i forhold til timingen: 

 For det første er det vigtigt, at undersøgelsen ikke ligger senere i forhold til anvendelse i 

planlægningen. På skoleområdet nævner man også, at jo tættere man kommer på prøver og 

eksamen, jo vanskeligere bliver det at holde fokus på dette. 

 I forlængelse af ovenstående kan det være en barriere for anvendelse, hvis den politiske be-

handling tager for lang tid, inden resultaterne offentliggøres decentralt. 

 Man skal være opmærksom på, hvis der ligger andre store undersøgelser samtidig, og speci-

fikt må undersøgelsen ikke ligge samtidig som børnemiljøvurderinger. 

 Som et metodisk opmærksomhedspunkt er der rejst spørgsmål ved, hvorvidt placeringen i 

vintermåneder har betydning for tilfredsheden særligt for dagtilbud, da mange aktiviteter er 

placeret indendørs. 

 

Der er også kommunale opgaver, som en tidsmæssig placering i starten af året ikke er optimal i 

forhold til. Dette omfatter eksempelvis budgetlægning og opfølgning på resultatkontrakter. Der er 

dog ingen af de interviewede i casestudierne, der har hæftet sig ved samspillet mellem disse op-

gaver og den tidsmæssige placering af brugerundersøgelsen. 

  

Ser man på frekvensen af brugerundersøgelserne, er et relevant udgangspunkt at se på, i hvilket 

omfang tilfredsheden blandt forældrene i enkelte institutioner ændrer sig over tid. Hvis det gen-

tagne gange er de samme institutioner, der har henholdsvis lav og høj tilfredshed uden ændring i 

niveauet, er det således ikke nødvendigt at gentage undersøgelsen særlig ofte, da dette ikke vil 

tilføje særlig meget ny information.  
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Resultaterne af tilfredshedsundersøgelserne i Århus Kommune giver mulighed for at belyse dette. 

Figuren nedenfor viser således på institutions-/afdelingsniveau ændringen i den gennemsnitlige 

tilfredshed med afdelingen fra 2007 til 2009 i Århus Kommune.  

 

Figur 4.7: Udvikling i samlet tilfredshed fra 2007 til 2009 i daginstitutioner i Århus Kommune

 

(n=333) 

 

Af den vandrette akse fremgå ændringen (+/-) i den gennemsnitlige tilfredshed på afdelingsni-

veau. ’0’ indikerer således, at den gennemsnitlige tilfredshed i 2009 er på samme niveau, som i 

2007, hvor det af figuren fremgår, at det har været tilfældet i 29 afdeling. I 25 afdelinger er gen-

nemsnittet steget med 0,1 – og i 24 afdelinger er det faldet med 0,1. 

 

Figuren viser, at tilfredsheden i 129 afdelinger, svarende til 38 %, er steget med 0,4 procentpoint 

eller mere i denne periode, mens tilfredsheden i 26 % af afdelingerne er steget med 0,5 procent-

point eller mere. I 15 % af afdelingerne er tilfredsheden faldet fra 2007 til 2009.  

 

Resultaterne vidner umiddelbart om, at der kan forekomme betydelige ændringer i tilfredsheden 

mellem målinger. Resultaterne skal dog også ses i lyset af, at den generelle tilfredshed i Århus 

Kommune i samme periode er steget med 0,3 procentpoint.  

 

Det er derfor undersøgt, hvordan tilfredsheden i dagtilbudsafdelingerne har udviklet sig relativt 

ved at se på afdelingernes placering i forhold til hinanden på en liste, der rangerer afdelingerne 

efter tilfredshed.  

 

Figur 4.8 nedenfor viser antal pladser på listen, som afdelingerne er gået op eller ned fra 2007 til 

2009. Undersøgelsen omfatter 232 afdelinger, hvor der foreligger resultater fra undersøgelserne 

begge år.  
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Figur 4.8: Ændringer i placering på liste med gennemsnitlig samlet tilfredshed fra 2007 til 2009 for 
dagtilbudsafdelinger i Århus Kommune 

 

(n=332) 

 

Figuren viser, at 146 afdelinger, svarende til 44 %, er gået 61 pladser eller mere frem eller tilba-

ge på listen. Dette vidner om, at der på to år kan forekomme betydelige ændringer i, hvilke dag-

tilbud der har den højeste tilfredshed i en kommune.  

 

Omkring frekvensen af brugerundersøgelserne er der enighed blandt de interviewede i kommu-

nerne om, at årlige brugerundersøgelser ikke er nødvendige, da resultaterne skal have tid til at 

indlejre sig i styring og pædagogisk praksis. Nogle peger på, at en undersøgelse hvert 2. år vil 

være hensigtsmæssig, hvorimod andre foreslår hvert 3. år. I den forbindelse er det relevant, at 

en del kommuner via udfordringsretten har valgt at udarbejde kvalitetsrapporter på skoleområ-

det hvert andet år og ikke hvert år, som ellers er udgangspunktet i lovgivningen. I eksempelvis 

Århus Kommune udarbejder man tilsvarende kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet med sam-

me frekvens, ligesom institutionernes pædagogiske læreplaner fremover skal evalueres hvert an-

det år. Dette taler for, at brugerundersøgelser gennemføres hvert andet år, således at resultater-

ne kan anvendes i den forbindelse. Uanset frekvensen er der dog enighed om, at tilbagevenden-

de undersøgelser er vigtige for at kunne se udviklingen i forældretilfredshed. 

 

På denne baggrund har Rambøll nedenstående anbefalinger. Anbefalingerne er relevante i tilfæl-

de af, at der gennemføres en national udrulning af brugerundersøgelser, som udføres af eksterne 

leverandører/et centralt niveau. Anbefalingerne er ligeledes relevante som opmærksomheds-

punkter, hvis en kommune selv skal udføre en brugerundersøgelse. I dette tilfælde skal anbefa-

lingerne naturligvis ses i relation til lokale forhold og praksis. 
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ANBEFALINGER VEDRØRENDE TIMING OG FREKVENS AF UNDERSØGELSERNE 

 

 Rambøll anbefaler at fastholde tidspunktet for gennemførelse af brugerundersøgelsen i 

starten af kalenderåret, da denne timing både er hensigtsmæssig i forhold til forældre-

ne samt internt i forhold til anvendelse. 

