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Innledning 

Social Impact Measurement for Civil Society Organizations (SIM4CSOs) er et prosjekt som er finansiert 
av Erasmus+ for å styrke driften i ideelle sivilsamfunnsorganisasjoner gjennom forbedringer innen 
effektivitet, åpenhet og ledelse. Selv om det opprettes mange ideelle organisasjoner som er engasjert i en 
lang rekke samfunnsaktiviteter i hele Europa, er denne utviklingen ikke ledsaget av systematisk 
praksis/verktøy for åpenhet, ansvarlighet og evaluering. Tilsvarende har tallet på og betydningen av 
samfunnsforetak, sosial investering, sosial finansiering og nye former for filantropi i økende grad satt 
fokus på måling av samfunnsverdien og samfunnsnytten av programmer, virksomhet og organisasjoner i 
den tredje sektor. På den ene siden peker de som står bak finansieringen og de politiske beslutningene på 
at de ønsker å vite om midlene og det de bestemmer har noen betydning, samtidig som den tredje sektor 
jevnlig blir bedt om å vise at den skaper en tydelig samfunnsverdi, både in natura og kvantitativt. 

For å nå disse målene, mangler den tredje sektor en automatisk mekanisme for å dokumentere de 
fordelene den skaper. En rekke evaluerings- og måleverktøy har hatt som oppgave å fokusere på 
spørsmålet: «Hva ville skjedd uten aktiviteten til organisasjonene i den tredje sektor?» Dette spørsmålet 
blir stilt stadig oftere og med økende kraft av både store (statlige organisasjoner, bedrifter osv.) og små 
bidragsytere (f.eks. privatpersoner). I tillegg bruker en stor del av aktørene i den tredje sektor 
egenevalueringsverktøy rettet mot egen virksomhet, med sikte på å øke effekten og effektiviteten 
ytterligere. 

Rapporten 

Denne rapporten inneholder en gjennomgang av det beste innen måling av samfunnsnytte og beste 
praksis i det enkelte deltakerland, dvs. Kroatia, Italia, Kypros, Norge, Israel, Portugal, Polen og Hellas. 
Rapporten er resultatet av en tilbakemeldingsprosess i hvert av landene som er representert i dette 
prosjektet, der man ønsket å lære mer om måling av samfunnsnytte i praksis. Et ønske om bedre å forstå 
gjeldende praksis og bidra til felles kunnskap, kompetanse og praksis resulterte i utarbeidelsen av et 
nettbasert spørreskjema og en rekke fokusgrupper. Spørreskjemaet ble oversatt til språket i det enkelte 
land og distribuert av partnerorganisasjoner i landet. Samarbeidspartnerne ble bedt om å innhente svar 
fra minst 30 organisasjoner og gjennomføre to fokusgrupper, én med sentrale aktører (offentlige etater, 
akademia, partnere innen privat sektor, frivillige organisasjoner osv.) og den andre med ideelle (non-
profit) organisasjoner. På grunn av ulike koronarestriksjoner gjennomførte flere organisasjoner sine 
fokusgrupper på nett. 

Hvert deltakerland distribuerte undersøkelsen til sine samarbeidspartnere og interessenter. De fleste 
svarene kom fra fagfolk i ideelle organisasjoner. Fagfolk innen helse og velferd var tungt representert. I 
noen tilfeller kom det også svar fra organisasjoner i privat sektor, fra ansatte innen samfunnsansvar i 
bedrifter, fra samfunnsforetak og fra representanter innen akademia, og/eller de deltok i fokusgrupper. 
Representanten for hvert deltakerland gjennomgikk og analyserte resultatene og utarbeidet et 
sammendrag på engelsk. For å gi ytterligere informasjon om konteksten ble hvert lands 
partnerorganisasjon bedt om å gi en oversikt over non-profit-markedet i sine respektive land. 



