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UNDERSØGELSE AF LOKAL 

FORANDRINGSPARATHED 

Dansk oversættelse af  

’the Community Readiness Assessment’ 

og guide til dets anvendelse 

 

 

Følgende redskab til undersøgelse af lokal forandringsparathed er oversat med forward-backward 

metode i Maj 2021 af Anna Aaby (Institut for Folkesundhed, Aarhus Univeristet, aaby@ph.au.dk), Linda 

Edge Svendsen (Institut for Folkesundhed, Aarhus Univeristet) og Knud Ryom (Institut for Folkesundhed, 

Aarhus Univeristet) fra ’the Community Readiness Handbook’1, hvor den indgår i modellen for lokal 
forandringsparathed - en proces, der har til formål at guide lokalsamfund eller forskere til at forstå lokale 

forandringsprocesser og udvikle effektive og lokalt tilpassede sundhedsindsatser. 

 

Ved forandringsparathed forstås den grad i hvilken et lokalsamfund er villig til at handle på en 

problemstilling.  

 

Forandringsparathed er… 

…knyttet til den konkrete problemstilling 

…målbar i samlet forstand og i forskellige dimensioner 

…kan variere i forskellige dimensioner 

…kan variere i forskellige segmenter i lokalsamfundet 

…kan øges 

…er essentiel viden for at udvikle lokale sundhedsstrategier og –tiltag 

 

  

                                                             
1 Plested B, Edwards R, Jumper-Thurman P. Community Readiness: A handbook for successful change. Fort Collins, CO: 
Tri-Ethnic Center for Prevention Research; 2006. 

mailto:aaby@ph.au.dk
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Parathedsdimensioner 
Parathedsdimensioner er centrale faktorer, der påvirker et lokalsamfunds parathed til at handle på en 

problemstilling. 

 

De seks dimensioner, der indgår og måles i modellen for lokal forandringsparathed er omfattende af 

natur. De er et glimrende redskab til at diagnosticere dit lokalsamfunds behov og til at udvikle strategier, 

der imødekommer disse behov. 

 

A. Lokalsamfundets indsatser: 

I hvilken grad findes der indsatser, programmer og politikker, der adresserer problemstilingen? 

 

B. Lokalsamfundets viden om indsatserne: 

I hvilken grad kender lokalsamfundets medlemmer til lokale indsatser og deres virkning, og er 

indsatserne tilgængelige for alle segmenter af lokalsamfundet? 

 

C. Ledelse: 

I hvilken grad støtter formelle ledere og indflydelsesrige medlemmer af lokalsamfundet 

arbejdet med problemstillingen? 

 

D. Det lokale klima 

Hvordan er den fremherskende indstilling over for problemstillingen i lokalsamfundet? Er den 

præget af hjælpeløshed eller af ansvarlighed og selvstændighed? 

 

E. Lokalsamfundets viden om problemstillingen: 

I hvilken grad kender lokalsamfundets medlemmer til problemstillingens årsager, konsekvenser 

og hvordan det påvirker lokalsamfundet? 

 

F. Ressourcer tilgængelig til problemstillingen: 

I hvilken grad er lokale ressourcer – mennesker, tid, penge, rammer etc. – tilgængelig til at støtte 

indsatsen? 
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Beskrivelse af stadier i forandringsparathed 
Dit lokalsamfunds stadie inden for hver enkelt dimension udgør grundlaget for dets overordnede 

forandringsparathed. 

 

 

 

 

1. Ingen opmærksomhed  

Problemstillingen er ikke anerkendt som et problem i lokalsamfundet eller af dets 

indflydelsesrige medlemmer (eller måske er det slet ikke et problem) 

 

2. Fornægtelse/modstand 

Problemstillingen anerkendes i det mindste af nogen af lokalsamfundets medlemmer som en 

udfordring, men der er meget lidt anerkendelse af at det er et lokalt problem. 

 

3. Svag opmærksomhed 

De fleste mener at det er en lokal udfordring, men der er ikke umiddelbart motivation til at gøre 

noget ved det. 

 

4. Før-forberedelse 

Der er klar anerkendelse af at noget må gøres og måske er en gruppe allerede i gang. 

