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Vurdér stedet på en skala 
fra 1 til 7, hvor 1 er dårligt 
(her er der meget plads til 
forbedring) og 7 er godt (her er 
der ikke behov for forbedring). 
Indtegn din bedømmelse på 
kompasdiagrammet.
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Place Standard Tool
Hvor godt er vores område?

Værktøjet er enkelt og gratis at bruge. Det består 
af 14 spørgsmål, som dækker et steds fysiske og 
sociale aspekter. Der er givet nogle vejledende 
overvejelser, som kan hjælpe dig med at besvare 
spørgsmålene. Når du har besvaret alle 14 
spørgsmål, plotter du resultaterne ind i et simpelt 
diagram, hvorefter du vil have et visuelt overblik over 
kvaliteter og mangler for det pågældende sted.

Hvorfor er stedet vigtigt?
Det sted, hvor vi bruger vores tid, har en vigtig 
indvirkning på vores liv og vores velbefindende. 
Forbedringer af kvaliteten af steder og de 
muligheder, vi har adgang til, kan være en hjælp til at 
tackle uligheder i samfundet.

En forståelse af de eksisterende og potentielle 
styrker ved at sted kan hjælpe os med at træffe 
hensigtsmæssige beslutninger og give os mulighed 
for at allokere og målrette ressourcerne til de 
områder, hvor behovet er størst. Denne tilgang 
kan på længere sigt være med til at levere bedre 
resultater.

Place Standard Tool kan således understøtte en 
positiv udvikling af steder af høj kvalitet, hvor 
mennesker ønsker at bo.

Værktøjet Place Standard Tool er en måde at 
vurdere steder på, og det kan bruges i forskellige 
sammenhænge i forhold til at kortlægge og 
kvalificere et områdes ressourcer. Uanset om stedet 
er veletableret, under forandring eller stadig befinder 
sig i planlægningsfasen, kan dette værktøj hjælpe 
dig.

Place Standard Tool fungerer både som et 
kortlægningsværktøj og som et dialogværktøj, da det 
giver en enkelt ramme for strukturerede samtaler 
om det pågældende sted. Det giver dig mulighed 
for at tænke på et steds fysiske elementer (for 
eksempel dets åbne rum og transportforbindelser) 
samt de sociale aspekter (for eksempel er der 
sociale fællesskaber, og føler du dig tryg, og har du 
medindflydelse på, hvor du bor?). Forskning viser, 
at den måde, steder funger på, ser ud og føles, kan 
påvirke vores sundhed og trivsel.

Værktøjet danner grundlag for givtige drøftelser, som 
giver dig mulighed for at overveje alle de aspekter, 
der er forbundet med et sted, på en metodisk måde. 
Værktøjet er med til at pege på et steds styrker samt 
områder, hvor et sted kan forbedres. Værktøjet kan 
også hjælpe folk med at identificere deres prioriteter 
i forhold til et bestemt sted.
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Hvem er værktøjet til?
Værktøjet er designet, så det kan bruges af alle 
- lokalsamfund, den offentlige sektor, den tredje 
sektor (frivillige og non-profit organisationer) samt 
den private sektor. Folk kan bruge værktøjet under 
forskellige omstændigheder og til forskellige formål, 
og giver folk mulighed for at samarbejde produktivt 
og konsekvent på tværs af sektorer og grænser.

Hvilke områder kan værktøjet anvendes i?
Værktøjet gør det muligt at vurdere steder af 
forskellige størrelser og typer. Det kan være i 
byområder eller landdistrikter. Det kan omfatte hele 
byer eller kvarterer. Du kan bruge værktøjet til at 
bedømme såvel eksisterende steder som steder, der 
stadig befinder sig i planlægningsfasen. De personer, 
der er involveret i vurderingen af et sted, bør på 
forhånd aftale det specifikke område, de ønsker at 
vurdere.