 

 
 

 
 

Konklusjon om beste praksis 

Skrivebordsforskningen kartla 31 former for beste praksis i fokuslandene, dvs. Kroatia, Italia, Kypros, 
Norge, Israel, Portugal, Polen og Hellas. De fleste typer beste praksis fokuserer på ideelle organisasjoner 
(49 % av utvalget), mens den neste målgruppen er samfunnsforetak. Det er interessant å merke seg at for 
de fleste beste praksiser ble samfunnsnytte målt av en kombinasjon av interne og eksterne (i forhold til 
virksomheten) eksperter. Dette var i mange tilfeller knyttet til mangel på viktig kompetanse i 
organisasjonene eller til problemer med å nå frem til de endelige mottakerne. I noen tilfeller kunne 
eksterne eksperter ikke nå direkte frem til de endelige mottakerne i prosjektet på grunn av 
personvernregler. 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som finansierer samfunnsnyttemålinger, ble de fleste beste 
praksiser betalt gjennom den utøvende organisasjonens finansiering (66 %), mens offentlig finansiering 
ble gitt til mindre enn 1 av 5 samfunnsnyttemålinger. 

Det store mangfoldet innen måling av samfunnsnytte understrekes også av økt variasjon i metoder og 
verktøy som brukes til evaluering, der over 15 ulike verktøy eller kombinasjoner av verktøy er benyttet i 
vårt utvalg, og der et nytt verktøy er utarbeidet i 10 tilfeller. Videre ble mer velkjente verktøy som SROI 
(Social Return on Investment, dvs. økonomisk samfunnsnytte av investeringer) i mange tilfeller vurdert å 
ikke dekke alt, og av den grunn ble det også benyttet tilleggsverktøy. 

 

I gjennomsnitt ble en samfunnsnyttemåling vurdert som en moderat ressurskrevende aktivitet, med en 
skår på 6,6. Når en samfunnsnyttemåling ble gjennomført med interne ressurser, økte ressursintensiteten 
imidlertid til 8, noe som understreker det lave nivået på tilgjengelig kompetanse i aktuelle organisasjoner. 



 

 
 

 
 

 

Når det gjelder hvor lang tid det tok å gjennomføre den aktuelle målingen av samfunnsnytte, var det ikke 
noe signifikant samsvar, men de fleste relevante aktiviteter ble fullført innen en periode på inntil 6 
måneder. Overraskende nok var det en beste praksis der avsatt tid til å gjennomføre en 
samfunnsnyttemåling for en gitt (liten) aktivitet, var 20 timer. 

Men det var ikke overraskende at den geografiske utstrekningen av virksomheten til organisasjonen der 
samfunnsnytte ble målt, påvirker oppfatningen av hvor ressurskrevende den er. For organisasjoner med 
europeisk eksponering blir samfunnsnyttemåling derfor vurdert som en svært ressurskrevende aktivitet. 
Ressursbruken synes å falle gradvis når man går fra europeisk til nasjonalt nivå og deretter til regionalt 
nivå. Likevel stiger den igjen (til nesten samme nivå som organisasjoner med virksomhet over hele landet) 
der beste praksis fokuserer på lokalt nivå – dette har delvis sammenheng med at alle slike aktiviteter var 
avhengige av interne eksperter/ressurser. 

 



 

 
 

 
 

Og endelig, når det gjelder overførbarheten av beste praksis, er det generell aksept for at den i de fleste 
tilfeller kan overføres til andre geografiske områder og/eller oppskaleres. På den annen side antas en 
svært liten prosentandel av beste praksis å kunne overføres til andre sektorer. Dette peker på at 
samfunnsnyttemåling er en aktivitet som helst er skreddersydd til sektoren den anvendes i, og derfor 
er det vanskelig å overføre den til en annen sektor der andre forutsetninger og praksiser gjelder. 

Grunner til å måle samfunnsnytte 

Den viktigste grunnen til at en organisasjon går i gang med måling av samfunnsnytte, er ifølge forskningen 
behovet for å overbevise tredjeparter, dvs. finansieringskilder, bærekraftinvestorer og kunder om 
viktigheten av deres virksomhet og den totale påvirkningen. Selv om noen av de beste praksisene ble 
gjennomført på grunn av behovet for resultater og en ressurs som vil støtte den strategiske planleggingen, 
ble den eksterne dimensjonen av resultatene av samfunnsnyttemåling nesten konsekvent registrert i alle 
beste praksiser. Det er interessant å merke seg at i noen tilfeller omfattet tredjeparter også frivillige eller 
generelle (ikke-økonomiske) støttespillere. 