Indsatsen er imidlertid ikke fokuseret eller gennemarbejdet. 

 

5. Forberedelse 

Aktive forgangsmænd begynder seriøs planlægning. Lokalsamfundet støtter indsatsen i 

beskeden grad. 

9. Højt niveau af lokalt ejerskab

8. Stadfæstelse/udvidelse

7. Stabilisering

6. Igangsættelse

5. Forberedelse

4. Før-forberedelse

3. Svag opmærksomhed

2. Fornægtelse/modstand

1. Ingen opmærksomhed
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6. Igangsættelse 

Tilstrækkelig information er tilgængelig til at begrunde indsatser. Aktiviteter er på vej. 

 

7. Stabilisering 

Aktiviteter støttes af administratorer og lokale beslutningstagere. Medarbejdere er trænede og 

erfarne.  

 

8. Stadfæstelse/udvidelse 

Tiltag er på plads. Lokalsamfundets medlemmer er trygge ved anvendelse af tilbud og støtter 

udvidelser. Lokale data indsamles jævnligt. 

 

9. Højt niveau af lokalt ejerskab 

Der findes detaljeret og højtudviklet viden om forekomst, årsag og konsekvens. Effektive 

evalueringer guider indsatsen i nye retninger. Modellen overføres til andre områder. 
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Hvordan gennemføres en undersøgelse af lokal 

forandringsparathed 
 

At gennemføre en undersøgelse af lokal forandringsparathed er nøglen til at klarlægge dit 

lokalsamfunds forandringsparathed inden for de nævnte dimensioner og stadier. 

 

For at gennemføre en fuldstændig undersøgelse, skal du spørge individer fra dit lokalsamfund 

spørgsmålene på de følgende sider. Der er 36 spørgsmål, og hvert interview skulle tage 30-60 minutter.  

 

Gennemgå venligst følgende guidelines før du begynder: 

1. Identificer et minimum af fire til seks individer i dit lokalsamfund som har med problemstillingen 

at gøre. I nogle tilfælde kan det være ”politisk fordelagtigt” at interviewe flere. Generelt er fire til 

seks personer nok til at sikre en prævis scoring af lokalsamfundet. Prøv at finde personer, der 

repræsenterer forskellige segmenter af dit lokalsamfund. Afhængig af problemstillingen kan de 

fx repræsentere: 

 Skoler/universiteter 

 By/region/stamme-styre 

 Retshåndhævelse 

 Sundhedsprofessioner og institutioner 

 Sociale institutioner og services 

 Services for mental sundhed og behandling 

 Gejstlige eller spirituelle samfund 

 Lokalsamfundet som helhed 

 Unge 

 

2. Læs spørgsmålene på de følgende sider igennem og anvend dem efter behov afhængig af 

problemstillingen. De spørgsmål vi tilbyder her er generiske og du skal måske tilpasse dem til din 

problemstilling. Når du anvender spørgsmålene skal du huske på følgende: 

 Spørgsmålene er tæt knyttet til scoringsprocessen, så de skal anvendes omhyggeligt, så 

deres centrale betydning bibeholdes. I de fleste tilfælde kan din problemstilling 

indsættes i stedet for ”denne problemstilling”. Hvis for eksempel din problemstilling er 

vold i hjemmet, kan et revideret spørgsmål 2 lyde ”Hvilke indsatser er der aktuelt i dit 

lokalsamfund der adresserer vold i hjemmet?” 

 Hvis et spørgsmål imidlertid er klart irrelevant for din problemstilling kan du være nødt til 

at undlade det med mindre det er skrevet med fed skrift. De spørgsmål, der står med fed 

skrift er essentielle i scoringen.  

Det kan også være du vil tilføje nye spørgsmål, der er mere specifikke ofr din 

problemstilling. Hvis du vil tilføje nye spørgsmål, så tilføj dem til slut, så du undgår 

forvirring når du scorer. 

 Lad to personer uafhængigt revidere spørgsmålene så de passer til din problemstilling 

og derefter finde frem til en konsensus. 