Hvordan kan værktøjet anvendes?
Du kan enten udfylde værktøjet på papir eller online 
på http://www.placestandard.scot/#/home. Der 
findes også en app til vurdering af stedstandarder for 
Apple- eller Android-enheder. Hjemmesiden og apps 
er på engelsk

Eneste danske version, er denne guide – oversat af 
Sund By Netværket i forbindelse med projekt Byens 
Rum – livet mellem husene, som har modtaget 
støtte fra Sundhedsstyrelsen. Dokumenter er 
en arbejdsversion frem til projektets afslutning i 
december 2020, hvor en endelig dansk version ad 
Place Standard Tool foreligger.

For at anvende værktøjet skal du gøre følgende:

• Beskriv hvem du er. Skriv, om du gennemfører 
værktøjet som enkeltperson, eller om du 
repræsenterer en gruppe. (udarbejdes der en 
personlig eller fælles kortlægning og vurdering?)

• Gør det klart hvilket område eller sted du vil 
vurdere og undersøge.

• Besvar hvert spørgsmål ved at give en vurdering 
på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er dårligt og 7 
er godt. Ved hvert spørgsmål er der nogle 
overvejelser for at hjælpe dig. Hvis du svarer 
på vegne af en gruppe, skal I indbyrdes være 
enige om vurderingen. Der er plads til at anføre 
begrundelserne for dine svar.

• Når du har besvaret alle spørgsmålene, så plot 
hver vurdering ind i kompasdiagrammet.

• Tegn en linje mellem hvert punkt, efterhånden 
som du vurderer hvert spørgsmål.

• Når diagrammet er udfyldt, kan du/I se på 
resultaterne, drøfte hvilke punkter, der skal sættes 
ind overfor og aftale prioriteringer og handlinger. 
Der er plads til at kunne nedfælde de primære 
problematikker, samt hvilke handlinger, der skal 
tages.

Der kan være tilfælde, hvor spørgsmålet ikke 
synes relevant, eller hvor du føler, du ikke har nok 
information eller kendskab til at svare. I disse 
tilfælde bør du tænke på det område, du er ved at 
bedømme, som en del af et større sted eller på 
anden vis sørge for, at lokalsamfundets synspunkter 
kan tages i betragtning.

Hvis værktøjet anvendes som hjælp til at planlægge 
en ny udvikling på et sted, hvor et lokalsamfund 
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endnu ikke er etableret, kan du tænke på, hvordan 
det vil være at bo der. Det vil også være nyttigt at 
overveje eventuelle behov hos eller påvirkningerne af 
omkringliggende lokalsamfund.

Resultater
Det udfyldte diagram er let at forstå og aflæse. Det 
bør give et overblik over de områder, hvor et sted 
fungerer godt, og de områder, hvor der er plads til 
forbedring. Hvis du har bedømt et sted som godt, 
bliver diagrammets form fyldigere og strækker 
sig ud mod cirklens kant. Når et sted bedømmes 
utilstrækkeligt med plads til forbedringer, bliver 
formen mindre og trækker sig tilbage mod midten af 
cirklen.

Der er ingen normalværdier, som beskriver, hvor de 
14 emner bør være placeret på skalaen fra 1-7 for at 
det er et godt sted. Værktøjet bruges til at kortlægge 
og vurdere kvaliteterne og aktiviteterne på et sted og 
vise områder, hvor der er plads til forbedringer

Hvornår skal værktøjet anvendes?
Place Standard Tool kan bruges i flere 
sammenhænge:

Lokalsamfund kan bruge værktøjet til at bedømme, 
hvad der fungerer ved deres sted, og hvor der er 
behov for forbedringer. Dette kan være en del af 
en bredere diskussion om at genskabe et område, 
eller det kan være for at understøtte et nyt sted eller 
udvikling, der er planlagt i nærheden.

Lokale myndigheder og partnerskaber, der er 
etableret med henblik på samfundsplanlægning, 
kan bruge værktøjet som hjælp til at planlægge 
deres aktiviteter og træffe beslutninger om deres 
prioriterede indsatsområder. Udviklingssektoren kan 
bruge værktøjet til at identificere, hvad lokalsamfund 
har behov for, og til at skabe gode steder, hvor folk 
ønsker at bo.

Hvad sker der efter kortlægningen?
Udfyldelsen af Place Standard Tool er del af en 
proces, ikke afslutningen af processen. Når du 
overvejer, hvad du derefter kan gøre, bør du tænke på 
mulighederne for at udvikle og bygge på de samtaler 
og relationer, værktøjet har startet.

