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II dette kapittelet kan du lese mer om hvordan du bruker håndboken. Vi kommer også til å
presentere oppbygningen av håndboken, en oversikt over kapitlene og praktiske
symboler/verktøy som brukes.

Håndboken er delt inn i flere deler. Du har allerede vært gjennom avsnittene Informasjon,
Forord og Takk, der du kan lese om teknisk informasjon, prosjektet som håndboken oppstod
fra, samt om behovet for og årsaken til at denne håndboken ble laget.

Som det står i forordet er denne håndboken beregnet for alle som ønsker å forbedre sin
kunnskap om SIMM, prøve å utvikle sitt eget SIMM-rammeverk og potensielt implementere det
i sin egen organisasjon. 

Hoveddelen av håndboken består av følgende:

Som utgjør konseptet:

Bruk av denne håndboken
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Etter å ha lest innføringen om de grunnleggende konseptene bak SIMM med tilhørende logikk
og begreper, kan du gå videre til planleggingsdelen der du lager ditt eget SIMM-rammeverk.
Denne planleggingsprosessen er i utgangspunktet en trinnvis veileder som vil geleider deg
gjennom de viktigste trinnene:



Hver seksjon i denne planleggingsdelen har samme struktur:
- Kort innføring i hvorfor dette emnet er viktig og en beskrivelse av emnet
- Læringsforløp – hvor du befinner deg i prosessen med å lage SIMM-rammeverk
- Ting du bør ta med deg fra et trinn for å kunne gå videre til et nytt trinn
- Sentrale begreper og forkortelser knyttet til det spesifikke trinnet og emnet
- Innhold og tilknytning til verktøyet, der du kan lære mer om et konkret emne for å
implementere nye kunnskaper i et praktisk verktøy som følger innholdet i denne håndboken
og danner grunnlaget for å utarbeide et SIMM-rammeverk
- Konklusjon/utbytte – en oppsummering av dette kapittelet og det viktigste læringsutbyttet
- Gjøremålsliste – tydelige instrukser om hva oppgaven går ut på og hva som må gjøres i den
praktiske delen av håndboken / det medfølgende verktøyet

Til planleggingsdelen av håndboken hører det praktiske verktøyet som du kan bruke til å utvikle
ditt eget SIMM-rammeverk.

Gå gjennom innholdet i hvert kapittel og bruk deretter det du leser i det praktisk anlagte,
medfølgende verktøyet som hjelper deg med å skape det endelige resultatet av læringsforløpet
– et rammeverk for måling (og styring) av samfunnsnytte.

Vi brukte den siste hoveddelen delen av håndboken til å hjelpe deg med å implementere
SIMM-rammeverket og dele tilbakemeldingene dine om håndboken og dele opplevelsen.

I tillegg kan du til slutt finne ut hva andre har sagt i gjennomgangen av denne håndboken, en
ordliste med begrepene som brukes i håndboken, bibliografi og vedlegg til håndboken
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I dette kapittelet kan du lese om noen grunnleggende konsepter som danner grunnlaget for
SIMM-metodikken i denne håndboken. I dette kapittelet finner du hjelp til å forstå hva som er
samfunnsnytte, måling og styring av samfunnsnytte, den bakenforliggende logikken og de
grunnleggende prinsippene du bør holde deg til, nøkkelspørsmål du bør kjenne til før du
planlegger SIMM-rammeverket og en del viktige problemstillinger. Hvis du umiddelbart vil
begynne å utvikle ditt eget SIMM-rammeverk, kan du gå videre til neste kapittel – Planlegging av
ditt eget SIMM-rammeverk.

Kort innføring
Måling av samfunnsnytte (Social Impact Measurement (SIM)) er en metode, en prosess for bedre
å forstå hvor mye sosial, økonomisk og miljømessig endring som har inntruffet og kan tilskrives
en organisasjons aktiviteter og inngrep. Den er basert på en forståelse av hvordan aktivitetene
våre (prosjekter, programmer, tjenesteytelser, tiltak, inngrep, kampanjer eller hva vi enn gjør)
innvirker på ulike interessenter, hvilke verdier  vi skaper for dem, påvirkning på omgivelsene og
hva nytten består i. Vi kan definere samfunnsnytte som et resultat av langsiktige effekter,
endringer som skjer med menneskenes og nærsamfunnets velferd eller med miljøet som en
konsekvens av våre aktiviteter eller tjenester. Gjennom våre aktiviteter skal vi bruke de positive
verdiene (eller redusere/eliminere forekomsten av negative) og understøtte nødvendige
endringer for å gripe fatt i årsakene til problemer blant mennesker og i miljøet, for å svare på
deres behov. På den måten utfyller SIM vår forståelse av hvorfor vi gjør noe, hva vi gjør, hvem vi
påvirker og hvilke endringer som skjer – det utfyller formålet og oppdraget vårt. 
Men vi skal ikke nøye oss med å vite at vi skaper verdier  og avstedkommer endring. I en tid da
ressursforbruket ikke er bærekraftig, må vi også spørre oss selv om vi bruker ressursene som
inngår i aktivitetene våre på en optimal måte – eller enda bedre: vurdere om vi leverer maksimal
verdi for det vi investerer (penger, tid, kunnskap osv.). Her snakker vi om et konsept der det ikke
er viktig å bare generere verdier  for andre interessenter og se ting ut fra deres perspektiv. Det
er også nødvendig å hele tiden forbedre vår egen organisasjon og vårt eget perspektiv. Det er
derfor vi dag, både i teori og praksis, i økende grad snakker om SIM i et bredere begrep – som et
måle og styringsverktøy, som på engelsk ofte forkortes SIMM (Social Impact Measurement and
Management – måling og styring av samfunnsnytte). Poenget er ikke bare å måle, forstå og
rapportere, men også å utdanne og forbedre organisasjonen, optimalisere med sikte på å bruke
ressurser på en smart, bærekraftig/regenerativ måte for å maksimere verdiene som leveres ut
fra de investerte ressursene. SIMM, som vi gjør oss til talspersoner for gjennom denne
metodikken, hviler derfor på 3M-konseptet – måling, styring og maksimering (eng.
Measurement, Management and Maximizing), der vi søker en balanse mellom perspektivene til
interessentene og organisasjonen som utfører aktivitetene.

