
 

Program for dagen 
 

Tid Program 

8-9 Ankomst og let morgenmad 

9-10 Introduktion til impact- og legacyanalyser 

– Hvordan kan de forskellige analyseformer benyttes? 

– Hvad belyser analyserne – nationalt og kommunalt? 

– Impact analyser som en del af den politiske dagsorden – hvordan kan analyserne bruges i et 

strategisk øjemed? 

10-11 Metodiske aspekter 

– Hvilke antagelser bygger analyserne på? 

– Hvornår skal analyserne gennemføres (ex ante, ex post)? 

11-12 Dataindsamling- og behandling 

– Hvordan indsamles og behandles data afhængigt af anvendte metode? 

– Hvilke data er nødvendige at indsamle? 

– Hvordan skabes der statistisk validitet i analyserne? 

– Hvilke krav er der til udstyr, teknologi og arbejdskraft? 

12-12.45 Frokost 

12.45-13.45 Analysernes effektmåling 

– Hvordan behandles indsamlede data til belysning af de sociale og økonomiske effekter? 

– Hvordan kan effekternes måles i et kommunalt og et nationalt perspektiv? 

– Hvorfor inkluderingen af multiplikator og lækage effekter er vigtige af medregne? 

13.45-14.45 Begrænsninger & Ulemper 

– Hvordan differentieres der mellem samlet antal gæster og unikke gæster? 

– Hvordan kategoriseres og adskilles lokale deltagere fra turister blandt de besøgende? 

– Hvordan generaliseres resultaterne? 

– Hvilke indikatorer skal medtages? 

14.45-15.45 Worst- and best-case practices 

– Do’s and don’ts 

– Hvordan impact- og legacyanalyser kan og tidligere er blevet brugt i et større strategisk 

perspektiv? 

15.45-17 Kaffe og kage samt spørgerunder, individuelle samtaler og networking 

 

 

Programmet vil give: 

– Introduktion til impact og legacyanalyser, og hvordan disse analyser bruges til at sikre strategiske mål 

– Overblik over de praktiske forhold i udarbejdelsen af forecasts- og impactanalyser med særligt fokus på de metodiske 

overvejelser 

– Indblik i hvordan kvantitative og kvalitative analyser kan dokumentere sociale potentialer og økonomiske effekter 

– Indføring i hvordan man måler brede effekter som social impact, kulturel impact og bystolthed, herunder 

dataindsamling og krav til ressourcer 

 

Key take-aways: 

– Indsigt i hvordan impact analyser kan dokumentere økonomiske og sociale effekter af kultur- sportsevents 

– Anvendelse af impact- og legacyanalyser som et værktøj til eksekvering og realisering af den politiske dagsorden 

– Viden om hvordan events kan bruges til at løfte din kommunes strategiske mål og etablere blivende effekter og 

strukturer (legacies) 

– Konkrete værktøjer til at evaluere kulturevents og deres impact i din kommune 

– Sparring og videndeling med konsulenter og førende danske impact- og legacyeksperter om hvordan disse analyser 

kan gavne din kommune. 

 