 

 Hvis der arbejdes med brugerundersøgelser, anbefales, at disse gennemføres med et 

interval svarende til hvert 2. år. Årlige brugerundersøgelser levner ikke tilstrækkelig 

mulighed for at implementere resultaterne, og samtidig vil årlige undersøgelser alt an-

det lige være mere ressourcekrævende. Undersøgelser hvert 3. år vurderes at indebære 

en risiko for, at resultaterne vil komme i utakt med centrale redskaber til kvalitetsud-

vikling, såsom kvalitetskontrakter og evaluering af de pædagogiske læreplaner. 
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4.3 Delkonklusion 

Omkring rapporteringen af resultaterne viser erfaringsopsamlingen, at såvel enhedsrapporterne, 

hovedrapporterne og resultatoversigten er blevet taget godt imod af kommunerne. Enhedsrap-

porterne kan udarbejdes for relativt få ressourcer og giver mulighed for at få overblik over resul-

taterne. Også hovedrapporterne og resultatoversigten er der gode erfaringer med i kommunerne.  

  

På tidspunktet for erfaringsopsamlingen har kommunerne netop modtaget resultaterne af bru-

gerundersøgelserne, og der er derfor få konkrete erfaringer med implementering, forankring og 

opfølgning på resultaterne. Der tegner sig et billede af, at brugerundersøgelser vurderes at være 

et relevant redskab på alle niveauer i styringskæden, men at kommunernes primære fokus på 

anvendelsen af redskabet er til kvalitetsudvikling på institutionsniveau. Der er samtidig tiltænkt 

en politisk opfølgning på resultaterne, om end der endnu ikke er konkrete erfaringer med dette. I 

flere kommuner har man på forvaltningsniveau tænkt opfølgningen sammen med mål- og ram-

mestyring samt kontraktstyring.  

 

Erfaringsopsamlingen tyder på, at en tidsmæssig placering af undersøgelsen med indsamling af 

data i starten af kalenderåret samt med efterfølgende hurtig adgang til resultaterne er optimalt i 

forhold til det videre arbejde med resultaterne. Endelig tegner der sig et billede af, at brugerun-

dersøgelser er relevante at gennemføre hvert andet år.  

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET 

77 

5. FORUDSÆTNINGER FOR ARBEJDET MED BRUGER-

UNDERSØGELSER 

I dette kapitel belyses, hvilke kompetence- og it-mæssige forudsætninger der skal være opfyldt, 

for at en brugerundersøgelse er anvendelig.  

 

I tabellen nedenfor er samlet en oversigt over de kompetencer, Rambøll vurderer, skal være til 

stede på de forskellige niveauer, for at brugerundersøgelserne kan gennemføres med det set up, 

der er i nærværende pilotprojekt. Hvis der ændres på rollefordelingen mellem kommunerne, ud-

fører og det nationale niveau, vil oversigten naturligvis se anderledes ud. Eksempelvis vil det væ-

re de samme kompetencemæssige forudsætninger, der skal være til stede som udfører, hvis 

kommunerne selv skal gennemføre brugerundersøgelserne.  

 

På nationalt niveau afhænger de kompetence- og IT-mæssige forudsætninger naturligvis af, om 

og i givet fald hvordan, der eventuelt arbejdes videre med brugerundersøgelser. Hvis konceptet 

med et sammenlignende element skal fastholdes, kunne det være en opgave for det nationale ni-

veau at sikre, at resultaterne fra brugerundersøgelserne indsamles og stilles til rådighed for 

kommunerne med henblik på at muliggøre benchmarking mellem kommuner. Denne funktion af-

spejles i beskrivelsen af de kompetence- og it-mæssige forudsætninger på nationalt niveau i af-

snit 5.3. 

 

Niveau Fase 
Kompetencemæssige 

forudsætninger 

It-mæssige og tekniske  

forudsætninger 

Kommuner Respondent-

håndtering 

 Teknisk indsigt  Kunne foretage respondentud-

træk af systemer eller outsource 

til systemleverandør 

Dataindsamling  Ingen af betydning  Adgang til internettet 

Rapportering  Ingen af betydning  Adgang til internettet 

 Institutioner har e-mail-adresse 

Udfører 

(både hvis 

kommunerne 

eller ekstern 

part udfører) 

Respondent-

håndtering 

 Praktiske kompetencer til 

datahåndtering 

 Software til datahåndtering (ek-

sempelvis Access, SPSS, Excel) 

Dataindsamling  Logistiske kompetencer 

 Korps af telefoninterviewe-

re 

 Software til dataindsamling som 

kan håndtere et stort antal re-

spondenter, forskellige indsam-

lingsmodeller (e-mail, brev, tele-

foninterview, papirspørgeskema), 

forskellige sprogvarianter 

 Redskaber til at flette, udskrive 

og kuvertere et stort antal breve 

(alternativt kan dette outsources) 

Rapportering  Kompetencer til håndtering 

og bearbejdning af store 

datamængder og mange 

rapporter 

 Viden om beskrivende sta-

tistik 

 Viden om avanceret stati-

stik 

 Software til beskrivende dataana-

lyse (fx SPSS og SurveyXact) 

 Software til avanceret dataanaly-

se (fx SPSS og SAS) 

 Software der kan autogenerere 

resultatrapporter 

Nationalt  

niveau 

Generelt  Logistiske og tekniske 

kompetencer til at håndtere 

modtagelse og formidling af 

resultater til benchmarking 

 Kompetencer til at fastlæg-

ge og videreudvikle kon-

ceptet 

 Værktøj til at understøtte bench-

marking på tværs af kommuner 

som skal kunne modtage og di-

stribuere data 
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I det følgende udfoldes de kompetence- og it-mæssige forudsætninger på hhv. kommunalt ni-

veau, for en udfører af brugerundersøgelser samt for det nationale niveau.  

 

Det skal bemærkes, at der ud over de specifikke kompetencer, som er skitseret i forskellige faser 

i ovenstående tabel, vil være et tværgående behov på alle tre niveauer for projektledelseskompe-

tencer.  