Innledning og nøkkelbegreper i SIMM



En undersøkelse (som omfattet et utvalg på mer enn 250 organisasjoner/enkeltpersoner, for
det meste ideelle organisasjoner) som ble utført som en del av vårt prosjekt, viser at SIMM
oppfattes som en metodikk som noe som kan hjelpe organisasjonen på mange forskjellige
måter. Den viktigste grunnen til at en organisasjon velger å ta fatt på en SIMM-aktivitet er
behovet for å overbevise tredjeparter, i hovedsak finansieringskilder, viktige investorer og
kunder om viktigheten av deres handlinger og deres generelle nytte. Etterfulgt av årsaker som
å få bedre forståelse av brukerne (og brukernes behov), forbedre kvaliteten på
tjenesten/produktet, oppnå økt synlighet, merkevarebygging og markedsføring av
organisasjonen, innsamling av midler, prosessoptimalisering og strategiske beslutninger,
motivasjon av ansatte, økt troverdighet/legitimitet for organisasjonen osv., understreker
respondentene viktigheten av SIMM i organisasjonene deres. SIMM er ikke bare en anerkjent
metodikk i organisasjoner som arbeider aktivt for en slik bærekraftig og bedre måte å jobbe og
rapportere på. En rekke utviklingstrekk tyder på at dette vil bli obligatorisk i fremtiden. I følge
Datamarans Global Insights Report har det fra 2013 til 2018 vært en økning på 72 prosent i
antall vedtatte forskrifter som omhandler ikke-finansielle spørsmål. Derfor erkjenner
beslutningstakere og politikere, som ofte finansierer tallrike programmer og prosjekter til
ideelle og kommersielle organisasjoner i økende grad viktigheten av overvåking og
rapportering av ikke-finansiell art og baserer dette på en SIMM-metodikk (i det foreslåtte EU-
direktivet om bærekraftsrapportering for bedrifter (CSRD), som forventes å tre i kraft i 2024, vil
alle store selskaper og alle børsnoterte små og mellomstore bedrifter bli pålagt å
innrapportere arbeidet med bærekraft). ! GIIN anslår at det ved utgangen av 2019 ble forvaltet
1720 organisasjoner 715 milliarder USD i kapitalinvesteringer som har til hensikt å utløse en
samfunnsmessig effekt. Hvis vi snakker om den private investeringssektoren, «impact
investors», hører vi også flere og flere paradigmer om at selskapenes nye formål er å tjene alle
interessenter, ikke bare aksjonærene. Og denne trenden ser ut til å fortsette.
I de neste avsnittene skal vi se på de grunnleggende begrepene og konseptene knyttet til
SIMM, som dukker opp innenfor en rekke innfallsvinkler og metoder. Disse begrepene og
konseptene kan ha ulike navn innen ulike metoder, verktøy, eller til og med skille seg ad på
noen måter, men logikken og anvendeligheten er ikke så ulik.

https://www.datamaran.com/non-financial-reporting-directive/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/


Det finnes hundrevis av verktøy som kan brukes til å måle og styre samfunnsnytte. Noen av
disse er mest fokusert på måling og rapportering snarere enn styring, noen er kun beregnet
for kommersielle organisasjoner, noen er mer krevende, noen er gratis, til noen får man til og
med et sertifikat. Årsaken til det store antallet tilnærminger og verktøy er at det faktisk er svært
vanskelig å standardisere noe innenfor et så bredt spekter av sektorer og aktiviteter som de
ulike organisasjonene er engasjert i. Hvis vi føyer til organisasjonsformene, organisasjonenes
størrelse, utviklingsnivå og andre detaljer, blir det mer enn tydelig hvorfor nye verktøy dukker
opp nesten hver dag – organisasjonene bruker eksisterende fremgangsmåter og verktøy,
utvikler sine egne løsninger eller hybridløsninger (bruker visse deler av allerede eksisterende
verktøy). 

Derfor sier ikke tilnærmingen som vi skal presentere for deg i denne metodikken, noe
nærmere om et konkret verktøy eller en konkret metode (selv om vi kommer til å bruke visse
deler av dem), men anvender den grunnleggende logikken og prinsippene bak SIMM og hjelper
deg med å lage et enkelt organisasjonsmessig SIMM-rammeverk. Vi ønsker å presentere et
enkelt, trinnvis konsept som uansett vil danne grunnlaget for en rekke verktøy og som ikke
kommer til å overbelaste organisasjonen på veien mot en bedre forståelse av hvilken
samfunnsnytte organisasjonen skaper.