 Du vil opdage at dimensionerne A og B er kombinerede. Dette er for at fremme flowet i 

spørgsmålene. Vi har også registreret at informationen, der behøves for at score disse to 

dimensioner, er beslægtede og at det er fordelagtigt at læse svarene fra både 

dimension A og B for at finde frem til en udførlig score for hver dimension. 

 Hvis du oversætter spørgsmålene fra engelsk til et andet sprog, så bed en person som er 

sikker i lokal sprog og kultur om at oversætte. Få derefter en anden person til at 

oversætte den nye version ”tilbage” til engelsk for at sikre, at det originale indhold i 

spørgsmålene er bevaret. 

 Pilottest dine reviderede spørgsmål for at sikre dig at de er lette at forstå og at de 

frembringer den nødvendige information for at kunne score hver dimension. 
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3. Kontakt de personer du har identificeret og spørg om de er villige til at diskutere 

problemstillingen. Husk at hvert interview vil tage 30-60 minutter. 

 

4. Gennemfør interviewene 

 Undgå at diskutere med den interviewede, men spørg efter uddybninger ved behov og 

benyt hints som anvist. 

 Optag eller skriv svarene ned som de bliver givet. Forsøg ikke at tilføje dine egne 

fortolkninger eller at gætterier af hvad den interviewede mente. 

 

5. Efter at du har gennemført interviewene følg anvisningerne for scoring nedenfor. 

 

På de følgende sider finder du de spørgsmål i alle seks dimensioner, som du skal stille i din 

undersøgelse af lokal forandringsparathed. 
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Interviewguide til undersøgelse af lokal 

forandringsparathed 
 

A. Lokalsamfundets indsatser (programmer aktiviteter og politikker 

etc.) og 

B. Lokalsamfundets viden om indsatserne 
 

1. På en skala fra 1 til 10, hvor stor en udfordring er [denne problemstilling] i [dit lokalsamfund] (hvor 1 

er ”slet ikke en udfordring” og 10 er ”en meget stor udfordring”)? Vil du uddybe? 

(NB: Tallet mellem 1 og 10 skal ikke på nogen måde bruges til at beregne scoren i denne dimension – 
det er kun for at give et referencepunkt) 
 

2. Beskriv venligst de tilgængelige indsatser i [dit lokalsamfund], der adresserer [denne 

problemstilling]. (A) 

 

3. Hvor længe har disse indsatser været i gang i [dit lokalsamfund]? (A) 

 

4. På en skala fra 1 til 10, hvor opmærksomme er mennesker i [dit lokalsamfund] på disse indsatser 

(hvor 1 er ”slet ikke opmærksomme” og 10 er ”meget opmærksomme”? Vil du uddybe? 

(NB: Tallet mellem 1 og 10 skal ikke på nogen måde bruges til at beregne scoren i denne dimension – 
det er kun for at give et referencepunkt) (B) 

 

5. Hvad ved lokalsamfundets medlemmer om disse indsatser eller aktiviteter? (B) 

 

6. Hvad er styrkerne ved disse indsatser? (B) 

 

7. Hvad er svaghederne ved disse indsatser? (B) 

 

8. Hvem tjener disse programmer? (Hint: For eksempel individer fra en bestemt aldersgruppe, etnicitet, 

indkomstniveau, geografisk region etc.) (A) 

 

9. Er der segmenter af lokalsamfundet, for hvem disse indsatser/services måske kan virke 

utilgængelige? (Hint: For eksempel individer fra en bestemt aldersgruppe, etnicitet, indkomstniveau, 

geografisk region etc.) (A) 

 

10. Er der behov for at udvide disse indsatser/services? Hvis ikke, hvorfor ikke? (A) 

 

11. Foregår der nogen planlægning af indsatser/aktiviteter om [denne problemstilling] i [dit 

lokalsamfund]? Hvis ja, vil du uddybe? (A) 

 

12. Hvilke formelle eller uformelle politikker, praksisser og love relateret til [denne problemstilling] findes 

i [dit lokalsamfund], og hvor længe har de været der? (Hint: Et eksempel på ”formel” kunne være 

etablerede politikker i skoler, omkring offentlige sundhedstilbud etc. Et eksempel på ”uformel” kunne 

være at et sundhedstilbud uopfordret tilpasser adgangsforhold til lokale udsatte gruppers behov etc.) 