Værktøjet gør det muligt at foretage en konsekvent 
vurdering af stedet og over tid se, om der er sket 
forbedringer. For at få mest muligt ud af værktøjet, 
skal du notere kvaliteterne ved det sted, du 
bedømmer, og årsagerne til din vurdering. Dette 
vil hjælpe dig med at fastsætte dine ambitioner for 
stedet.
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BEVÆGE SIG RUNDT

Gang og cykling er godt for både vores sundhed og miljøet. Behagelige og sikre ruter kan opfordre til, at vi går 
og cykler mere. Tænk nu på det sted, du vurderer og spørg dig selv:

Kan jeg nemt gå og cykle rundt på gode og sikre stier og ruter?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din vurdering i kompasdiagrammet.

Hav følgende med i dine overvejelser, når du 
vurderer stedet:

• Er der nok ruter og stier til gående og cyklister?

• Er gående og cyklister prioriteret over biler og 
anden trafik så vidt muligt?

• Er ruterne og stierne tydeligt og direkte forbundet 
til de steder, som folk skal bevæge sig hen til, 
for eksempel skoler, butikker, parker og offentlig 
transport?

• Er ruterne og stierne attraktive, behagelige at 
bruge og af god kvalitet?

• Opfylder ruterne og stierne behovene for alle, 
uanset deres alder og mobilitet, og er der 
siddepladser (bænke) til dem, der har behov for 
det?

• Føles det sikkert at bruge ruterne og stierne hele 
året rundt og på forskellige tidspunkter af døgnet?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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OFFENTLIG TRANSPORT

Adgang til en offentlig transport, der er til at betale, pålidelig og med gode forbindelser, er vigtig for alle 
lokalsamfund. God offentlig transport opfordrer folk til at komme rundt på måder, der er bedre for miljøet. Tænk 
nu på det sted, du skal vurdere, og spørg dig selv:

Opfylder den offentlige transport mine behov?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din vurdering i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du vurderer stedet:

• Er den offentlige transport pålidelig og med 
regelmæssige afgange?

• Transporterer de mennesker derhen, hvor de 
ønsker?

• Er den offentlige transport sikker og nem at bruge 
uanset brugernes alder og mobilitet?

• Er busstoppesteder og stationer placeret på 
hensigtsmæssige steder og inden for gåafstand 
fra folks hjem, og er der siddepladser til dem, der 
har behov for det?

• Er bus- og togstationerne udstyret med det 
nødvendige, for eksempel toiletter, sikker 
parkering og cykelopbevaring?

• Har alle råd til offentlig transport?

• Er faciliteter og køretøjer af god kvalitet og godt 
vedligeholdt?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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TRAFIK OG PARKERING

For meget trafik kan medføre problemer for folk, der bor i, arbejder i eller besøger et område. Trafik- og 
parkeringsfaciliteter, der giver folk mulighed for at bevæge sig sikkert rundt, kan hjælpe folk til at få mest 
muligt ud af et sted. Tænk nu på det sted, du skal vurdere, og spørg dig selv:

Gør trafik- og parkeringsfaciliteter det muligt for folk at bevæge sig sikkert rundt, og opfylder disse 
lokalsamfundets behov?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din vurdering i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du vurderer stedet:

• Har gående og cyklister prioritet i forhold til biler 
og anden trafik?

• Hvilken indvirkning har trafikken på sundhed og 
trivsel på stedet (f.eks. adgangsmuligheder, støj og 
luftkvalitet)?

• Er det muligt at parkere et sikkert og trygt sted?

• Anvendes der trafikdæmpende foranstaltninger til 
gavn for lokalsamfundet?

• Er der for mange biler og for meget trafik i 
området? 

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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GADER OG OFFENTLIGE RUM

Bygninger, vartegn, grønne områder, naturlandskaber og udsigt er alt sammen med til at skabe et attraktivt og 
karakteristisk sted, som folk sætter pris på. Disse kendetegn kan også hjælpe folk med at finde rundt. Tænk nu 
på det sted, du skal vurdere, og spørg dig selv:

Skaber bygninger, gader og offentlige rum et attraktivt sted, hvor det er nemt at komme rundt?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Gør bygningerne og de offentlige rum det til en 
behagelig oplevelse at befinde sig i eller passere 
igennem området?