Hver organisasjon som har lagt ut på en SIMM-reise har i praksis startet med de samme
grunnleggende problemene – gjør vi noe bra, noe nyttig og har vi skapt noe virkningsfullt? –
noe vi jo håper vi at vi gjør. Denne bevisstheten og anerkjennelsen av nyttevirkning er praktisk
talt det første trinnet i en organisasjonsmessig SIMM-evolusjon, noe som vi kaller SIMM
(R)evolusjon og som vi kommer tilbake til i neste kapittel.



SIMM-(R)evolusjon
SIMM-(R)evolusjon utgjør en typisk prosess for fremveksten og utviklingen av SIMM i
organisasjonen gjennom 4 stadier.

Stadiet «Bevissthet og anerkjennelse av nyttevirkning».
Forrige diagram viser den naturlige utviklingen av SIMM i en organisasjon. Organisasjoner
måler ofte samfunnsnytte med utgangspunkt i kunnskap og tro på at de gjør noe bra, skaper
verdi for brukere osv. De har derfor kunnskap om de fleste effektene, men det som plager
dem er spørsmålet om de kunne gjort det enda bedre, om noe er verdt å bruke tid på, om
det betyr noe for brukerne, eller, som de ofte sier, om de gir resultater, og i så fall hvilke. Vi
kan kalle dette stadiet av SIMM-utvikling – «Bevissthet og anerkjennelse av nyttevirkning».



Fasen «SIM – måling av samfunnsnytte»
Mange organisasjoner måler på en eller annen måte resultater og nytte (oftest i sosiale
programmer, tjenester med fokus på individet) gjennom spørreskjemaer, tester, intervjuer, eller
samler inn data for hver bruker med etablerte metoder for å registrere endringer som følge av
aktiviteter i organisasjonene. Organisasjoner samler også ofte inn klassiske prosjekt- og
programindikatorer som kan brukes til å identifisere nytte og resultater bedre, men forskningen
vår viser at de fleste av dem ikke har en tydelig logisk eller godt nok strukturert og systematisk
modell for hvordan dataene skal brukes til å identifisere og forklare nytte. Vi kan kalle den neste
fasen i SIMM-utviklingen for «SIM – måling av samfunnsnytte», der organisasjonene vil finne en
måte å måle nytten på, og sannsynligvis rapportere dem (til givere, investorer, offentligheten
osv.). Husk den første M-en i 3M-konseptet – Måling. Denne håndboken er spesielt for
organisasjoner som er i denne fasen, som ønsker å definere sine egne rammer for måling av
nytte.

Stadiet «SIMM – måling og styring av samfunnsnytte»
Hvis du har planlagt SIMM-rammeverket godt, ved å samle inn data og analysere, vil du få svært
nyttig informasjon som du kan bruke som grunnlag i organisatoriske beslutninger (fra operativt
til strategisk nivå) – du kan lære mye og deretter bestemme hva du skal endre, og det betyr at
du må være lydhør (noe som også er et nytt prinsipp knyttet til SIMM-prinsippene utviklet av
SVI), husk den andre M-en i 3M-konseptet – Management (styring). Beslutningstaking involverer
ledelsesstrukturer, spesielt på det strategiske nivået, så dette stadiet kan kalles «SIMM – måling
og styring av samfunnsnytte». Derfor er det svært viktig at man i implementeringen av SIMM-
rammeverket (fra forberedelse til implementering) aktivt involverer beslutningstakere og
organisasjonsledelsen for å få deres støtte. På dette stadiet er ikke SIMM lenger en
tilleggsaktivitet i organisasjonen, men en integrert del av organisasjonen – det blir som en
hvilken som helst annen organisasjonsprosess. Her er det viktig å tilpasse SIMM til
organisasjonen på en måte som ikke overbelaster organisasjonen og andre interessenter.

https://www.socialvalueint.org/


Stadiet «Bruke SIMM for å oppnå bedre nyttevirkning»
Når du føler deg komfortabel med SIMM-rammeverket, kan du lære av det og treffe
beslutninger. Det neste trinnet ville være å utforme hele organisasjonen med utgangspunkt i
SIMM. Denne SIMM-faktoren kan praktisk talt erstatte eller utfylle strategisk planlegging,
redusere risikoen for å gjøre ting som er unødvendige eller innebærer ineffektiv sløsing med
ressurser. Husk den tredje M-en i 3M-konseptet – maksimering. Vi kan kalle dette stadiet
«Bruke SIMM for å oppnå bedre nyttevirkning». Det endelige målet med SIMM er å prøve å
overføre denne tilnærmingen til andre interessenter, hele økosystemet som du samarbeider
med (givere, investorer, samarbeidspartnere, brukere, kunder, leverandører, forskere...). Vi kan
først snakke om avgjørende systemiske endringer, reell problemløsing og å ikke bare drive med
brannslokking hvis de også integrerer slike tilnærminger i organisasjonen, og alle tar ansvar for
en bestemt del av problemløsingen.