Generelt var tredjepartsdimensjonen også knyttet til hvor lett det kan være å legge frem måleresultatene 
– i mange beste praksiser ble muligheten til å bruke måleresultatene til mediaeksponering/markedsføring 
fremhevet som en viktig faktor. 

I flere studier så man imidlertid hvilken fordel en måling hadde på effektiviteten i organisasjonen. 
Gjennom målingen kunne den aktuelle organisasjonen få mer dyptgående data om hva som fungerer og 
hva som ikke fungerer så godt, men også om hva som er de reelle endringene som er oppnådd gjennom 
et gitt prosjekt. Sistnevnte var faktisk av stor betydning for mange beste praksiser som ble registrert, der 
samfunnsnyttemålingen bekreftet den innledende endringsteorien i organisasjonen (hvis tilgjengelig), 
eller der reelle endringer som ble oppnådd i mottakernes liv ble notert. Som det ble nevnt i en av de 
registrerte beste praksisene: «Teorien som er utarbeidet for hvert tiltak/ prosjekt/ aktivitet, bør bekreftes 
av eksperter og fagfeller på området, i tillegg til av annen dokumentasjon». 

I noen tilfeller ble det reist spørsmål om åpenhet i ulike målgrupper, for eksempel kunder, ansatte, 
samfunnet generelt, finansieringskilder. Med samfunnsnyttemålinger kunne en organisasjon være åpnere 
om sin samfunnsnytte og dermed ha økt åpenhet om sine resultater. 

Fordeler 
Når det gjelder hvilke fordeler målingene hadde, ble registrering av den positive samfunnsnytten som ble 
oppnådd, fremhevet i alle beste praksiser, på en mer systematisk og «sikrere» måte enn noen gang før. 
Dette ble i neste omgang omsatt i mer effektiv kommunikasjon om organisasjonens resultater, noe som 
også kunne resultere i økt evne til å hente inn kapital. Å få en bedre forståelse av hva som fungerer og 
hvordan det fungerer gjør dessuten aktuelle organisasjoner mer effektive, noe som igjen fører til at 
sluttmottakerne har en bedre posisjon. 

I noen tilfeller ble den positive effekten på de ansatte (og frivillige) registrert da de ble bedt om å delta i 
en svært viktig aktivitet i organisasjonen – slik at de også følte at de var viktige for organisasjonen. 
Samtidig med dette kunne de ansatte bedre forstå, på et dypere og mer inngående plan, nytten de bidrar 
til å oppnå, noe som igjen skaper en positiv følelse. 

Det er interessant å merke seg at i noen tilfeller (f.eks. CIVICUS/Kypros) ga målingen en bedre forståelse 
av den potensielle rollen til en ideell organisasjon ettersom prosessen satte søkelyset på spørsmål som 



 

 
 

 
 

inntil da ikke var særlig knyttet til organisasjonenes misjon, for eksempel å påvirke politikken (i hvor stor 
grad sivilsamfunnet er aktivt og lykkes i å påvirke offentlig politikk) og/eller å holde statlige og private 
foretak til ansvar. 

Utfordringer 
Et siste viktig aspekt ved forskningen på beste praksis var å identifisere utfordringer som skyldes selve 
praksisene. Det er interessant å merke seg at i alle tilfeller som ble registrert, ble det pekt på en rekke 
utfordringer som det må tas hensyn til når man skal utforme en kapasitetsoppbyggingsprosess på de 
aktuelle områdene. Dette var noen av utfordringene som ble nevnt hyppigst: 

Hva er det vi måler? 
● Hva skal måles – det virker som det i flere beste praksiser ble brukt mye tid på å definere hva det 

betyr å måle 
● Fange opp resultater – å definere den beste måten å forske på resultatene på, når disse var 

definert, ble også fremhevet som en utfordring 
● Hvordan man skal forstå hvilken endring som er knyttet til vår organisasjon og hvilken som ikke 

er det – attribusjon ble av mange organisasjoner angitt å være en svært vanskelig øvelse 