• Er der positive kendetegn såsom lokale 
seværdigheder, historiske bygninger, offentlige 
pladser eller naturværdier, som får stedet til at se 
attraktivt ud?

• Er der dårlige forhold såsom forladte bygninger, 
ubebyggede grunde eller for meget støj, der har 
en negativ virkning på disse positive kendetegn?

• Hjælper kendetegn og ruter folk med at finde 
rundt?

• Er det meget sværere at nyde stedet om natten, på 
forskellige årstider eller i dårligt vejr?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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NATUR OG GRØNNE BYRUM

Natur og grønne byrum omfatter parker, skove, marker, vandløb og floder, grønne områder langs stier og veje 
samt alléer. Disse kan være nyttige for dyrelivet, forbedre luftkvaliteten og gavne vores sundhed og trivsel. Tænk 
nu på det sted, du skal vurdere, og spørg dig selv:

Kan jeg regelmæssigt opholde mig i naturområder og/eller grønne byrum?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Er der en bred vifte af naturområder og/eller 
grønne byrum, der er tilgængelige for folk?

• Er der mulighed for, at folk kan opleve og komme i 
kontakt med naturen/grønne byrum?

• Er naturområderne og/eller de grønne byrum 
attraktive og vedligeholdte, og er der siddepladser 
(bænke) til dem, der har brug for det?

• Er naturområderne og/eller de grønne byrum 
påvirket negativt af faktorer såsom for meget støj 
eller dårlig luftkvalitet?

• Er der naturområder eller grønne byrum, som 
er tilgængelige for alle, uanset deres alder, 
mobilitet, handicap, køn, etniske gruppe, religiøse 
overbevisning eller seksualitet?

• Vil naturområderne og/eller de grønne byrum blive 
ved med at opfylde folks behov i fremtiden?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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LEG OG REKREATION

Gode steder tilskynder børn til at lege og giver voksne mulighed for at dyrke fritids- og sportsaktiviteter. 
Muligheder for leg og rekreation kan forbedre vores livskvalitet og vores helbred. Tænk nu på det sted, du skal 
vurdere, og spørg dig selv:

Har jeg adgang til steder, hvor der er mulighed for leg og rekreation?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Hvilke muligheder er der for at deltage i leg og 
rekreation? (Du kan eventuelt tænke på bestemte 
grupper såsom teenagere, ældre, handicappede 
børn og så videre.)

• Er de steder, der understøtter leg og rekreation, af 
god kvalitet, godt vedligeholdte, og bruges de?

• Er disse steder tilgængelige og har alle råd til at 
bruge dem?

• Er der mulighed for, at især børn kan udfordre sig 
selv i trygge rammer, mens de leger?

• Er lokalsamfundet positivt indstillet over for børn, 
der leger udendørs?

• Er stedernes tilgængelighed og sikkerhed påvirket 
af tidspunktet på dagen eller året?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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FACILITETER OG TILBUD

For at leve og nyde livet har vi behov for faciliteter og tilbud, der kan imødekomme vores behov for læring, 
sundhed, shopping, afslapning osv. Det kan omfatte butikker, skoler, børnehaver, biblioteker, lægepraksis og 
steder, hvor vi kan spise, drikke og møde venner. Adgang til faciliteter og tilbud er en vigtig del af at understøtte 
et sundt og indholdsrigt liv. Tænk nu på det sted, du skal vurdere, og spørg dig selv:

Opfylder faciliteterne og tilbuddene mine behov?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Er der et udvalg af faciliteter og tilbud, der 
opfylder en række forskellige behov (for læring, 
sundhed, shopping, afslapning og så videre)?

• Kan alle bruge faciliteterne og tilbuddene, uanset 
deres alder, køn, etniske gruppe, handicap, 
religiøse overbevisning eller seksualitet?

• Er faciliteterne og tilbuddene placeret inden for en 
rimelig afstand og let tilgængelige?

• Er de af god kvalitet og godt vedligeholdte?

