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Samfundsøkonomisk gevinst 

- hvordan gør vi det?



En unik proces

I samarbejde med Alexandra Instituttet og med 
støtte af Styrelsen for Innovation og Forskning har 
vi skabt en unik proces for at dokumentere værdien 
af vores realiserede bygninger og byrum.
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En unik proces

Story telling

Vi samler indsigterne 
til værdiskabende 

fortællinger

Insight matching

Vi sammenholder 
indsigterne

On-site survey

Vi indsamler 
kvalitative indsigter

On-line research

Vi indsamler 
kvantitative indsigter

Vision meeting

Vi afdækker den 
oprindelige vision



Værdiskabende fortællinger



VUC Syd



VUC Syd gav os som udfordring at skabe 
et uddannelsescenter baseret på visionen 
om at give unge uden job eller uddannelse 
mulighed for at skabe deres egen fremtid.

Som svar skabte vi et åbent og digitalt 
læringsmiljø, der gør de unge til 
medproducenter i egen læring og bryder 
med den vante tanke om en skole.

VUC Syd



Højere trivsel

Ved at nytænke rammerne for læring har ud-
dannelsescentret skabt bedre studiemotivati-
on, højere trivsel og mere aktiv og deltagen-
de undervisning.*

* Konklusion af on-site survey udarbejdet af Alexandra Instituttet

VUC Syd



Flere kursister

Uddannelsescentret har tiltrukket 53% flere 
kursister, mens hele 200% flere læser vide-
re efter endt VUC. Med succes har det løftet 
unge uden job eller uddannelse ind i uddan-
nelsessystemet.*

* Data fra VUC Syds årsrapporter

VUC Syd



Samfundsøkonomisk gevinst

Hvis blot hver tredje af de unge, som læser 
videre efter endt VUC, løftes fra understøt-
telse til beskæftigelse, skaber det en sam-
fundsøkonomisk gevinst på 62 millioner kro-
ner om året.*

* Data fra VUC syds årsrapporter sammenholdt med analyser og 

  beskæftigelsestal fra Arbejdsmarkedets Erhvervsråd 

VUC Syd



Musholm



Musholm

Muskelsvindsfonden gav os som udfordring 
at skabe et internationalt førende sports- og 
feriecenter baseret på visionen om at skabe 
plads til forskelle.

Som svar skabte vi blandt andet en multihal, 
der bryder med den vante tanke om tilgængelig 
arkitekur og giver alle – uanset handicap – 
mulighed for at være sammen, dyrke sport og 
udfordre egne grænser.



Musholm

Internationalt førende

Musholm er blevet kåret til et af verdens mest 
inspirerende sportscentre af IOC og IPC, 
ligesom det er blevet kåret af IAUD til verdens 
mest universelt designede bygning. Læg dertil 
flere nomineringer til blandt andet MIPIM 
Awards, WAN Awards og Architizer Awards.



Musholm

Den politiske agenda

Med besøg af kulturministeren og mere end 
500 omtaler i danske medier siden indvielsen 
har Musholm hjulpet Muskelsvindsfonden med 
at sætte parasport og tilgængelighed på den 
politiske agenda. Læg dertil, at omtalen svarer til 
en brandingværdi på mere end 5 millioner kroner.

* Data fra Infomedia

Det er et fantastisk sted. 
Det viser, at arkitektur  
sagtens kan være æstetisk 
og handicapvenligt på 
samme tid. Man har 
virkelig lyst til at være her.

Mette Bock / Kulturminister

”



Musholm

Menneskelig merværdi

Som et nybrud inden for tilgængelig arkitektur 
er Musholm blevet et sted med fart over feltet 
for alle uanset handicap. Et sted, der opleves 
åbent, hjemligt og legende af både besøgende 
og ansatte på Musholm.

* Konklusion af on-site survey udarbejdet af Alexandra Instituttet



Musholm

Menneskelig merværdi

Som et nybrud inden for tilgængelig arkitektur 
er Musholm blevet et sted med fart over feltet 
for alle uanset handicap. Et sted, der opleves 
åbent, hjemligt og legende af både besøgende 
og ansatte på Musholm.

* Konklusion af on-site survey udarbejdet af Alexandra Instituttet

At arkitektur kan være 
identisk med frihed, er vi 
aldrig stødt på før.

Eva Bjerrum / 
Distinguished organisation analyst

hos Alexandra Instituttet

”



Musholm

”
Det giver rammerne, hvor 
vi kan være sammen 
uden hindringer. Her kan 
vi slappe af – uden den 
konstante uro. 

Forælder til barn med muskelsvind



Musholm

”
Her får børnene det liv, 
som de normalt ikke har.

Forælder til barn med muskelsvind



Musholm

”
Her kan jeg alting, selvom 
jeg er handicappet.

Barn med muskelsvind



Musholm

”
Det var, hvad jeg i min 
vildeste fantasi havde 
drømt om.

Henrik Ib Jørgensen /

Direktør for Muskelsvindsfonden og Musholm



Musholm

Samfundsøkonomisk gevinst

1 ud af 10 danskere har et handicap. Som et nybrud inden for tilgængelig 
arkitektur giver Musholm alle - uanset handicap - mulighed for at føle 
friheden og fællesskabet og dermed få fornyet mod på livet.

6 ud af 10 danskere med handicap er ekskluderet fra arbejdsmarkedet. 
Tænk hvis, Musholm ved at give dem fornyet mod på livet kan styrke 
deres muligheder for at blive inkluderet på arbejdsmarkedet.

Hvis Musholm blot kan hjælpe 1 ud af 1000 danskere med handicap med 
at blive inkluderet på arbejdsmarkedet, så vil det over de næste 10 år give 
en samfundsøkonomisk gevinst på 100 millioner kroner.

Data fra Dansk Handicapforbund