 
Spørsmålet om ressurser 

● Prosessen er svært tidkrevende – i de fleste tilfeller var organisasjonene stresset over tiden det 
tok å gjennomføre prosessen 

● Svært krevende datainnsamlingsverktøy – i flere tilfeller involverte prosessen en rekke ulike 
verktøy (f.eks. fokusgrupper, intervjuer) for å kunne oppnå konkrete og «sikre» resultater 

● Hvilke egenskaper bør den som er satt til å gjøre dette, ha? I lokale organisasjoner kan det være 
vanskelig å finne denne personen 

 
 
Datainnsamling 

● Problemet med datainnsamling – forstår respondentene egentlig spørsmålene? 
● Lav svarrate – er spørsmålene fra undersøkelsen da representative? 
● Hvordan skal man komme forbi personvernhindringene når det gjelder mottakere/dataaksess? 
● Utilstrekkelige data fra samarbeidspartnerne i prosjekter gjennomført av konsortier 

 
Innføring i prosessen 

● Spørreskjemaets lengde – noen vil la være å fylle det ut eller vil ikke fylle det ut på en seriøs måte 
● Aktørenes engasjement – i mange tilfeller var måling av samfunnsnytte en prosess med å 

kontakte ulike aktører for første gang slik at det ikke var lett å vekke stort engasjement hos dem 
● Folk følte seg ikke vel med å måle effekter fordi de følte det ville sette dem i en sårbar posisjon 
● Oppnå legitimitet – for prosessen og deretter for resultatene 

 
Andre metodeproblemer 

● Finnes det en metode som har bred aksept for å tjene på endringer/påvirkning? 
● Hvordan kan man gjøre generelle spørreskjemaer mer personlige slik at de passer bedre? 
● Hvordan finner man balansen mellom å være kostnadseffektiv og oppnå gode resultater? 
● Hvordan kan man overbevise om at målingen av samfunnsnytte må gjentas med jevne 

mellomrom? 



 

 
 

 
 

 

 

Viktig læring 

 
Måling av samfunnsnytte har blitt mer utbredt i alle landene som er undersøkt, men de nasjonale 
kontekstene har ennå ikke resultert i en strukturert tilnærming til oppgaven. I bunn og grunn er generelle 
regler, instruksjoner og et nasjonalt organ som fastsetter prosedyrer og verdier som skal følges, mer eller 
mindre fraværende. 

Selv om det finnes eksempler der samfunnsnyttemåling tas i bruk for å styrke effekten og effektiviteten 
av aktivitetene, prosjektene og programmene det fokuseres på, har hoveddrivkraften for slike tiltak vært 
å muliggjøre kapitalinnhenting og i noen tilfeller styrke markedsføringstiltak. Dette er ganske interessant 
gitt at de fleste beste praksiser som er identifisert, er relatert til ideelle organisasjoner og samfunnsforetak 
som antas å være mer saksorientert. 

Generelt blir samfunnsnytte målt av en kombinasjon av eksterne og interne eksperter, selv om en av de 
største utfordringene som har vært nevnt, har vært å identifisere den rette personen i en gitt organisasjon. 
Ettersom samfunnsnyttemåling oppfattes som en heller ressurskrevende prosess, er det dessuten ikke 
alltid en enkel beslutning å gjøre det i mindre organisasjoner som fokuserer på lokalt nivå. 

Av store utfordringer har undersøkelsen pekt på identifisering av hva som skal måles og hvordan det skal 
måles, der man oppnår engasjement fra teamets side og samler inn representative datasett for nærmere 
analyse. 

Ifølge de beste praksiser det er innhentet data for, kan overføring av eksisterende kunnskap til andre 
steder eller oppskalering være det neste viktige skrittet, mens overføring av en beste praksis til en annen 
sektor antas å være heller vanskelig ettersom metodene for måling av samfunnsnytte er ganske 
sektorspesifikke. Dermed kan det å gjøre metodene mer generelle være en stor utfordring. 