(A) 

 

13. Er der segmenter i lokalsamfundet hvor disse politikker, praksisser og love måske ikke finder 

anvendelse? (Hint: For eksempel på grund af socioøkonomisk status, etnicitet, alder etc.) (A) 
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14. Er der et behov for at udvide disse politikker, praksisser og love? Hvis der er, er der planer om en 

sådan udvidelse? Vil du uddybe? (A) 

 

15. Hvordan ser lokalsamfundets medlemmer på disse politikker, praktikker og love? (A) 

 

C. Ledelse 
 

16. Hvem er ”ledere” i relation til [denne problemstilling] i [dit lokalsamfund]? 

 

17. På en skala fra 1 til 10, hvor stor en bekymring er [denne problemstilling] for lederne i [dit 

lokalsamfund] (hvor 1 er ”slet ikke en bekymring” og 10 er ”en meget stor bekymring”)? Vil du 

uddybe? 

(NB: Tallet mellem 1 og 10 skal ikke på nogen måde bruges til at beregne scoren i denne dimension – 
det er kun for at give et referencepunkt) 
 

18. Hvordan er disse ledere involveret i indsatser vedrørende [denne problemstilling]? Vil du uddybe? 

(Hint: For eksempel, er de involveret i en komité, arbejdsgruppe etc.? Hvor tit mødes de?) 

 

19. Ville lederne støtte yderligere indsatser? Vil du uddybe? 

 

D. Det lokale klima 
 

20. Beskriv [dit lokalsamfund]. 

 

21. Er der nogensinde omstændigheder der gør, at nogle medlemmer af [dit lokalsamfund] kunne 

tænke, at man skal affinde sig med [denne problemstilling]? Vil du uddybe? 

 

22. Hvordan støtter [dit lokalsamfund] indsatserne, der adresserer [denne problemstilling]? 

 

23. Hvad er de vigtigste forhindringer for indsatser der adresserer [denne problemstilling] i [dit 

lokalsamfund]? 

 

24. Baseret på de svar du har givet indtil nu, hvad tror du er den generelle fornemmelse af [denne 

problemstilling] blandt medlemmer af [dit lokalsamfund]? 

 

E. Lokalsamfundets viden om problemstillingen 
 

25. Hvor vidende er medlemmer af [dit lokalsamfund] om [denne problemstilling]? Forklar venligst. 

(Hint: For eksempel dynamikker, tegn, symptomer, lokale statistikker, betydning for familie og venner 

etc.) 

 

26. Hvilken type information er tilgængelig i [dit lokalsamfund] om [denne problemstilling]? 

 

27. Hvilke lokale data er tilgængelig om [denne problemstilling] i [dit lokalsamfund]? 

 

28. Hvordan får mennesker i [dit lokalsamfund] fat i denne information? 
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F. Ressourcer til forebyggelse (tid, penge, mennesker, rammer etc.) 
 

29. Hvem ville en person, der var påvirket af [denne problemstilling] først henvende sig til for at få 

hjælp i [dit lokalsamfund]? Hvorfor? 

 

30. På en skala fra 1 til 10, hvad er niveauet af ekspertise og praksiserfaring blandt de, der arbejder 

med [denne problemstilling] (hvor 1 er ”meget lavt” og 10 er ”meget højt”)? Vil du forklare dit svar? 

(NB: Tallet mellem 1 og 10 skal ikke på nogen måde bruges til at beregne scoren i denne dimension – 
det er kun for at give et referencepunkt) 
 
31. Har indsatser der adresserer [denne problemstilling] et bredt fundament af frivillige? 

 

32. Hvad er lokalsamfundets og/eller lokale virksomheders indstilling til at støtte indsatser der 

adresserer [denne problemstilling] med personers tid, finansielle donationer og/eller ved at stille 

fysiske rammer til rådighed? 

 

33. Hvordan finansieres de nuværende indsatser? Vil du uddybe? 

 

34. Kender du til ansøgninger eller handleplaner der adresserer [denne problemstilling] i [dit 

lokalsamfund], der er afsendt med henblik på finansiering? Hvis ja, vil du uddybe? 