 

5.1 Forudsætninger for kommunerne som projektejer 

 

Respondenthåndtering 

Som også beskrevet i 3.1 er respondenthåndteringen en ganske ressourcekrævende opgave både 

for kommunen og for udføreren, uagtet om sidstnævnte er kommunerne selv eller en ekstern ud-

fører. I forhold til de tekniske elementer indebærer denne del af processen, at kommunen kan fo-

retage udtræk fra de underliggende styringssystemer på de forskellige områder. Ofte er der tale 

om forskellige systemer på de forskellige områder. Erfaringerne viser, at kommunerne ikke har 

de nødvendige tekniske forudsætninger for at foretage de relevante udtræk og i praksis outsour-

cer opgaven til kommunens systemleverandør, typisk Uni-C, KMD eller IST. En nyttig kompeten-

ce for kommunen er i den forbindelse at have personer, der taler ”samme sprog” som systemle-

verandøren.  

 

Undtaget er skoleområdet, hvor kommunerne selv har foretaget udtrækkene. 

 

I forbindelse med pilotprojektet har der efter den første leverance af data fra kommunen været 

en opfølgende dialog med udføreren i forhold til at sikre kvaliteten af data. Kommunen har efter-

følgende skullet levere supplerende udtræk eller berige eksisterende udtræk og i den forbindelse 

som regel igen have dialog med systemleverandøren. Som nævnt i afsnit 3.1 vurderes det, at der 

i de tilfælde, hvor en ekstern part udfører brugerundersøgelsen, optimalt set etableres direkte 

kontakt mellem kommunens systemleverandør og udfører af brugerundersøgelsen. Dette vil så 

også medføre, at de tekniske forudsætninger, der stilles til kommunen i forbindelse med under-

søgelsen, reduceres. I tilfælde, hvor kommunerne selv er udførere af brugerundersøgelserne, vil 

det derimod være kommunerne selv, der skal sikre, at de tekniske kompetencer til denne dialog 

er til stede.  

 

Dataindsamling 

Selve dataindsamlingen stiller kun meget begrænsede krav til kommunernes tekniske/it-mæssige 

kompetencer. Kommunerne kan undervejs selv følge med i udviklingen i svarprocenten på de en-

kelte institutioner, hvilket blot kræver adgang til internettet.  

 

Som beskrevet i afsnit 3.2 har brugerne løbende haft mulighed for at kontakte Rambølls hotline, 

såfremt de har haft tekniske eller indholdsmæssige spørgsmål. Dog kan der naturligvis også blive 

rettet spørgsmål til kommunens projektledelse og eventuelt også fra de enkelte institutionslede-

re. 

 

Rapportering 

I forbindelse med rapporteringen af undersøgelsen har Rambøll som udgangspunkt distribueret 

rapporterne til de relevante modtagere, fx institutionsledere, via e-mail. I mailen indgår et link til 

en online-rapportportal, hvorfra man kan hente de relevante rapporter elektronisk i pdf-format. 

Dette forudsætter, at de relevante modtagere kan nås via e-mail, at de har adgang til internet-

tet, og at de kan læse pdf-format – og hvis ikke er det nødvendige software frit tilgængeligt på 

internettet. Som alternativ til at distribuere et link til rapporterne via e-mail kan rapporterne le-

veres samlet på fx cd-rom, hvorefter kommunen selv kan varetage den videre distribution til de 

relevante modtagere. 

 

Rapporteringen er designet med henblik på i så høj grad som muligt at være letforståelig og ope-

rationel, jf. beskrivelse i afsnit 4. At læse rapporterne stiller således heller ikke særlige forudsæt-

ninger til modtagernes statistiske kompetencer. Indledningsvis i enhedsrapporterne indgår en 

vejledning til, hvordan man læser den grafiske illustration af resultaterne, og har man som mod-
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tager af rapporten yderligere spørgsmål, har man haft mulighed for at kontakte hotlinen hos 

Rambøll. Casestudierne viser, at rapporterne opfattes som let forståelige på alle niveauer.  

 

I den samlede rapport til kommunerne opstilles et såkaldt indsatskort, som prioriterer områder i 

forhold til, hvor meget de betyder for den samlede tilfredshed. Analysen baserer sig på mere 

avancerede statistiske analyser (faktor- og regressionsanalyse), som tolkningsmæssigt kan være 

vanskeligere at forholde sig til. Metoden bag analysen forklares dog i rapporten, ligesom rappor-

ten ledsages af en præsentation i de enkelte kommuner, og de forvaltningsrepræsentanter, der 

har set indsatskortene, har således også fundet dem forståelige.  

 

5.2 Forudsætninger for udføreren af brugerundersøgelsen (kommunerne eller ekstern 

udfører)  

I det følgende opsamles de centrale tekniske og ressourcemæssige forudsætninger for mulige ud-

førere af brugerundersøgelser. Der gøres opmærksom på, at disse er gældende, uanset om udfø-

reren er eksternt rekvireret til opgaven, kommunerne selv eller andre.  

 

Forudsætningerne er struktureret i den forberedende fase, selve dataindsamlingen og rapporte-

ringen.  

 

Forberedelse til dataindsamlingen 

Respondenthåndteringen kræver både teknisk og praktisk erfaring i at håndtere databaser og da-

taudtræk i forskellige formater og med forskellig kvalitet.  

 

Dataudtrækkene fra kommunerne leveres typisk i Excel eller csv-format. Dataudtrækkene under-

går herefter en række operationer med henblik på at sikre kvaliteten og nå frem til en samlet da-

tabase, der kan danne grundlag for dataindsamlingen. Af eksempler kan nævnes: 

 Kontrol af dubletter (samme bruger registreret flere gange) og efterfølgende rensning heraf 

 Kvalitetssikring af sammenhæng mellem alder og institutionstype barnet er indskrevet i (fx 

3-årige registreret i skole, og 8-årige i børnehave) 

 Kontrol af manglende navne- og/eller adresseoplysninger på børn/forældre 

 Identifikation af, hvem barnet bor hos – fx hvis forældre er skilt 

 Kommunernes dataleverancer på tværs af målgrupperne leveres særskilt, hvor fx forældre-

nes navne og adresser kan være stavet forskelligt. I forhold til at nå frem til en samlet data-

base med en unik identifikation af forældre og tilhørende børn i forskellige tilbud er der et 

væsentligt arbejde forbundet med at ensrette angivelser på tværs af målgrupperne. 