Konklusjoner om hva som er det beste på nasjonalt nivå 

I landene som ble undersøkt, var det bare noen få som hadde regler eller forskrifter som definerer 
nasjonale standarder for måling av samfunnsnytte. Ingen myndigheter gir spesifikk veiledning eller 
forlanger rapportering eller informasjon fra sivilsamfunnsorganisasjoner i henhold til faste standarder 
eller informasjonsrammer. Noen av landene som oppga juridiske eller regulatoriske referanser for 
samfunnsnyttemåling, var Kypros og Italia. Sistnevnte introduserte måling av samfunnsnytte som et 
«sentralt element for juridisk anerkjennelse av samfunnsforetak». 

 
Til tross for at det mangler klart definerte offisielle retningslinjer for måling av samfunnsnytte, mener 
prosjektrepresentanter fra flere land at betingelser og trender gradvis – og noen steder kanskje raskt – 
begynner å endre seg. Når man ser inntrykkene fra ulike landrapporter i sammenheng, ser det ut for at 
eksterne og interne drivere står bak en endring i debatten om måling av samfunnsnytte. 

 

Eksterne drivere 

● Samfunnsutfordringer er i ferd med å bli mer presserende og uttalte, noe som krever en klar 
forståelse av effektive løsninger. 



 

 
 

 
 

● Krav fra eksterne aktører: 
● Offentlige budsjetter blir strammere, noe som krever større åpenhet og ansvarlighet fra 

mottakere av tilskudd. 
● Giverne blir mer strategiske og fokuserte på sakene de støtter. Noen fokuserer på 

resultater når de gir tilskudd. 
 

Interne drivere 
● Det er en følelse blant organisasjonene at måling av samfunnsnytte skaper tillit i lokalsamfunnet 

og hos dem som nyter godt av tiltakene. 
● Organisasjonene mener at samfunnsnyttemåling kan validere tjenestene de yter. Ideelle 

organisasjoner kan da vurdere om og i hvilken grad deres tjenester oppfyller mottakernes 
behov. 

● En erkjennelse av at måling av samfunnsnytte hjelper organisasjonene til å forbedre sine interne 
prosesser. Dette setter i sin tur organisasjonene bedre i stand til å respondere på og/eller bruke 
stadig knappere og/eller mer verdifulle ressurser mer effektivt. 

● En erkjennelse av at langvarig fragmentering blant likestilte aktører hindrer nødvendig 
koordinering. Denne mangelen på konsistens og samarbeid, særlig innen måling av 
samfunnsnytte, kan gjøre det vanskelig for organisasjonene å vurdere om deres tiltak er 
effektive med hensyn til å nå målene de har satt seg. 

● Rapportering av samfunnsnytte er en måte å fremheve seg selv på. Ideelle organisasjoner 
konkurrerer ofte om giverfinansiering, og gjør derfor det som får dem til å fremstå som mer 
profesjonelle overfor eksterne aktører. 
 

 

Gjeldende praksis når det gjelder måling av samfunnsnytte 
Gjeldende praksis når det gjelder måling av samfunnsnytte varierte betydelig fra land til land og blant 
respondenter fra samme land, men når det gjelder nytten av eller formålet med slik måling var det stor 
enighet om at samfunnsnyttemåling kan ha betydelig verdi. Det er interessant å merke seg at til tross for 
at det ikke finnes regulert praksis på måling av samfunnsnytte (eller kanskje nettopp derfor!), var det 
klar konsensus blant mange ideelle organisasjoner om at måling av samfunnsnytte kan gi en 
organisasjon en klar verdi. Deltakerne i spørreundersøkelsen og fokusgruppene var stort sett enige om 
at organisasjonene som gjennomførte god samfunnsnyttemåling og ledelsespraksis, har nytte av det. 
Flere av fordelene som respondentene nevnte, omfattet en evne til å vurdere effekten av programmer 
(Kypros), som gir et utgangspunkt for å forbedre kvaliteten på eksisterende tjenester (Hellas, Italia, 
Norge), øke antallet mottakere som nås, eller utvikle nye produkter/løsninger (Polen). Andre erkjente at 
det kan være viktig med hensyn til økt synlighet, troverdighet og image (Italia), og kan bidra til å sikre 
finansiering (Kypros). 