Avhengig av organisasjonens egenskaper kan utviklingen av SIMM-rammeverket selvfølgelig
stoppe opp på et av stadiene. Mange organisasjoner fokuserer faktisk bare på måling og
rapportering. Dersom SIM-metodikken ikke har integrerte mekanismer for
organisasjonsutvikling, kommer organisasjonen med høy sannsynlighet til å bruke målingen
hovedsakelig til å rapportere (ende opp på SIM-stadiet), med noen elementer av lærings-,
service- og programforbedring, avhengig av brukernes behov. Som vi nevnte anbefaler vi med
denne metoden SIMM, noe som betyr mer beslutningstaking, endring av organisasjonen for å
skape bedre verdier basert på det vi lærer av målingene, før vi går til trinnet «SIMM – måling og
styring av samfunnsnytte». Uansett hvilket stadium du er på eller planlegger å fullføre, er det
viktig å begynne med å måle samfunnsnytte. Start i det små med ett program, én tjeneste, ett
team, og skaler deretter opp til hele organisasjonen.



.

SIMM Cycle
Technically, the development of a SIMM framework for an organization can be broken down
into 4 phases:



Motivasjon for SI(M)M
Beredskap
Kapasitet
Hvilken type nyttevirkning vi først og fremst ønsker

1.Planlegging av SIMM-rammeverk

Første fase er selvfølgelig planlegging av SIMM-rammeverket. På dette stadiet må
organisasjonen identifisere flere viktige ting:

Motivasjon
Det første er motivasjonen. Hva er organisasjonens motivasjon for å måle, hvorfor vil den bruke
SIM(M)? Ønsker man å forbedre kvaliteten på tjenestene, få en bedre posisjon for å se etter nye
givere/investorer, øke organisasjonens effektivitet, eller kanskje en kombinasjon av disse
momentene?

Beredskap
Den andre tingen er beredskap. I tillegg til motivasjon er det viktig at organisasjonen forstår
problemstillingene den følger opp med aktivitetene. Å kjenne interessentenes (og
organisasjonens) problemer og behov gir et bakteppe for å forstå hvilke virkninger og endringer
vi ønsker og hvordan det sammenfaller med vår visjon, misjon og organisasjonsstrategi.

Kapasitet
Selvfølgelig er ingenting mulig uten de nødvendige ressursene. Har vi alt vi trenger (mennesker,
kunnskap, penger, tid...) for å håndtere denne problemstillingen og skape endring? På hvor lang
tid? Hvor lenge skal vi måle det osv.? Alt dette er viktig for å planlegge nødvendige ressurser,
eller for å justere strategi og måling med hensyn til ressursene vi har til rådighet for tiltak rettet
mot interessenter, men også selve målingen.

Type nyttevirkning (og hvordan vi bidrar til bærekraftsmålene)
I tillegg til det ovenstående må vi se på hvilke resultater vi ønsker. Vil kan fokusere på
samfunnsnytte (f.eks. menneskers sosioøkonomiske status, helse) eller på miljø, eller både
sosioøkonomisk og miljø osv. Mange SIMM-metoder har allerede innebygde bærekraftsmål for å
hjelpe organisasjoner med å forstå hvordan de bidrar til å oppnå disse globale målene. De som
ønsker å være på linje med disse målene må ta hensyn til at SIMM-rammeverket tydelig forteller
hvilke bærekraftsmål du bidrar til.

https://www.undp.org/sustainable-development-goals


Hvorfor vi gjør noe og hvorfor vi ønsker å måle det. 
Omfang, volum (hvem / hvor mange / hva omfattes av målingen).
Dybde/intensitet (hvor stor er endringen, hvor dypt går vi, hvor nøye er vi). 
Hvilket system bruker vi til målingen (hvilken metode, verktøy, hvordan samler vi inn data,
hvordan og til hvem rapporterer vi og tar beslutninger osv.).

Alt det ovenstående hjelper oss med å forstå det følgende:

Vi vil kalle dette organisatorisk omfang, en slags organisatorisk forhåndsvurdering som faktisk
gir generelle føringer for hvordan rammeverket for måling vil se ut. Enten du har valgt en kjent
SIMM-metodikk og et ferdig utviklet verktøy som allerede har et klart rammeverk (som vanligvis
består av sett med spørsmål som du svarer på for å oppfylle og påvise visse forhold, indikatorer
og beregninger), eller du vil bruke metodikken i denne håndboken, bør du ha svar på alle disse
spørsmålene før du velger metode og verktøy.

Det er svært viktig at du involverer de viktigste interessentene i planleggingsprosessen helt fra
begynnelsen. I tillegg til kunnskapen og erfaringen til ulike interessenter kan du bruke
sekundære informasjonskilder (som tidligere brukeroppfølging, rapporter, intern eller ekstern
forskning som er relevant, strategiske dokumenter, informasjon eller rapporter fra lignende
organisasjoner osv.) for å bedre forstå konteksten til problemet du løser og endrer, og
resultatene du må oppnå.

Som ellers er planlegging praktisk talt halve jobben. Husk at poenget med måling er å forbedre,
noe som betyr at måling faktisk er en prosess som ikke trenger å ha en slutt – du forbedrer hele
tiden organisasjonen og selve målerammeverket. Basert på det du har lært må du kanskje gå
tilbake til tegnebrettet og planlegge ting på nytt i organisasjonen, dermed også rammeverket for
måling.

Dette er bare de grunnleggende konseptene, prinsippene og forutsetningene du må utarbeide
før du tar fatt på en mer detaljert opprettelse av ditt eget SIMM-rammeverk. Alle trinnene i
planleggingen og fasene av SIMM-syklusen vil bli beskrevet i detalj i neste kapittel. I
planleggingsprosessen vil du sannsynligvis få ny innsikt som vil påvirke deg til å gå tilbake til
disse første momentene og revidere dem i forhold til det du først så for deg – det er en levende
prosess.