 Kontrol af manglende oplysninger vedrørende institution, klasse og type af ydelse for det en-

kelte barn 

 Kontrol af kvaliteten af modtagne institutionsdata (institution oprettet med to eller flere ko-

der, ikke relevante institutioner, sammenlagte/delte institutioner, manglende data vedr. insti-

tutionstype, uregelmæssighed i navne og koder på institutioner i kommunens og dataleve-

randørens lister) 

 Opbygning af korrekt organisationsstruktur (fastlægge områder/distrikter, tilknytning af insti-

tutioner, koder m.m.) 

 Søgning af telefonnumre på husstande, hvor disse ikke er oplyst af kommunen. 

 

Respondenthåndteringen kræver således både betydelige ressourcer og praktiske/tekniske kom-

petencer i forhold til datahåndtering. Til opgaven kan anvendes forskellig software, eksempelvis 

Access, SPSS og Excel. 

 

Dataindsamling 

I forbindelse med dataindsamlingen er der i første omgang udsendt godt ca. 30.000 breve. En 

udfører skal derfor råde over ressourcer og understøttende redskaber til at flette, udskrive og 

kuvertere et stort antal breve. Alternativt kan denne opgave dog outsources til underleverandø-

rer. Rambøll har i pilotprojektet eksempelvis benyttet KMD som underleverandør til denne opga-

ve. 

 

Til gennemførelsen af selve dataindsamlingen kræves dataindsamlingssoftware med følgende mi-

nimumskrav: 
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 Belastningsmæssigt skal værktøjet kunne håndtere den relativt store målgruppe, hvor der 

ved brevudsendelse samtidig rettes henvendelse til et stort antal brugere. Særligt umiddel-

bart efter den første udsendelse vil der være en forholdsvis stor belastning af systemet. Pi-

lotprojektet omfattede knap 38.000 brugere, og ca. 10 % svarede inden for de første to da-

ge, svarende til knap 4.000 besvarelser. Naturligvis gælder der, at jo større skala undersø-

gelsen gennemføres i, jo større krav stilles der til systemets performance. 

 Værktøjet skal understøtte forskellige dataindsamlingsmodeller i samme undersøgelse; elek-

tronisk via brev og e-mail, via telefoninterview og via postale spørgeskemaer. I den forbin-

delse skal det sikres, at der kun afgives én besvarelse pr. bruger. 

 Værktøjet skal kunne håndtere forskellige sprogvarianter. 

 

Rambøll har i pilotprojektet anvendt SurveyXact, som udvikles og driftes af Rambøll, og som og-

så kan anskaffes på licens. Forskellige lignende værktøjer er tilgængelige på markedet. 

 

Med en dataindsamlingsmodel tilsvarende den anvendte i pilotundersøgelserne, jf. beskrivelsen i 

afsnit 3.2, forudsættes tillige et korps af telefoninterviewere. Man kan godt gennemføre dataind-

samlingen uden brug af telefoninterviewere, men det vil have negative kvalitetsmæssige konse-

kvenser for svarprocenten og dermed anvendelighed og sammenlignelighed. Blandt brugerne er 

der altid visse målgrupper, der kræver en særlig indsats for at få til at deltage, ligesom der kan 

være store forskelle på det lokale engagement, både på kommunalt niveau og på den enkelte in-

stitution. En væsentlig styrke ved de opfølgende telefoninterview er, at de kan målrettes grup-

per/institutioner med relativt lav svarprocent og dermed i sidste ende medvirke til at sikre en høj 

svarprocent på alle institutioner og ikke blot en svarprocent, der samlet set er tilfredsstillende. En 

høj svarprocent på den enkelte institution er en central forudsætning i forhold til, at institutionen 

kan anvende undersøgelsen i kvalitetsudviklingsarbejdet. 

 

Undervejs i dataindsamlingen har kommuner og institutioner via internettet haft adgang til et 

svarbarometer, hvor de løbende har kunnet følge udviklingen i svarprocenten. Et sådant svarba-

rometer er dog ikke en central forudsætning for gennemførelse af dataindsamlingen, men styrker 

uden tvivl opmærksomheden på svarprocenten lokalt i kommunen.  

 

Rapportering 

I pilotundersøgelsen udarbejdedes ca. 700 rapporter til de relevante organisatoriske enheder i 

kommunerne (herunder de enkelte institutioner, samlede distrikter/områder, kommunen total). 

Af hensyn til at fastholde undersøgelsens aktualitet, herunder kommunens og de enkelte institu-

tioners fokus, er det samtidig vigtigt, at rapporteringen sker så hurtigt som muligt efter dataind-

samlingens afslutning. De centrale forudsætninger er: 

 Viden om og praktisk erfaring med håndtering og bearbejdning af større datamængder. 

 Faglig og praktisk viden om grundlæggende, beskrivende statistisk analyse, og herunder 

kendskab til relevant analysesoftware. Et bredt udvalg af software kan håndtere denne opga-

ve, fx SurveyXact og SPSS. 

 Til visse dele af rapporteringen forudsættes kendskab til mere avancerede statistiske analy-

semetoder, såsom faktor- og regressionsanalyse, herunder kendskab til relevant statistisk 

software, fx SPSS og SAS. 

 Mandskabsmæssige ressourcer, praktisk erfaring og understøttende logistik (software) der 

muliggør, at udføreren kan håndtere produktionen og distributionen af et stort antal rappor-

ter på relativt kort tid. Rambøll anvender i den forbindelse eget udviklet software, men andre 

softwareløsninger er tilgængelige på markedet. 

 Rapporteringen skal ske under hensyntagen til brugernes anonymitet. I brugerundersøgel-

serne leveres på den baggrund kun resultater for enheder med minimum fem besvarelser. 