 
I fire av de sju landene som ble undersøkt (Hellas, Italia, Norge og Portugal), indikerte mer enn 50 % av 
respondentene at de måler nytten av sine aktiviteter. I Kroatia, Kypros og Polen er det et mindretall (14–
41 %) som måler nytten. 

 
Blant dem som foretar målinger, var den viktigste grunnen i samtlige land å forbedre tjenestene som 
ytes. De fleste bruker spørreskjemaer eller analyser av eksisterende data som hovedmetode for måling 



 

 
 

 
 

av samfunnsnytte. Et mindretall (30–50 %) bruker logiske modeller, mens over halvparten (50–76 %) 
bruker suksessrater. 

 

Opplæringsbehov 

I alle land hadde de fleste respondentene minst tre års erfaring på området, noe som indikerer at de er 
kjent med sivilsamfunnet og hvordan samfunnsendringsarbeid arter seg. Likevel uttrykte de fleste 
manglende fortrolighet til sentrale sider ved måling av samfunnsnytte. 

 
Generelt svarte respondentene at de følte seg mest fortrolig med bruken av spørreskjemaer, 
fokusgrupper og intervjuteknikker. Det kan være verdt å merke seg at det å føle seg fortrolig med noe 
og ha et ønske om opplæring ikke utelukket hverandre. Mange respondenter sa de var fortrolige med å 
gjennomføre nyttemåling på et bestemt område, og sa også at de ønsket opplæring på det samme 
området. 

 
Også blant organisasjoner som foretar målinger, var det mange udekkede opplæringsbehov. Et behov 
for faglig opplæring ble påvist i alle land og for alle oppgaver som var dekket i undersøkelsen, herunder 
forskningsmetoder, fastsetting av styringsindikatorer, utforming av overvåkingsplan, 
rapportutarbeidelse, presentasjon av resultatene av overvåkingsplanen samt vurderinger av økonomisk 
samfunnsnytte av investeringer (SROI). 

 
Respondentene ga også uttrykk for at de følte seg forvirret med hensyn til hvilken nytte de skulle måle, 
hvordan de skulle måle komplekse saksområder, som å måle kvalitativ nytte eller vurdere sine unike 
bidrag på områder der flere aktører er opptatt av å jobbe for et bestemt resultat. 

 
Generelt ga respondentene uttrykk for at de manglet kompetanse på måling av økonomisk 
samfunnsnytte av investeringer (SROI). I noen land var den økonomiske samfunnsnytten av 
investeringer viktigere for respondentene enn i andre land. I Kroatia for eksempel sa deltakere i 
fokusgrupper at etter deres oppfatning var det å mestre denne typen måling ikke høyt prioritert i mange 
ideelle organisasjoner. 

 

Hindringer 
Om det overveldende inntrykket fra alle landrapportene var en sikker erkjennelse av betydningen av å 
måle samfunnsnytte og viljen til å måle, så var en sterk fokusering på utfordringer og hindringer knyttet 
til gjennomføring av nyttemåling i praksis like følbar. 

 
Mange av organisasjonene som deltok i undersøkelsen, var enige i at når det gjelder å måle nytten, er 
det viktig å bruke fagfolk med spesialkompetanse på området. Likevel viste svarene på undersøkelsen 
tydelig at tilgang til kompetent personell er en viktig hindring for mange. I alle landene er faktisk 
ressursmangel, enten det er personell, økonomi, tid eller kompetanse, den viktigste hindringen for å 
gjennomføre nyttemåling. For å illustrere dette, er det slik at de fleste respondentene i fem av de sju 
landene indikerte at de trolig bare kan sette av 5 timer og inntil 100 euro per måned til nyttemåling. 
 



 

 
 

 
 

Ekstern støtte 

Selv om det finnes utfordringer med hensyn til ressurser og personell, var det betryggende å se hvordan 
noen organisasjoner gjør bruk av ekstern støtte og infrastruktur for å fremme sine 
nyttemålingsaktiviteter. 
 