2.Datainnsamling

Når du har fastsatt SIMM-rammeverket, er neste trinn å samle inn data. Datainnsamling er en
prosess der du med planlagte teknikker og verktøy (allerede identifisert i SIMM-rammeverket
ditt) samler dokumentasjon og informasjon som viser de identifiserte indikatorene, KPI-er
(prestasjonsindikatorer) og mål. De hjelper deg med å overvåke om du oppnår de planlagte
resultatene og skaper endringer for å oppnå en nyttevirkning Det finnes selvfølgelig ulike
teknikker (kvantitative og kvalitative) for datainnsamling (spørreskjemaer, tester, strukturerte
intervjuer, fokusgrupper, undersøkelser osv.), som du sikkert allerede er mer eller mindre kjent
med. Uansett hva du bruker, er det viktig å involvere interessentene i denne toveis-
tilbakemeldingsprosessen. Her må vi selvfølgelig ta hensyn til hyppigheten og metodene for
datainnsamling (prøv å integrere dem i eksisterende aktiviteter, f.eks. brukermøter eller
evalueringer, workshop-evalueringer, serviceteammøter osv.). Hold deg til det planlagte
rammeverket, ikke samle inn data du ikke har bruk for, som du ikke lærer av, osv. Med andre
ord: Dataene skal være relatert til effektene og endringene du ønsker. En hovedregel er å
samle så mye og detaljert informasjon som du trenger for å analysere og ta praktiske
beslutninger for å skape mer verdi gjennom aktivitetene dine for de involverte ressursene.

3.Dataanalyse

Data collection alone does not make sense if we do not analyze and report this data (at the
implementation level, within the team, at the strategic level). Analyzes are the basis for
reporting. 

Simply put, we make decisions in the organization on three levels:

1. Operational level / decisions affect daily, operational tasks, within the team that carries out
activities - they are made by employees, teams, team leaders
2. Program, Project, Service, Department level / decisions affect changes in a program, project,
service - they are made by team leaders, programs, often in cooperation with management
structures
3. Strategic level / highest level of decisions, affect the organization, sustainability of the
organization - they are made by the management of the organization, boards.



Hvem rapporterer du til, og hva er målet med rapporteringen, hva ønsker vi å formidle?
Hva er rapporteringens detaljnivå og hyppighet?
Hva er fokus, eller hva er viktig og for hvem?

Her er det svært viktig å lage analyser som har fokus og er konsekvente, avhengig av hvem du
rapporterer til. I praksis vil du ikke rapportere samme nivå, omfang, type og aggregering av
informasjon til kollegene i prosjektteamet ditt som til styret. Teamet ditt er sannsynligvis
interessert i mange detaljer, om det er logistikkproblemer, utviklingen til en bruker osv.
Operative ting, med andre ord. Styret er vanligvis ikke interessert i alle detaljene, eller har ikke
tid til det. De er mer interessert i data og informasjon om hvorvidt brukerne er tilfreds med
kvaliteten, om tjenesten er bærekraftig, om vi oppnår målene osv. Altså, mer strategiske enn
rent driftsmessige ting.

4. Rapportering og beslutningstaking 

Hvis du vet hvilke data du må samle inn, og hvordan du vil gjøre det, hvordan du analyserer
dem og presenterer dem for de som bruker dem, så vil prosessen med rapportering og
beslutningstaking bli mer smertefri og konkret. Vi har allerede sagt at det er nødvendig å vite
hvem du må rapportere til. Rapportering kan dermed deles inn i to grunnleggende typer –
intern og ekstern – og kjennetegnes av tre uavhengige spørsmål du må vite svaret på:

Strategic
 level

Project / Program
 level

Operational level

level of data 
aggregation

frequency, amount of
decisions

 

Focus of the
analysis



Husk at vi sa at poenget ikke bare er å måle og rapportere, men å treffe konkrete beslutninger
(på implementerings- og operativt nivå, helt opp til strategisk nivå), og å forbedre hele
situasjonen for interessentene og organisasjonen – andre og tredje «M» i 3M-konseptet. For å
treffe strategiske beslutninger, spesielt upopulære beslutninger (f.eks. avvikle en tjeneste eller
vie en stor del av ressursene til noe annet), trenger du beslutningstakere, ledelse og et helt
team med ulike roller. Lederen vil ta avgjørelsen, men for å gjøre det på en god måte trenger
vedkommende informasjon, intern rapportering fra de som utfører aktivitetene, personer som
styrer økonomien i organisasjonen, eksperter osv. Måling legitimerer dine handlinger og
årsakene til at det er nødvendig, og i tillegg reduserer du risiko (for at du gjør noe som ikke er
nødvendig, ikke oppnår resultater, bruker for mange ressurser på for små resultater osv.). Når
du fatter beslutninger innebærer det også forretningsrisiko for organisasjonen – økonomisk
risiko (hvis vi avvikler tjenesten, hva skjer med inntektene, betaling for ansatte osv.),
konsekvensrisiko (hvem vil merke at tjenesten bortfaller, leverer vi andre ting av verdi hvis vi
leverer en ny tjeneste osv.). Vurder derfor disse tingene nøye før du fatter en beslutning. 