• Bliver faciliteterne og tilbuddene brugt til at 
understøtte en sund livsstil?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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ARBEJDE OG LOKAL ØKONOMI

Arbejde med gode arbejdsforhold giver vigtige fordele gennem indkomst, aktivitet, social kontakt, følelse af 
identitet og arbejdsglæde. En blomstrende lokal økonomi kan give arbejdsmuligheder og medvirke til at skabe 
levende steder, hvor folk ønsker at bruge tid. Tænk nu på det sted, du skal vurdere, og spørg dig selv:

Er der en aktiv lokal økonomi, og er der mulighed for at få jobs med gode arbejdsforhold?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Er der en aktiv lokal økonomi, der medvirker til at 
skabe forskellige former for jobs?

• Er det muligt for folk at opnå de rette 
arbejdskompetencer, for eksempel gennem 
uddannelse, oplæring eller frivilligt arbejde?

• Kan lokalbefolkningen få adgang til jobmuligheder, 
uanset deres alder, køn, etniske gruppe, religiøse 
overbevisning, seksualitet eller handicap? 

• Hjælper lokale tjenester såsom jobcentre, 
rekrutteringsbureauer og børnepasning med til at 
finde og beholde et arbejde?

• Er der muligheder for, at lokale virksomheder kan 
starte op og vokse?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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BOLIGER OG LOKALSAMFUND

De boliger, der er til rådighed lokalt, vil have indflydelse på hvem, der bor i et område, og hvordan et sted ser ud 
og føles. Gode steder har ofte en kombination af boliger af god kvalitet til mennesker i forskellige aldersgrupper, 
livssituationer og med forskellige indkomster. Tænk nu på det sted, du skal vurdere, og spørg dig selv:

Opfylder boligerne i mit område lokalsamfundets behov?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Er boligerne et positivt element i området?

• Er der boliger af god kvalitet til rådighed for 
forskellige størrelser af husstande?

• Er der et bredt udvalg af tilgængelige boliger 
(lejeboliger, privat ejede boliger og så videre), som 
opfylder forskellige behov hos folk, uanset deres 
indkomst?

• Fungerer de forskellige boligtyper godt sammen?

• Giver variationen af boliger folk mulighed for at 
blive i området, efterhånden som deres behov 
ændres?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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SOCIALE FÆLLESSKABER

En følelse af ensomhed kan være skadelig for vores sundhed og trivsel. Gode steder er forsynet med en række 
af rum (både ude og inde) til at mødes i og tilbringe tid sammen med andre. Tænk nu på det sted, du skal 
vurdere, og spørg dig selv:

Er der en række steder og muligheder for at folk kan mødes?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Hvilke steder giver folk mulighed for at mødes 
med andre?

• Er der en række forskellige muligheder 
(indendørs, udendørs, steder bygget til formålet 
samt mere uformelle steder), hvor folk kan 
mødes?

• Kan stederne bruges på forskellige tidspunkter 
af dagen, hele året rundt og i forskellige typer af 
vejr?

• Blander folk fra hele lokalsamfundet og på tværs 
af forskellige baggrunde sig med hinanden og 
lærer hinanden at kende?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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IDENTITET OG TILHØRSFORHOLD

Vores oplevelse af et sted påvirkes af den måde, stedet ser ud på, dets historie og den måde, hvorpå andre 
mennesker tænker og føler om stedet. En stærk lokal identitet kan hjælpe os til at føle stolthed over vores sted, 
vores lokalsamfund og os selv. Tænk nu på det sted, du skal vurdere, og spørg dig selv:

Har dette sted en positiv identitet, og føler jeg, at jeg hører til her?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Har andre folk et positivt syn på stedet?

• Er stedets historie, kulturarv og kultur kendt og 
værdsat? 

• Hjælper lokale grupper folk med at involvere sig 
positivt i deres lokalsamfund? 

• Føler folk sig forbundet til deres naboer og deres 
lokalsamfund, uanset deres baggrund?