 

5.3 Forudsætninger på nationalt niveau 

Som nævnt indledningsvis i kapitlet afhænger de kompetence- og IT-mæssige forudsætninger på 

nationalt niveau af om, og hvordan, der eventuelt arbejdes videre med brugerundersøgelser. Hvis 

konceptet med et sammenlignende element skal fastholdes, kunne det være en opgave for det 

nationale niveau at sikre, at resultaterne fra brugerundersøgelserne indsamles og stilles til rådig-

hed for kommunerne med henblik på at muliggøre benchmarking mellem kommuner.  
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De tekniske/it-mæssige forudsætninger for at sikre dette er i regi af pilotprojektet, med fem del-

tagende kommuner, begrænsede. Al rapportering til kommunerne er foregået via Rambøll og den 

samlende formidling af resultaterne på de sammenlignelige spørgsmål, herunder den tværgående 

benchmarking, udarbejdes af Rambøll og forventes formidlet via Finansministeriets hjemmeside.  

 

I en eventuel national udrulning vurderes der at være behov for en portalløsning, der løbende 

kan understøtte benchmarking af brugertilfredshed på tværs af kommuner. Som en del af en por-

talløsning vurderes der endvidere at være behov for et projektweb for de relevante interessenter, 

herunder kommunerne, fx med tilgang til spørgeskemaer, vejledninger, eksempler. Selve resul-

tatformidlingen kan eventuelt ske via eksisterende værktøjer, fx brugerinformation.dk.  

 

I forbindelse med drift af portalen vil der være nogle logistiske/tekniske opgaver forbundet med 

løbende at modtage de relevante data samt at gøre disse tilgængelige via det valgte værktøj. I 

den forbindelse eksempelvis afklare hvilke af de valgfrie og eventuelt lokale spørgsmål, der, ud 

over den faste grundstamme, skal formidles på portalen. Ligeledes vil det skulle sikres, at mål-

grupperne er sammenlignelige – på dagtilbudsområdet eksempelvis sikre, at resultaterne konse-

kvent formidles opdelt på daginstitution og dagpleje. 

 

Naturligvis vil der også være opgaver relateret til at fastlægge og eventuelt videreudvikle kon-

ceptet, herunder at fastlægge hvilke spørgsmål der skal danne grundstammen i målingerne. Det-

te rummer dog ikke væsentlige tekniske forudsætninger. 

 

5.4 Delkonklusion 

I forhold til kommunernes forudsætninger for at arbejde med brugerundersøgelser peger erfa-

ringsopsamlingen på flere væsentlige forhold. For så vidt angår respondenthåndtering, vurderer 

Rambøll, at dette indebærer et stort ressourcetræk – både for kommune og udfører, uanset om 

sidstnævnte er kommunerne selv. Derfor anbefales det at outsource opgaven med at trække re-

spondentdata til kommunens systemleverandør. Hvis kommunerne ikke selv udfører brugerun-

dersøgelserne bør tilpasningen heraf håndteres med udføreren af brugerundersøgelserne. Selve 

dataindsamlingen kræver begrænsede forudsætninger hos kommunerne i dette koncept, om end 

fortsat information til og opbakning fra forvaltning, ledere og medarbejdere er afgørende for at 

sikre høj svarprocent. Hvad angår rapportering, er forudsætningerne igen begrænsede, idet rap-

portformatet er udarbejdet i et letforståeligt sprog.  

 

I det nuværende koncept med udlicitering af selve brugerundersøgelsen til en ekstern udfører er 

det ikke nødvendigt i kommunerne med inhouse-ekspertise i håndtering af brugerundersøgelser 

og analyser. Rambøll vurderer, at det snarere er kompetencer inden for projektledelse, proces, 

formidling og kommunikation, der er behov for fra kommunal side. 

 

I forhold til udførerens forudsætninger viser pilotprojektet, at en given udfører, uanset om dette 

er kommunerne selv eller en ekstern part, skal have gode forudsætninger af teknisk, kompeten-

cemæssig og ressourcemæssig karakter. Udføreren skal kunne håndtere databaser og dataud-

træk med en vis forskellighed og kunne kvalitetssikre/omsætte disse til brug i undersøgelsesøje-

med. I dataindsamlingsfasen skal udføreren råde over software og værktøjer til udsendelse, ind-

samling og behandling af betydelige mængder data. Processen skal endvidere kunne håndteres 

på forskellige sprog. Endelig skal udføreren råde over ressourcer og software, der sikrer en hurtig 

og faglig kompetent leverance af store mængder rapporter til de deltagende kommuner. Kompe-

tencemæssigt kræver dette erfaring i beskrivende statistisk analyse og – i mindre omfang – 

avanceret statistisk analyse. 

 

Forudsætninger på nationalt niveau er i regi af pilotprojektet begrænsede. I en eventuel national 

udrulning vurderes der at være behov for en portalløsning til at understøtte benchmarking på 

tværs af kommuner, og som en del af portalløsningen et projektweb for de relevante interessen-

ter. Driften af portalen, herunder at modtage og formidle resultater, vurderes at kræve gode for-

udsætninger af logistisk og teknisk karakter. 
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6. STRATEGIER FOR EVENTUEL NATIONAL UDRULNING 

6.1 Præsentation af scenarier for eventuel national udrulning 

Af dette kapitel fremgår overvejelser om strategier for en eventuel national udrulning af bruger-

undersøgelser, hvis der skulle finde en sådan sted.  

 

Udgangspunktet for en sådan udrulning er, at formålet med brugerundersøgelser er at fremskaffe 

anvendelige informationer om brugernes tilfredshed til politikere, borgere, forvaltning og institu-

tioner. 

 

I pilotprojektet er der anvendt en konkret fremgangsmåde, som er belyst ovenfor. Der foreligger 

ikke erfaringer med andre modeller for gennemførelse af brugerundersøgelser, men resultaterne i 

nærværende erfaringsopsamling kan anvendes til at belyse en række konsekvenser af nogle af 

de valg, der skal træffes i forbindelse med en eventuel national udrulning af brugerundersøgel-

ser.  

 

Som i den resterende del af rapporten er anbefalingerne i kapitlet til eventuelt videre arbejde 

med brugerundersøgelser relevante, uanset hvordan der fremadrettet eventuelt skal arbejdes vi-

dere med brugerundersøgelser, dvs. eksempelvis også hvis kommunerne selv er udførere af un-

dersøgelserne. Derudover er det en yderligere forudsætning for anbefalingerne, at udgangspunk-

tet for at udarbejde nærværende koncept har været at sikre en vis grad af sammenlignelighed 

mellem kommuner, der vil gennemføre brugerundersøgelser. 