 

35. Kender du til evalueringer af indsatser, der adresserer [denne problemstilling]? Hvis ja, på en skala 

fra 1 til 10, hvor avanceret er evalueringsindsatsen (hvor 1 er ”slet ikke avanceret” og 10 er ”meget 

avanceret”)? Vil du forklare dit svar? 

(NB: Tallet mellem 1 og 10 skal ikke på nogen måde bruges til at beregne scoren i denne dimension – 
det er kun for at give et referencepunkt) 
 
36. Anvendes evalueringsresultaterne til at forandre programmer, aktiviteter eller politikker eller til at 

udvikle nye? 
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Scoring af interviews om lokal forandringsparathed  
 

Scoring er en simpel trin-for-trin proces der giver dig parathedsstadiet inden for hver af de seks 

dimensioner. 

 

På de følgende sider beskrives scoringsprocessen. Derefter følger et arbejdsark til scoring og fastsatte 

scoringsskalaer. 

 

Ideelt skal to personer deltage i scoringsprocessen for at sikre valide resultater på denne type kvalitative 

data. 

 

Her er trin-for-trin instruktioner: 

1. Uafhængig af hinanden skal begge evaluatorer læse gennem hvert interview i dets helhed før 

scoringen begyndes for at få en generel fornemmelse og indtryk af interviewet.  

Selv om spørgsmålene er arrangeret i henhold til specifikke dimensioner kan andre 

interviewsektioner godt indeholde svar, der bidrager til rigere information og indsigt, som kan 

være til nytte når en dimension scores. 

 

2. Fortsat uafhængig af hinanden skal evaluatorerne gennemlæse den fastsatte scoringsskala for 

den relevante dimension, startende med den første scoringserklæring.  

Gennemgå derefter hver dimension separat og markér udtalelser, der refererer til 

scoringserklæringerne. Hvis dit lokalsamfund overgår den første scoringserklæring, fortsæt da til 

den næste. For at få en score svarende til et bestemt stadie skal alle forudgående stadier være 

fuldført inklusiv den erklæring, som scoreren synes bedst reflekterer interviewets indhold. Med 

andre ord: Et lokalsamfund kan ikke være på stadie 7 og ikke have opnået hvad der indeholdes 

i stadie 1 til 6. 

 

3. På scoringsarket skriver hver evaluator hans eller hendes uafhængige scorer i tabellen betegnet 

INDIVIDUELLE SCORES ved at benytte scoren for hver dimension i hvert interview. Tabellen har 

plads til op til seks interviews. 

 

4. Når den uafhængige scoring er fuldført mødes de to evaluatorer og diskuterer scorerne. Målet 

er at opnå konsensus på scorerne ved at diskutere sætninger og holdninger som en evaluator 

kan have overset og som kan påvirke den tildelte kombinerede eller endelige score. Husk: 

Forskellige mennesker kan have lidt forskellige indtryk, og det er vigtigt at søge efter forklaringer 

på de beslutninger, der tages. Når konsensus er opnået, skal tabellen betegnet KOMBINEREDE 

SCORES udfyldes på en af scoringsarkene. Læg tallene sammen i hver række for at finde et 

total for hver dimension. 

 

5. For at finde frem til BEREGNEDE SCORES for hver dimension, tag totallen for hver dimension og 

divider den med antallet af interviews. For eksempel: Hvis to evaluatorer har følgende 

kombinerede scores for deres interviews:  

Interviews #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total 

Dimension A 3.5 5.0 4.25 4.75 5.5 3.75 26.75 

 

Beregnet total for dimension A er da 26,75/6=4,46 

Gentag for hver dimension og læg så alle resultaterne sammen 

 

6. For at finde det endelige FORANDRINGSPARATHEDSSTADIE, tag den beregnede total og 

divider med antallet af dimensioner (dvs. 6). For eksempel:  

Dimension A: 4.46 

Dimension B: 5.67 

Dimension C: 2.54 
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Dimension D: 3.29 

Dimension E: 6.43 

Dimension F: 4.07 

Total: 26.46    

 

Beregning: 26.46  ÷  6  =  4.41 

 

7. Resultatet er det overordnede forandringsparathedsstadie for dit lokalsamfund. Scorerne svarer 

til de nummererede stadier og skal rundes ned, ikke op, så en score på 1,0 til 1,99 svarer til 

stadie 1, en score på 2,0 til 2,99 svarer til stadie 2 osv. I eksemplet ovenfor svarer værdien 4,41 til 

stadie 4 dvs. før-forberedelse. 