Vi har allerede sett på rapporteringen i det forrige avsnittet, men vi snakket hovedsakelig om
intern rapportering, som det er viktig at organisasjonen forbedrer. I tillegg til intern rapportering,
har vi selvsagt ekstern rapportering. Eksterne rapporter, SIM-rapporter som organisasjoner
oftest bruker for å informere allmennheten, potensielle givere om hva de gjør, hvilken
nyttevirkning har de?

Sørg for at du svarer på de tre nøkkelspørsmålene i denne delen når du planlegger
rapporteringen. Målet med å rapportere til allmennheten vil med stor sannsynlighet være mer
fokusert på å vise hva organisasjonen driver med, mens for en eksisterende giver kan målet
med rapporteringen være å bli enige om hvorfor en økning av finansieringen er viktig. Hvis du
rapporterer til allmennheten, gir 2,3 sider med infografikk med mindre detaljer på slutten av
året mye mer mening enn de 20-siders rapportene som du må levere til noen som gir
donasjoner hver 6. måned. Intern rapportering skjer vanligvis hyppigere, spesielt ved
implementering av aktiviteten (prosjektgruppen kan rapportere internt hver måned, med
rapportering til ledelsen hver fjerde måned, til givere hver sjette måned, og til allmennheten én
gang per år – dette er bare noen eksempler, ikke regler). Vi anbefaler definitivt mer konsise
rapporter, men selvfølgelig har visse tilnærminger og verktøy en rapportstruktur som allerede er
definert og krever flere detaljer, så du kan komme ut for rapporter på over 100 sider, spesielt
hvis rapportene også skal sertifiseres.

Du kan se alt som er beskrevet her i et konkret eksempel på planlegging av SIMM-rammeverk i
neste kapittel.



SIMM-prinsipper

Prinsippene for sosial verdi er de grunnleggende byggesteinene (generelle anbefalinger) for
alle som ønsker å bygge et SIMM-rammeverk og ta beslutninger som tar en bredere definisjon
av verdi i betraktning. Som Social Value International (SVI) sier, «De er generelt aksepterte
prinsipper for sosialt regnskap og er viktige for ansvarlighet og optimalisering av sosial verdi.
Prinsippene er ikke bemerkelsesverdige hver for seg, men når de brukes kollektivt, har de
kraften til å dramatisk forbedre hvordan vi tar beslutninger for å optimalisere
nyttevirkningene.» Du kan lære mer om SVI-prinsippene her.

Mange metoder har slike eller lignende prinsipper, som en egen påminnelse, eller
prinsippene ligger i selve metodikken og verktøyet (gjennom spørsmålene du svarer på,
gjennom definerte indikatorer eller dokumentasjon som du må fremlegge osv.).

SVI har utviklet 8 prinsipper for SIMM:

https://www.socialvalueint.org/s/Principles-of-Social-Value.pdf


Prinsipp 1: Engasjere interessenter
«Bestemme hva som blir målt og hvordan dette måles og verdsettes i en oppstilling av sosial
verdi ved å involvere interessentene.» 
Det er viktig å ha et bredere perspektiv – interessentenes perspektiv, ikke bare
organisasjonens perspektiv. Interessentene vil selv gi oss viktig informasjon og innsikt, og vi skal
unngå å gjøre ting basert på antakelser.

Prinsipp 2: Forstå hva som endres
«Formuler hvordan endring skapes og evaluer dette basert på innsamlet informasjon,
identifiser positive og negative endringer, både ønskede og utilsiktede endringer.»
Det er viktig å forstå hva som endrer seg for en spesifikk interessent for å bidra til endringen.

Prinsipp 3: Sett pris på tingene som betyr noe
«Beslutninger om allokering av ressurser mellom ulike alternativer må anerkjenne verdiene til
interessenter. Med verdi mener vi den relative betydningen av ulike utfall. Den bestemmes av
interessentenes preferanser.»
Det vil hjelpe oss å fokusere på ting som er (mer) viktige eller presserende for interessentene,
også fra deres perspektiv. 

Prinsipp 4: Inkluder bare det som er vesentlig
«Fastsett grensene for hvilken informasjon og hva slags dokumentasjon som må være med i en
verdioppstilling for å gi et sant og realistisk bilde, et bilde som er basert på bevis fra
interessentene, slik at beslutningene fokuserer på endringer som betyr noe.»
Vesentlig er noe som er relevant (som anerkjennes av interessentene / oss selv / strategier /
forskning ... folk snakker om det ...) og vesentlig (det er viktig for folk, viktigere enn andre ting
eller noe som er viktig for organisasjonen).

Prinsipp 5: Ikke påstå for mye
«Oppgi bare verdien som aktivitetene våre har ansvaret for å skape.»
Andre ting, mennesker, organisasjoner, intervensjoner osv. påvirker og endrer våre
interessenter / oss selv. Vi må erkjenne hvordan vi har bidratt.



Prinsipp 6: Vær åpen
«Demonstrer på hvilket grunnlag analysen kan anses som nøyaktig og ærlig, og vis at det
rapporteres til og diskuteres med interessenter.»
Vær åpen med å forklare hvordan du kom frem til konklusjoner, om SIMM-prosessen og
funnene.

Prinsipp 7: Stadfest resultatet
«Stadfest resultatene i tråd med beslutningene som støttes. I tilfeller der resultater rapporteres
til eksterne målgrupper og/eller brukes i viktige beslutninger, er det nødvendig med uavhengig
stadfestelse.» 
Selv om vi involverte andre interessenter da vi samlet inn data til målingen, må beslutningene vi
tar basert på målingen og rapportene vi lager kontrolleres av andre som kan bekrefte at vi ikke
har feiltolket noe. Vi må bekrefte det vi hevder fra flere kilder.