 

Igen skal det understreges, at anbefalingerne ikke forholder sig til, om der skal gennemføres 

brugerundersøgelser med anvendelse af et nationalt koncept. Rapportens anbefalinger vedrører 

udelukkende, hvordan der kan arbejdes med brugerundersøgelser, hvis der skal ske en udrulning 

af et koncept for brugerundersøgelser.   

 

Rambøll vurderer, at der overordnet er to dimensioner, som en eventuel udrulning af nationale 

brugerundersøgelser vil variere i forhold til: 1) grad af valgfrihed i valg af udfører og 2) grad af 

fleksibilitet i spørgsmål. I tabellerne nedenfor er illustreret tre forskellige modeller på hver af dis-

se to dimensioner. 

 

Tabel 6.1: Dimensioner i modeller for national udrulning 

1. Grad af valgfrihed  

i valg af udfører 

2. Grad af fleksibilitet i spørgsmålene 

a. Kommunerne er selv udfører eller vælger selv 

en ekstern udfører 

b. Udførere vælges efter nationalt udbud. På 

baggrund af et nationalt udbud vælges en eller 

flere udførere, som skal gennemføre bruger-

undersøgelser for alle kommuner (pilotmodel-

len) 

c. Brugerundersøgelser varetages centralt 

 

a. En fast grundstamme af spørgsmål og 

kommunerne kan vælge valgfrie og lokalt 

udviklede spørgsmål (pilotmodellen) 

b. En fast grundstamme af spørgsmål og 

kommunerne kan vælge valgfrie spørgsmål 

c. En fast grundstamme af spørgsmål 

 

 

I det følgende analyseres konsekvenserne af forskellige valg på disse to dimensioner i forhold til 

en eventuel national udrulning af brugerundersøgelser.  

 

Derefter belyses øvrige forhold, der også skal tages stilling til i forbindelse med eventuel national 

udrulning af brugerundersøgelser.  

 

6.2 Grad af fleksibilitet i spørgsmålene 

I pilotprojektet har der som nævnt ovenfor været en tredeling mellem en fast grundstamme, 

valgfrie og lokalt udviklede spørgsmål. Konkret indebærer dette, at der for hver af målgrupperne 
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er en fast grundstamme af spørgsmål, som alle kommuner skal vælge, en liste med en række 

valgfrie spørgsmål, som kommunerne kan vælge, samt mulighed for, at kommunerne kan formu-

lere egne spørgsmål.  

 

Analyserne i det foregående viser, at valgene i forbindelse med en eventuel national udrulning i 

forhold til vægtning af den faste grundstamme, valgfrie og lokale spørgsmål vil have konsekven-

ser for alle tre hensyn. I det følgende fremhæves konsekvenserne for hvert af hensynene. 

 

Potentiale for kvalitetsudvikling 

Erfaringsopsamlingen viser, at muligheden for tredeling opleves som vigtig for kommunerne, da 

spørgsmålene er med til at give ejerskab samt øge relevansen af spørgsmålene i forhold til lokale 

målsætninger og indsatsområder. Erfaringsopsamlingen viser, at der lægges vægt på dette på 

både politisk, forvaltnings- og institutionsniveau.  

 

På den baggrund vurderer Rambøll, at det vil mindske ejerskab og relevans af undersøgelsen, 

hvis man i forbindelse med en eventuel national udrulning vælger at lægge mindre vægt på lokal 

valgfrihed og i højere grad benytter sig af den faste grundstamme af spørgsmål.  

 

Sammenlignelighed 

Graden af fleksibilitet i spørgsmålene har samtidig betydning for mulighederne for sammenligning 

mellem kommuner. Lokalt udviklede spørgsmål åbner ikke mulighed for at sammenligne mellem 

kommuner, mens sammenligning mellem institutioner internt i kommunen stadig er mulig.  

 

Erfaringsopsamlingen viser, at man på alle niveauer i kommunen finder sammenligning internt i 

kommunen mest relevant, hvilket skal ses i lyset af, at der på alle niveauer lægges vægt på, at 

brugerundersøgelser primært opfattes som et redskab til kvalitetsudvikling på den enkelte insti-

tution. Samtidig tegner erfaringsopsamlingen et billede af, at det på alle niveauer også opfattes 

som relevant at sammenligne sig med andre kommuner. Tilsvarende tegner der sig et billede af, 

at forældre primært finder det relevant at sammenligne institutioner inden for kommunen.  

 

Samlet set viser erfaringsopsamlingen, at det vil forringe mulighederne for sammenligning, jo 

mere der benyttes lokalt udviklede spørgsmål i forbindelse med en eventuel national udrulning, 

men at dette samtidig ikke opfattes som et problem i kommunerne. Dog tegner der sig samtidig 

et billede af, at det er relevant med en grundstamme af spørgsmål, der muliggør sammenligning.  

 

Omkostninger 

Endelig viser erfaringsopsamlingen, at lokale spørgsmål på den anden side er forbundet med 

kompleksitet og et stort ressourceforbrug for både kommuner og udfører. Dels er processerne 

med inddragelse af forskellige aktører i udarbejdelsen af spørgsmålene i kommunerne ressource-

krævende, dels er indsamlingen og kvalitetssikringen forbundet med store omkostninger for ud-

føreren. For både kommuner og udfører knytter omkostningerne sig særligt til de lokalt udviklede 

spørgsmål, mens det er mindre ressourcekrævende at tage stilling til de valgfrie spørgsmål.  

 

Erfaringsopsamlingen tegner derfor et billede af, at det vil forøge omkostningerne forbundet med 

undersøgelsen, hvis der i forbindelse med en eventuel national udrulning lægges stor vægt på lo-

kalt udviklede spørgsmål.  

 

Omkostningseffektivitet – samlet vurdering og anbefaling 

Rambøll har på baggrund af ovenstående vurderet, hvilken løsning der er den mest omkostnings-

effektive, dvs. lever bedst muligt op til hensynene i forhold til omkostningerne forbundet med 

dette. 