 

8. Endelig, nedskriv under kommentarer, alle indtryk af lokalsamfundet, alle unikke resultater og 

alle kvalificerende udtalelser, der er relevant for scoringen af dit lokalsamfund. 
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Undersøgelse af lokal forandringsparathed - arbejdsark 
 

Evaluator:_______________________  Dato:________________ 

 

INDIVIDUELLE SCORES 
Registrer hver evaluators uafhængige resultater for hver dimension i hvert interview. Tabellen her har plads ti 

lop til 6 interviews. 

 

Interviews  #1 #2 #3 #4 #5 #6 

Dimension A       

Dimension B       

Dimension C       

Dimension D       

Dimension E       

Dimension F       

 

KOMBINEREDE SCORES 

For hvert interview diskuterer de to evaluatorer deres individuelle scores og bliver enige om en fælles score. 

Dette er den KOMBINEREDE SCORE. Registrer den herunder og gentag for hver dimension i hvert interview. 

Læg derefter alle scores i samme række sammen og find totalen for hver dimension. Brug disse totaler til at 

finde den beregnede score (se herunder). 

 

Interviews  #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total 

Dimension 

A 

       

Dimension 

B 

       

Dimension 

C 

       

Dimension 

D 

       

Dimension E        

Dimension F        

 

BEREGNEDE SCORES 
Brug den kombinerede score total fra tabellen ovenfor og divider den med antallet af gennemførte 

interviews. Læg de beregnede scores sammen til en beregnet total: 

 

TOTAL Dimension A ____ ÷ # interviews ____ = ____ 

TOTAL Dimension B ____ ÷ # interviews ____ = ____ 

TOTAL Dimension C ____ ÷ # interviews ____ = ____ 

TOTAL Dimension D ____ ÷ # interviews ____ = ____ 

TOTAL Dimension E ____ ÷ # interviews ____ = ____ 

TOTAL Dimension F ____ ÷ # interviews ____ = ____ 

Total beregnet forandringsparathedsscore: ____ 
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ENDELIGT FORANDRINGSPARATHEDSSTADIE 
Tag den totale beregnede score og dividér den med 6 (antallet af dimensioner). Brug listen nedenfor til 

at matche resultatet med stadier for forandringsparathed. Husk at runde ned, ikke op. 

 

TOTAL beregnet forandringsparathedsscore ____ ÷ 6 = ____ 

 

Stadier i forandringsparathed  

1. Ingen opmærksomhed  

2. Fornægtelse/modstand 

3. Svag opmærksomhed 

4. Før-forberedelse 

5. Forberedelse 

6. Igangsættelse 

7. Stabilisering 

8. Stadfæstelse/udvidelse 

9. Højt niveau af lokalt ejerskab 

 

KOMMENTARER, INDTRYK OG KVALIFICERENDE UDTALELSER OM 

LOKALSAMFUNDET: 
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Fastsatte scoringsskalaer for hver dimension 

Dimension A. Lokalsamfundets indsatser 
 

1 Ingen opmærksomhed på behovet for indsatser der adresserer [denne problemstilling].  

- 

- 

- 

 

2 Ingen indsatser der adresserer [denne problemstilling]. 

- 

- 

- 

 

3 Nogle få personer anerkender behovet for at påbegynde en eller anden indsats, men der er ingen 

umiddelbar motivation til at gøre noget. 

- 

- 

- 

 

4 Nogle af lokalsamfundets medlemmer er mødtes og har påbegyndt en diskussion for at udvikle 

indsatser i lokalsamfundet. 