• Føler alle, at de hører til her, uanset deres alder, 
køn, etniske gruppe, religiøse overbevisning, 
seksualitet eller handicap?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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TRYGHED

Følelsen af tryghed påvirker menneskers trivsel, og hvordan de bruger deres tid på stedet. Veldesignede steder 
kan medvirke til, at folk føler sig mere trygge, og det kan reducere blandt andet kriminalitet og destruktiv 
adfærd. Tænk nu på det sted, du skal vurdere, og spørg dig selv:

Føler jeg mig tryg her?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Er stier, veje og ruter sikre, og kan de benyttes på 
forskellige tidspunkter af dagen og i løbet af året?

• Bidrager pladser og bygninger til en følelse af 
tryghed?

• Er området fri for tomme eller forladte bygninger, 
kriminalitet og destruktiv adfærd?

• Føler folk sig trygge i deres hjem, og når de 
bevæger sig ude omkring?

• Er området trygt for alle, uanset deres alder, 
køn, etniske gruppe, religiøse overbevisning, 
seksualitet eller handicap?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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VEDLIGEHOLDELSE

Steder, der vedligeholdes omhyggeligt, kan give os en positiv følelse, mens steder, der ikke passes ordentligt, 
kan have den modsatte virkning. God og tilstrækkelig vedligeholdelse kan bidrage til, at folk har en følelse af, 
at de og deres lokalområde bliver støttet, og at folk er positive over for det sted, de bor. Tænk nu på det sted, du 
skal vurdere, og spørg dig selv:

Bliver bygninger og steder tilstrækkeligt vedligeholdte?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Er faciliteter såsom parker, offentlige rum og 
ejendomme generelt set godt vedligeholdte?

• Er der nogen særlige problemer i området, såsom 
affald, hærværk, eller hundeefterladenskaber?

• Er der gode faciliteter for genanvendelse 
og opbevaring af affald, og er indsamlingen 
velorganiseret?

• Kender de lokale myndigheder, boligforeninger, 
udlejere og beboere deres forpligtelser og griber 
ind, når det er nødvendigt?

• Er der en effektiv lokal beboerforening?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.
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INDFLYDELSE OG EJERSKAB

Folks synspunkter om deres lokalområde skal høres. At have en stemme i beslutningsprocesser og en følelse af 
at være i stand til at foretage ændringer kan bidrage til at opbygge stærkere lokalsamfund og bedre steder. Når 
folk har en følelse af kontrol og medejerskab, bidrager de til, at de er mere positive omkring deres liv. Tænk nu 
på det sted, du skal vurdere, og spørg dig selv:

Føler jeg mig i stand til at deltage i beslutninger og bidrage til at ændre tingene til det bedre?

Vurder dernæst stedet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 
er dårligt (Her er der meget plads til forbedring), og 7 
er godt (Her er der ikke behov for forbedring). Notér 
din bedømmelse i kompasdiagrammet.

Tænk på følgende, når du overvejer din vurdering:

• Har folk mulighed for at bidrage til beslutninger, 
der påvirker dem?

• Er alle i stand til at bidrage, uanset deres alder, 
køn, etniske gruppe, religiøse overbevisning, 
seksualitet eller handicap?

• Giver lokalsamfundsorganisationer og grupper 
folk mulighed for at blive involveret?

• Arbejder organisationerne såsom de lokale 
myndigheder, sundhedsvæsenet eller 
boligforeningerne sammen med lokalsamfundet 
med henblik på at forstå beboernes behov?

• Føler folk, at de bliver hørt? Ved folk, hvordan de 
bliver hørt?

Brug denne plads til at notere årsagerne til din 
vurdering.

Når du har besvaret alle spørgsmålene, så plot hver vurdering ind i ”kompasdiagrammet”.
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Vurdér stedet på en skala 
fra 1 til 7, hvor 1 er dårligt 
(her er der meget plads til 
forbedring) og 7 er godt (her er 
der ikke behov for forbedring). 
Indtegn din bedømmelse på 
kompasdiagrammet.
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Prioriterede indsatsområder

Hvad er de vigtigste problematikker og prioriteringer 
for forandring, som du har identificeret?

Hvilke tiltag kan igangsættes for at tage hånd om 
disse?

Det kan være en god idé at skrive dine top tre 
prioriteter her:

Det kan være en god idé at skrive dine top tre 
prioriteter her:
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