Noen av organisasjonene benytter veiledning, opplæring og ressurser som blir stilt til rådighet av 
organisasjoner i sine respektive land. Flere av disse organisasjonene er representert i dette prosjektet. I 
noen tilfeller sa deltakerne i fokusgrupper at organisatoriske kapasitetshull og utfordringer ofte blir løst 
ved å benytte universiteter og akademiske organer. I Italia ser det for eksempel ut for at bare noen få 
organisasjoner gjennomfører en egen intern prosess med måling av samfunnsnytte. I stedet benytter 
mange seg av støtte fra eksterne forskningsinstitutter som leverer tjenester innen nyttemåling og 
evaluering. 

 
Videre nevnte flere land den betydningsfulle støtten til opplæring og kapasitetsbygging som ytes av 
offentlige og ideelle givere, blant andre Europakommisjonen. EU og andre statlige tilskuddsordninger 
utgjør en betydelig del av finansieringen for mange av organisasjonene som deltok i undersøkelsen. 
Mange oppga EU-støtte som grunnleggende for sin egen faglige utvikling og organisasjonens utvikling. I 
Hellas bidro et EU-finansiert prosjekt som ble kjørt under flyktningkrisen, til at organisasjoner fikk 
erfaring med vurderinger av økonomisk samfunnsnytte av investeringer (SROI). I Portugal kan 
sivilsamfunnsorganisasjoner og samfunnsforetak søke om spesifikke kapasitetsbyggingstilskudd som 
hjelper dem å utvikle og styrke ledelseskapasitet på mange ulike områder. Mange bruker denne støtten 
til å utvikle kapasitet innen nyttemåling og ledelse. Det er interessant å merke seg at i Portugal var bruk 
av logiske modeller og suksessrater langt den høyeste sammenlignet med resultatene fra andre land. 
Videre indikerte de fleste respondentene fra Portugal at de ville være rede til å sette av inntil 500 euro 
per måned til nyttemåling, noe som er 5 ganger mer enn beløpet flertallet indikerte i alle andre land. 

 

Viktig læring 
Ved gjennomgang av de ulike landrapportene var det tydelig at de som praktiserer samfunnsendring, 
enten de er ideelle organisasjoner eller fagfolk i privat sektor, er svært bevisst på nytten og fordelene av 
nyttemåling. Nyttemåling gir viktig organisatorisk infrastruktur, fungerer som en fornuftssjekk av 
tjenestene som ytes, er en måte å tiltrekke seg og kommunisere med givere på og så videre. Når man 
trekker veksler på denne innsikten, er det lett å forstå i hvilken grad nyttemåling og ledelse berører alle 
områder innen organisasjonsledelse, fra ressursfordeling og strategi til tjenesteyting, koordinering, 
fremming av saker og kapitalinnhenting. 

 
Generelle observasjoner man kan trekke av undersøkelsene og fokusgruppene viser også hvor 
avgjørende det er å tro på saken og at ledelsen i organisasjonen deltar. Selv om de forsto hvor viktig 
dette er, hadde respondentene i noen tilfeller et sterkt ønske om å få en klarere idé om hvem de måler 
for. Gjør de det for statlige aktører? For givere? For organisasjonen? For mottakerne? For publikum? 
Noen spurte om en form for ekstern validering – enten fra et bransjeorgan, offentlig organ eller en giver 
– kunne bidra til å fjerne forvirringen rundt hvordan nyttemåling blir gjennomført. 

 
Disse tvetydighetene syntes å belyse et større problem. I alle land oppga respondentene en slags 
formodning om sine faktiske kompetansenivåer; et sterkt ønske om faglig støtte kom frem i 



 

 
 

 
 

spørreskjemaene. Dette kom frem både i de rapporterte tillitsgapene og i oversikten over metodene 
ideelle organisasjoner faktisk bruker til å gjennomføre nyttemåling i praksis. 