- 

- 

-  

 

5 Indsatser (programmer/aktiviteter) er under planlægning. 

- 

- 

- 

 

6 Indsatser (programmer/aktiviteter) er implementeret. 

- 

- 

- 

 

7 Indsatser (programmer/aktiviteter) har været i gang i flere år. 

- 

- 

- 

 

8 Adskillelige forskellige programmer, aktiviteter og politikker, der dækker forskellige aldersgrupper og 

når ud til en bred befolkningsgruppe, er igangsat. Nye indsatser er under udvikling baseret på 

evalueringsdata. 

- 

- 

- 

9 Evalueringsplaner benyttes rutinemæssigt til at teste effektiviteten af mange forskellige indsatser, og 

resultaterne bliver brugt til at skabe forandringer og forbedringer. 

- 

- 

- 
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Dimension B. Dimension B. Lokalsamfundets viden om indsatserne  

 

1 Lokalsamfundet har ingen viden om behovet for indsatser, der adresserer problemstillingen. 

- 

- 

- 

 

2 Lokalsamfundet har ingen viden om indsatser der adresserer problemstillingen. 

- 

- 

- 

 

3 Nogle få af lokalsamfundets medlemmer har hørt om indsatser, men omfanget af deres viden er 

begrænset. 

- 

- 

- 

 

4 Nogle medlemmer af lokalsamfundet kender til lokale indsatser 

- 

- 

- 

 

5 Medlemmer af lokalsamfundet har grundlæggende viden om lokale indsatser (fx formål). 

- 

- 

- 

 

6 Et stigende antal medlemmer af lokalsamfundet har viden om lokale indsatser og forsøger at øge det 

generelle vidensniveau om disse indsatser i lokalsamfundet. 

- 

- 

- 

 

7 Der er tegn på at lokalsamfundet besidder specifik viden om lokale indsatser inkl. kontaktpersoner, 

medarbejderes praksiserfaring, involverede borgere etc. 

- 

- 

- 

 

8 Der er betydelig lokal viden om såvel forskellige indsatser i lokalsamfundet som programmernes 

virkninger. 

- 

- 

- 

 

9 Lokalsamfundet har viden om evalueringsdata om hvor godt forskellige lokale indsatser fungerer og 

deres fordele og begrænsninger. 

- 

- 

- 

  



Maj 2021 Undersøgelse af lokal forandringsparathed  

Dimension C. Ledelse (inkluderer formelle ledere og indflydelsesrige 

medlemmer af lokalsamfundet) 

 

1 Lokale ledelser anerkender ikke udfordringen 

- 

- 

- 

 

2 Lokale ledelser mener ikke dette er en udfordring i deres lokalsamfund. 

- 

- 

- 

 

3 Leder(e) anerkender behovet for at gøre noget vedrørende problemstillingen 

- 

- 

- 

 

4 Leder(e) forsøger at opstarte initiativer 

- 

- 

- 

 

5 Ledere deltager i en komité eller gruppe der adresserer problemstillingen. 

- 

- 

- 

 

6 Ledere er aktive og støttende i relation til implementering af indsatser. 

- 

- 

- 

 

7 Ledere støtter fortsættelsen af basale indsatser, og er ved at overveje ressourcerne der er tilgængelig 

for fremtidig opretholdelse. 

- 

- 

- 

 

8 Ledere støtter udvidelse/forbedring af indsatser gennem aktiv deltagelse i arbejdet med disse 

udvidelser/forbedringer. 

- 

- 

- 

 

9 Ledere vurderer løbende indsatsernes evalueringsresultater, og modificerer deres støtte som følge 

heraf. 

- 

- 

- 
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Dimension D. Det lokale klima 

1 Den fremherskende indstilling er, at problemstillingen ikke overvejes, ikke bemærkes eller forbigås i 

lokalsamfundet. ”Det er bare ikke vores problem”. 

- 

- 

 

2 Den fremherskende indstilling er at ”der er ikke noget vi kan gøre” eller ”kun ’de der mennesker’ gør 

det” eller ”Vi synes ikke det skal forandres”. 

- 

- 

 

3 Det lokale klima er neutralt, uinteresseret eller mener ikke problemstillingen vedrører lokalsamfundet 

som helhed. 

- 

- 

 

4 Indstillingen i lokalsamfundet begynder at reflektere interesse i problemstillingen. ”Vi må gøre noget, 

men vi ved ikke hvad vi skal gøre.” 