Prinsipp 8: Vær responsiv
“«Jobb for optimal samfunnsverdi basert på beslutningstaking som er høvelig og som bygger på
riktig utregning og rapportering.»
Det er ikke nok å bare måle noe. Man må reagere riktig basert på målingen og prøve å skape så
mye verdi for de investerte ressursene som mulig. Rapporter det.

*Dette sammendraget av prinsipp 8 er et UTKAST og gjenstand for innspill og styrets
godkjenning i oktober 2021.

Alle disse prinsippene er like viktige og bør følges. Noen er selvfølgelig viktigere på et visst
tidspunkt i SIMM-syklusen (f.eks. prinsipp 8, som nettopp ble lagt til. Å være responsiv henger
mer sammen med de senere stadiene av SIMM, og sier at man også skal reagere ut fra det man
måler, ikke bare måle). Det er veldig viktig at du tenker på disse prinsippene allerede på stadiet
for planlegging av SIMM-rammeverket, ettersom de i betydelig grad kan bidra til utviklingen,
redusere risikoen for å gjøre noe som ikke er viktig, og redusere risikoen for at man ikke greier å
oppnå alle de mulige virkningene. Siden SIMM faktisk er en kontinuerlig prosess, bør
prinsippene brukes kontinuerlig for å forbedre rammeverket og de endelige resultatene
kontinuerlig.



Hva er problemet/behovet vi tar tak i?
Hvilke aktiviteter gjennomfører vi for å løse problemet?
Hvem har et problem, og hvem endrer seg?
Hva har endret seg / endrer seg?
Hvordan måle det?
Hvor mye har endret seg?
Hvor viktig er det med endringer?
Tidsramme – når starter vi, hvor lenge måler vi?
Hva er vårt bidrag?
Hva har vi lært, og hva må vi gjøre (drift, tiltak, strategisk nivå ...)?

Viktige spørsmål om SIMM

Vi har allerede i tidligere kapitler snakket om visse organisatoriske problemer når det gjelder å
planlegge et SIMM-rammeverk (husk: Motivasjon for SI(M)M, beredskap, kapasiteter, hvilken
type nyttevirkning vi primært ønsker). Vi kan vurdere dette som forutsetninger for videre
planlegging av SIMM-rammeverket. Hvis vi går litt mer detaljert til verks og mer konkret inn på
utformingen av rammeverket, uavhengig av hvilket verktøy vi bruker, bør vi svare på de følgende
spørsmålene i SIMM:

Alt dette vil hjelpe oss med å forstå det som allerede er nevnt, hva vi gjør som organisasjon,
hvorfor vi gjør noe, hvem som berøres av det vi gjør, hvordan vi måler resultater/virkninger av
aktivitetene våre, og hvordan skal rapportere om det.

Disse spørsmålene og svarene på disse spørsmålene definerer SIMM-rammeverket vårt tydelig.
Noen ganger er det vanskelig å svare spesifikt på disse spørsmålene i planleggingsfasen, men
det er viktig at vi gjennom planleggingsprosessen og gjennomføringen av målinger kontinuerlig
lærer og reviderer svarene på disse spørsmålene, slik at vi kan forbedre rammeverket for
målinger over tid.

Disse spørsmålene er også i stor grad sammenfallende. De gir svar på de såkalte fem
dimensjonene av nyttevirkning identifisert av Impact Management Project-forumet. Vi har sagt
at en rekke tilnærminger og verktøy henger sammen på mange måter, så hvis du ønsker å lære
mer og ytterligere utdype kunnskapen om SIMM og svare på disse spørsmålene ovenfor, kan
du lære mer om de fem dimensjonene av nyttevirkning her.

I neste kapittel vil du lære hva som er de konkrete trinnene i SIMM-utvikling og hvordan disse
generelle konseptene manifesterer seg i ekte SIMM-rammeverk.

https://impactmanagementproject.com/impact-management/impact-management-norms/#anchor2


Planlegging av ditt eget SIMM-rammeverk

Det er på tide å bruke disse konseptene fra forrige kapittel for å lage et konkret SIMM-
rammeverk som kan hjelpe organisasjonen din til å forstå hvilken nyttevirkning du har. I dette
kapittelet skal vi gi en innføring i de spesifikke trinnene som skal til for å lage ditt eget SIMM-
rammeverk. Trinn er konkrete tiltak som må utføres, og de leder deg frem mot et kortfattet,
sekvensielt SIMM-rammeverk. Det finnes mange berøringspunkter med
prosjektlogikk/intervensjonslogikk, så alle som har erfaring med prosjekter vil ha mye lettere for
å forstå metodikken. Under hele prosessen må du prøve å huske på alle SVI-prinsippene vi
snakket om, spesielt prinsipper om involverte interessenter.

På samme måte med prosjektplanlegging skal du ikke gjøre dette alene. Dette må være en
prosess som involverer ulike interessenter (dine medarbeidere, ledelsen, andre interessenter,
osv.). Velg en person som skal koordinere og tilrettelegge hele planleggingsprosessen logistikk.
Denne personen kan senere få ansvaret for implementering av SIMM-rammeverket i
organisasjonen, og det er viktig at de har støtte fra ledelsen. Selv om du har begynt med
utviklingen av SIMM-rammeverket selv, må du gjennomgå alt du har gjort med medarbeiderne
dine og andre interessenter, spesielt hvis de har en rolle i det rammeverket (de er en viktig
interessent, de samler inn data osv.).