 

Som nævnt i analyserne og vurderingerne i kapitel 3 vurderer Rambøll, at det er afgørende for 

forankringen, relevansen og dermed anvendelsen af brugerundersøgelsen, at der er mulighed for 

at formulere lokale spørgsmål. Samtidig vurderer vi, at der er behov for at sætte mere faste 

rammer for de lokalt udviklede spørgsmål, så der dels sikres en fornuftig samlet spørgeskema-

længde. Dels kan dette også bevirke, at kommunerne i højere grad benytter valgfrie spørgsmål, 

idet flere af de lokalt udviklede spørgsmål i pilotundersøgelsen ligger meget tæt på spørgsmål fra 

den valgfrie liste.  
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6.3 Grad af valgfrihed i valg af udfører 

I pilotprojektet er undersøgelsen blevet gennemført af en ekstern udfører (Rambøll), som er ble-

vet tildelt opgaven på baggrund af et nationalt udbud. Da der i pilotprojektet ikke er indsamlet 

erfaringer med andre fremgangsmåder end denne, er det ikke muligt at belyse alle aspekter af 

valget omkring graden af centralisering. I det følgende belyses de aspekter af valget om grad af 

centralisering, som pilotprojektet giver mulighed for at vurdere. 

 

Potentiale for kvalitetsudvikling 

Pilotprojektet viser, at det, jf. afsnit 5, kræver en række forskellige kompetencer at gennemføre 

en brugerundersøgelse. Kommunerne i brugerundersøgelserne vurderer, at de ikke har de for-

nødne kompetencer eller kapacitet til selv at gennemføre en brugerundersøgelse af dette om-

fang. Derudover nævner flere kommuner, at det har været afgørende for undersøgelsens legiti-

mitet og dermed accept af resultaterne, at der har været en ekstern udfører med erfaring i at 

gennemføre tilfredshedsundersøgelser.  

 

Pilotprojektet viser således, at hvis der skal gennemføres brugerundersøgelser, og kommunerne 

selv skal vælge udfører af opgaven, skal kommunerne enten opbygge væsentlig kapacitet eller få 

en ekstern udfører til at gennemføre undersøgelserne.  

 

Hvis kommunerne vælger at få en ekstern udfører til at gennemføre undersøgelserne, vil dette 

ikke umiddelbart ændre på kvaliteten i dataindsamlingen sammenlignet med nærværende pilot-

projekt.  

 

Som det fremgår af kapitel 5, vurderer Rambøll, at det derimod kan få konsekvenser for kvalite-

ten i dataindsamlingen, hvis kommunerne selv vælger at gennemføre undersøgelserne, blandt 

andet fordi det vil være vanskeligt at opbygge interviewerkorps til systematisk opfølgning. Dette 

vil resultere i større spredning i svarprocenten på tværs af institutioner, og flere institutioner vil 

ikke opnå en tilfredsstillende svarprocent, hvilket igen vurderes at ville have konsekvenser for 

kvalitetsudviklingen. Omvendt vil lokale processer omkring udførelsen af undersøgelsen i den en-

kelte kommune kunne medvirke til at styrke det lokale ejerskab i forhold til undersøgelsen. Dette 

er dog ikke afprøvet i pilotprojektet, da det har været en ekstern leverandør, der har udført un-

dersøgelsen.  

 

Endvidere vurderer Rambøll, at det ikke vil have betydning for mulighederne for kvalitetsudvik-

ling, hvis gennemførelsen varetages centralt. Igen vil lokale processer omkring udførelsen af un-

dersøgelsen i den enkelte kommune eventuelt kunne medvirke til at styrke det lokale ejerskab i 

forhold til undersøgelsen, hvilket dog som nævnt ovenfor ikke er afprøvet i pilotprojektet.  

 

Sammenlignelighed 

Tilsvarende vurderer Rambøll, at graden af centralisering ikke vil have betydning for sammenlig-

nelighed, hvis kommunerne vælger eksterne udførere til at gennemføre brugerundersøgelserne. 

Det vil givetvis øge kompleksiteten, hvis det ikke er den samme udfører, der varetager undersø-

gelsen i alle kommuner, men det vil være muligt at samle data fra kommunerne, ved at disse 

indberetter resultaterne det samme sted. Hvis mulighederne for sammenlignelighed skal være de 

samme, er det således primært et spørgsmål om omkostningerne forbundet hermed.  

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE GRAD AF FLEKSIBILITET I SPØRGSMÅLENE 

 

 Rambøll anbefaler, at tredelingen af spørgeskemaet i obligatoriske, valgfrie og lokalt 

udviklede spørgsmål fastholdes i forbindelse med en eventuel national udrulning af bru-

gerundersøgelser. 

 

 Samtidig anbefaler Rambøll, at der sættes rammer for omfanget af spørgsmål på de for-

skellige spørgsmålsgrupper. Anbefalinger om disse rammer er uddybet i kapitel 3. 
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Derimod kan det have betydning for mulighederne for sammenligning, hvis kommunerne vælger 

selv at gennemføre undersøgelserne, blandt andet fordi der er risiko for, at dette resulterer i en 

mere ujævnt fordelt svarprocent mellem institutioner og mellem kommuner.  

 

Omkostninger 

Rambøll vurderer, at graden af decentralisering i udførelsen af undersøgelsen vil have betydning 

for omkostningerne forbundet med opgaven, men at dette afhænger af kommunernes valg.  

 

Erfaringsopsamlingen viser, at kommunerne i pilotprojektet ikke har interesse i at opbygge kom-

petencen til at gennemføre brugerundersøgelser. Dette gælder også de kommuner, der tidligere 

har gennemført brugerundersøgelser. Overvejelsen dækker blandt andet over, at man skal op-

bygge denne kompetence, som udelukkende skal bringes i anvendelse i forbindelse med bruger-

undersøgelserne, og det således vil være vanskeligt at sikre kontinuitet i erfaringen med at gen-

nemføre undersøgelserne. Det skal bemærkes, at dette også afhænger af hvor mange sektorom-

råder, der fremadrettet skal gennemføres brugerundersøgelser på, samt undersøgelsernes hyp-

pighed.  