- 

- 

- 

 

5 Indstillingen i lokalsamfundet er ”vi er urolige for det” og begynder at reflektere beskeden støtte til 

indsatser. 

- 

- 

- 

 

6 Indstillingen i lokalsamfundet er ”Det her er vores ansvar” og begynder at reflektere beskeden 

involvering i indsatser. 

- 

- 

- 

 

7 Størstedelen af lokalsamfundet støtter generelt programmer, aktiviteter eller politikker. ”Vi har taget 

ansvar for det her.” 

- 

- 

- 

 

8 Nogle medlemmer eller grupperinger i lokalsamfundet anfægter måske specifikke programmer, men 

lokalsamfundet som helhed er støtter i høj grad behovet for indsatser. Graden af deltagelse er høj. ”Vi er 

nødt til fortsat at holde fokus på [denne problemstilling], og sørge for at det vi gør er effektivt.” 

- 

- 

- 

 

9 Alle væsentlige segmenter I lokalsamfundet støtter i høj grad indsatsen og medlemmer af 

lokalsamfundet er aktivt involverede i evaluering og forbedring af indsatser og kræver ansvarlighed om 

[denne problemstilling]. 

- 

-  
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Dimension E. Lokalsamfundets viden om problemstillingen 

 

1 Ses ikke som en problemstilling 

- 

- 

- 

 

2 Ingen viden om problemstillingen 

- 

- 

- 

 

3 Nogle få i lokalsamfundet har nogen viden om problemstillingen 

- 

- 

- 

 

4 Nogle medlemmer af lokalsamfundet genkender tegn og symptomer på denne problemstilling, men 

der mangler information. 

- 

- 

- 

 

5 Medlemmer af lokalsamfundet ved at tegn og symptomer på denne problemstilling forekommer 

lokalt og at generel information er tilgængelig. 

- 

- 

- 

 

6 Størstedelen af medlemmerne i lokalsamfundet kender tegn og symptomer på denne problemstilling 

og ved at de forekommer lokalt og at lokale data er tilgængelige. 

- 

- 

- 

 

7 Medlemmer af lokalsamfundet har viden om, adgang til og detaljeret information om lokal forekomst. 

- 

- 

- 

 

8 Medlemmer af lokalsamfundet har viden om forekomst, årsager, risikofaktorer og konsekvenser. 

- 

- 

- 

 

9 Medlemmer af lokalsamfundet har detaljeret information om problemstillingen og om virkningen af 

lokale programmer. 

- 

- 

- 

Dimension F. Ressourcer tilgængelig til problemstillingen 

(mennesker, penge, tid, rammer etc.) 
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1 Der er ingen opmærksomhed på behovet for ressourcer til at håndtere denne problemstilling. 

- 

- 

 

2 Der er ingen tilgængelige ressourcer til at håndtere problemstillingen. 

- 

- 

- 

 

3 Lokalsamfundet er usikker på hvad det kræver (eller hvorfra ressourcerne skal komme til) at opstarte 

indsatser. 

- 

- 

- 

 

4 Lokalsamfundet har individer, organisationer og/eller rammer tilgængelig, der kan anvendes som 

ressourcer. 

- 

- 

- 

 

5 Nogle af lokalsamfundets medlemmer undersøger de tilgængelige ressourcer. 

- 

- 

- 

 

6 Der er opnået og/eller afsat ressourcer til denne problemstilling. 

- 

- 

- 

 

7 En betydelig del af støtten til igangværende indsatser er fra lokale kilder, der forventes at kunne 

levere vedvarende støtte. Medlemmer af lokalsamfundet og ledere er begyndt at undersøge 

muligheden for vedvarende indsatser ved at søge adgang til yderligere ressourcer. 

- 

- 

- 

 

8 Forskellige ressourcer og midler er sikret og indsatser forventes at være vedvarende. Der er yderligere 

støtte til flere indsatser. 

- 

- 

- 

 

9 Der er kontinuerlig og sikker støtte til programmer og aktiviteter, evaluering er rutinemæssigt forventet 

og gennemført og der er betydelige ressourcer til at afprøve nye indsatser. 

- 

- 

- 