 
Til tross for sin motivasjon og sine intensjoner har mange sivilsamfunnsorganisasjoner i dag ikke 
økonomiske og tekniske ressurser til å gjennomføre en full prosess med nyttemåling og evaluering. (Som 
drøftelsen over viser, betyr ikke dette at alle organisasjoner bør ha interne fagfolk som har i oppgave å 
gjennomføre nyttemåling. Som nevnt, bruker noen organisasjoner eksterne rådgivere og eksperter til å 
utføre målinger.) 

 
Det ble imidlertid gitt uttrykk for et behov for å utveksle målemetoder. De som svarte på 
spørreskjemaer og deltakere i fokusgrupper beskrev tanker og inntrykk som kan brukes til å utforme 
neste fase av prosjektet, nemlig ressursplattformen. 

 
Med tanke på grunnleggende kompetanse og begrensede ressurser antydet de fleste organisasjonene – 
om ikke alle – at metodene som utvikles, bør være praktiske, tilpasningsdyktige, ikke tidkrevende og at 
en plattform må være tilgjengelig og lett å bruke. 

 

 
Nødvendige elementer for veilederen 

 
Spørreskjemaer og fokusgrupper tok opp behovet for å dekke behovene til brukere på alle ulike 
ferdighetsnivåer. Således er det viktig at en god verktøykasse omfatter tilgang til verktøy og ressurser 
som gir trinnvis veiledning på alle nivåer av pyramiden vist over. Verktøyene bør inkludere beste praksis 
og case-studier, nettbaserte videoer og opplærings-webinarer, svar på ofte stilte spørsmål og lenker til 
videre læring. Det bør også gis eksempler på god praksis, organisert etter organisasjonens størrelse og 
klassifisert etter grunnleggende til avansert nyttemålingskompetanse. 

 
Sammen med mer grunnleggende veiledning mener mange det også er nødvendig å gjøre mer avansert 
materiell tilgjengelig for dem som ønsker å styrke og utdype sine kunnskaper, eller dem som allerede 
mestrer visse grunnleggende måleteknikker som endringsteori og identifisering av indikatorer. 

 



 

 
 

 
 

Mange uttrykte interesse for å kunne anvende metoder for økonomisk samfunnsnytte av investeringer 
(SROI). Selv om SROI som metode er en bransjestandard, kan det være utfordrende for brukerne å 
utvikle sin egen SROI-praksis før de mestrer noen av de mer grunnleggende nyttemålingspraksisene, 
som å utarbeide en logisk modell eller definere og måle styringsindikatorer. Det er interessant å merke 
seg at det som så ut til å mangle i landrapportene, var en erkjennelse fra brukernes side om at 
nyttemålingspraksiser ofte kan oppfattes som et kontinuum som går fra grunnleggende til mer 
sofistikerte ferdigheter og metoder. Et slikt kontinuum kan tenkes som en pyramide, med 
grunnleggende ferdigheter i bunnen og ferdigheter som reflekterer økt kompleksitet når man beveger 
seg opp mot toppen av pyramiden: 
 

 

Hva skjer videre? 

Neste trinn i prosjektet er utvikling av en nettbasert plattform som vil gi sivilsamfunnsorganisasjoner 

informasjon om og ressurser til nyttemåling. 

Om vi skal gjengi noen av inntrykkene som kom frem i rapportene, vil dette verktøyet bli utviklet for å 

hjelpe brukere på alle kompetansenivåer med å oppnå et felles utgangspunkt. Nærmere bestemt vil det 

gi veiledning om hvordan man kan skape en logisk modell, identifisere sentrale styringsindikatorer og 

utvikle en logikkdrevet måleplan med tydelige trinn og faser. Mer avansert innhold kan være lenker til 

måleverktøy som er spesifikke for visse målgrupper og typer tiltak. Det kan også knyttes opp mot 

nasjonale og regionale indikatorer og longitudinelle data og vil hjelpe organisasjoner til å forstå hvordan 

de skal innarbeide data på nasjonalt eller regionalt nivå i sine nyttevurderinger. 

Du finner mer informasjon om dette prosjektet og verktøy som snart vil bli utviklet på vår nettside: 

measuringimpact.eu. 
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