 

Hvis kommunerne får ansvaret for at gennemføre brugerundersøgelser, og en stor del vælger at 

få en ekstern udfører til at gennemføre undersøgelsen, vil dette medføre væsentlige omkostnin-

ger for kommunerne. Dels vil der være udgifter forbundet med udbudsprocessen for både kom-

munerne og udføreren, dels vil der i stort set alle faser af undersøgelsen være skalafordele for-

bundet med gennemførelse af opgaven, hvis én eller flere udførere løser opgaven for alle kom-

muner efter et nationalt udbud.  

 

Hvis kommunerne vælger selv at gennemføre undersøgelsen, vil dette kunne gøres med mindre 

omkostninger, men kan også have konsekvenser for kvaliteten af undersøgelsen, jf. ovenfor.  

 

I forhold til modellen med et nationalt udbud skal bemærkes, at gennemførelse af brugertilfreds-

hedsundersøgelser i alle kommuner på dagtilbuds- og skoleområdet vil være en meget stor op-

gave for én udfører, som vil have vanskeligt ved at sikre kapaciteten til dette. Rambøll vurderer 

på den baggrund, at det vil være at foretrække at bringe flere leverandører i spil i forbindelse 

med en eventuel national udrulning. 

 

Uanset graden af valgfrihed i valg af udfører, vurderer Rambøll, at der med fordel kan fokuseres 

på at skabe stordriftsfordele for udføreren af brugerundersøgelsen i forbindelse med en eventuel 

national udrulning. Sådanne stordriftsfordele kan eksempelvis opnås ved at samle kommunerne i 

grupper, som gennemfører brugerundersøgelserne på samme tid, således at dataindsamling og 

rapportering kan ske samtidig.  

 

Pilotprojektet giver ikke mulighed for at vurdere, om det vil have betydning for omkostningerne, 

om der vælges en central varetagelse af opgaven, eller der vælges en ekstern udfører af opga-

ven.  

 

Omkostningseffektivitet – samlet vurdering og anbefaling 

Rambøll vurderer, at graden af centralisering kan have betydning for såvel potentialet for kvali-

tetsudvikling, sammenlignelighed og omkostninger. Som det fremgår af det ovenstående, vurde-

rer Rambøll, at den mest omkostningsfulde løsning vil være at overlade gennemførelsen af opga-

ven til kommunerne, hvis disse vælger at få en ekstern udfører til at løse opgaven. Hvis kommu-

nerne selv vælger at gennemføre undersøgelsen, vil dette være den mindst omkostningstunge 

løsning, men vil også have konsekvenser for kvaliteten af undersøgelsen. Erfaringsopsamlingen 

tyder i den forbindelse på, at få kommuner vil vælge at gennemføre brugerundersøgelsen selv. 

Det er ikke muligt at vurdere på baggrund af de eksisterende erfaringer, om valget af eksterne 

udførere eller en central varetagelse af opgaven vil være dyrest.  
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6.4 Øvrige forhold med betydning for eventuel national udrulning 

Ud over ovenstående forhold er der andre forhold, der skal tages stilling til i forbindelse med en 

eventuel national udrulning af brugerundersøgelser. I det følgende belyses et af disse på bag-

grund af erfaringerne fra pilotprojektet.  

 

Totalundersøgelse eller stikprøve? 

I forbindelse med en eventuel national udrulning af brugerundersøgelser skal der tages stilling til, 

om brugerundersøgelserne skal omfatte alle brugere, så der opnås resultater for alle skoler og 

daginstitutioner – eller om brugerundersøgelserne skal være baseret på stikprøver, så der ude-

lukkende opnås resultater på kommuneniveau. 

 

Erfaringsopsamlingen viser, at de kommunale politikere, chefer og medarbejdere i forvaltningen 

ser brugerundersøgelserne som et redskab, der kan anvendes i hele styringskæden, om end den 

primære anvendelse ses i forhold til kvalitetsudvikling på institutionsniveau. Casestudierne viser 

flere eksempler på, at der på politisk eller forvaltningsniveau identificeres indsatsområder på 

baggrund af undersøgelsens resultater. Dette er primært områder, hvor der generelt viser at væ-

re generelle udfordringer i kommunen, og særligt områder, som institutionerne har vanskeligt 

ved at ændre på. Et eksempel på dette er en kommune, hvor der er lav tilfredshed med trafiksik-

kerheden omkring kommunens skoler. Her fremhæver den politiske udvalgsformand, at dette er 

et område man må have fokus på på kommunalt niveau, da de enkelte skoler ikke kan ændre 

grundlæggende på dette.  

 

Som nævnt ses brugerundersøgelserne af kommunale politikere, chefer og medarbejdere i for-

valtningen i pilotkommunerne dog primært som et redskab til lokal kvalitetsudvikling i institutio-

nerne, og i forlængelse af dette lægges mere vægt på sammenligning internt i kommunen mel-

lem institutioner end på sammenligning mellem kommuner. Samtidig viser undersøgelsen, at 

brugerundersøgelser i mange institutioner opfattes som et anvendeligt redskab i forhold til kvali-

tetsudvikling.  

 

Hvis brugerundersøgelser skal kunne anvendes som et redskab til lokal kvalitetsudvikling, skal 

der tilvejebringes et datagrundlag på institutionsniveau. Dette er naturligvis også væsentligt dy-

rere end en undersøgelse baseret på stikprøve. Rambøll vurderer imidlertid, at en undersøgelse, 

der udelukkende giver et billede af tilfredsheden på kommuneniveau, vil være væsentligt mindre 

anvendelig for kommunerne og institutionerne til kvalitetsudvikling.  

 

 
 

 

  

 

 

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE UDFORMNING SOM STIKPRØVE- ELLER TOTALUN-

DERSØGELSE 

 

 Rambøll anbefaler derfor, at der i forbindelse med en eventuel national udrulning af bru-

gerundersøgelser gennemføres totalundersøgelser.  

 

ANBEFALINGER VEDRØRENDE GRAD AF DECENTRALISERING OG VALGFRIHED  

I VALG AF UDFØRER  

 

 Rambøll anbefaler på den baggrund, at der vælges flere eksterne leverandører eller en 

central varetagelse af opgaven  