Det er også viktig å bli kjent med de som ikke er direkte involvert i planleggingsprosessen, å vite
hva du skal gjøre og hvorfor det er viktig å utvikle og implementere et SIMM-rammeverk i
organisasjonen. På denne måten vil du unngå mulig problemer senere med motivasjonen til de
som skal involveres i implementeringen (enten for å samle inn data, delta i en gruppe av
interessenter som overvåkes, delta i dataanalyse osv.).

For alle som skal være direkte involvert i planleggingen av SIMM-rammeverket kan det være lurt
å gjennomgå denne håndboken og begynne å fylle ut opplysninger i det praktiske verktøyet ved
bruk av manualen sammen med deg



Hvem vi er
Hva vi gjør og hvorfor
Hvem vi påvirker
Hvordan skal det fungere
Hvordan vi måler det
Hvordan vi rapporterer

Kort innføring
For å lage ditt eget SIMM-rammeverk, må du gå gjennom disse nøkkeltrinnene, en prosess der du
svarer på disse spørsmålene:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det er ikke så enkelt

Who we are What we do &
why

Who we affect How is it
suppose to work

How will we
measure it

How will we
report

Denne håndboken og metodikken lar deg utvikle et grunnleggende og avansert SIMM-
rammeverk, så først må du bestemme hvilken SIMM-rammeversjon du vil lage (grunnleggende
eller avansert versjon). For å hjelpe deg med dette finner du nedenfor en oppsummering av
hvilke deler av verktøyet du må fylle ut, avhengig av om du har valgt basisversjonen eller
avanserte versjonen. Basisversjonen hjelper deg med å forstå hvilke resultater og mulige
virkninger du oppnår, men du trenger ikke å gå inn i detaljer som om andre også har bidratt,
hvor lenge resultatene varer osv. Avanserte versjoner gir deg bare litt dypere spørsmål om
enkelte ting du skal utvikle. Slapp av, basisversjonen er egentlig grunnlaget for den avanserte
versjonen, så hvis dette er første gang du jobber med SIMM, kanskje det er enklere å velge
basisversjonen. Du kan gå fra basisversjonen til den avanserte versjonen når som helst.

                                                                                     



Key Steps BASIC ADVANCED

 
Parts of tool to be

filled
Parts of tool to be

filled

1. Who we are Organizational
scope

Organizational
scope

2. Why and what
we do Problem statement Problem statement

Problem tree

3. Who we affect Key stakeholders Key stakeholders

4. How is it
suppose to work Value chain

Value chain
+

Materiality Check

5. How will we
measure it Outcomes plan

Outcomes plan
+

Diminishing
factors

6. How will we
report Reporting plan Reporting plan

Figure: Summary of the Basic and Advanced SIMM framework



Bestem hvilken versjon av SIMM-rammeverket du vil lage (basis eller avansert)
Gjøremål

1.

1. Hvem vi er / organisasjonsomfang

Kort innføring

Dette er trinnet der du oppgir den generelle informasjonen om organisasjonen,
organisasjonens «ID-kort», akkurat som de første trinnene i prosjektskjemaer. Den minner deg
også på hvorfor du eksisterer i det hele tatt, hvilke verdier  du har, hva er organisasjonens visjon
og oppdrag – hvem vi er. I forbindelse med metodikken må du i denne delen også svare på
noen viktige spørsmål om hvorfor du utvikler SIMM-rammeverket, hva du vil måle og lære,
tidsramme for målt aktivitet og måling osv.

Who we are What we do &
why

Who we affect How is it
suppose to work

How will we
measure it

How will we
report

Ting å ta med seg fra dette trinnet: Definert organisasjonsomfang

Nøkkelbegreper og forkortelser:
Organisasjonsomfang, ID-kort for organisasjonen

Innhold + verktøy
For å kunne planlegge vårt SIM-rammeverk i mer detalj, må vi bevisstgjøre nok en gang hvem
vi er, som organisasjon. Åpne verktøyet og delen Organisasjonsomfang og fyll inn
grunnleggende informasjon om organisasjonen. Etter å ha fullført disse tekniske og enkle
grunnleggende organisatoriske spørsmålene, har vi en seksjon med spørsmål der vi begynner å
tenke på målerammeverket. Først må vi definere hva vi ønsker å måle, om vi skal måle
resultatene og nytten av programmer, prosjekter, tjenester eller hele organisasjonen. 
Beslutningen om hva vi ønsker å måle er selvfølgelig knyttet til motivasjonen vi har for å måle
resultater og nytte (vi vil f.eks. forbedre kvaliteten på en tjeneste, forbedre organisasjonens
effektivitet, se hva aktivitetene våre betyr for miljøet osv.). Her er en viktig ting å merke seg –
det vanskeligste er å utvikle et SIMM-rammeverk for en hel organisasjon. For læringens skyld
og for å få en generell forståelse av SIMM foreslår vi at du først utvikler et SIMM-rammeverk for
en tjeneste, et lite program, et mer langvarig prosjekt osv., slik at du ikke begynner med hele
organisasjonen med en gang. 



 Dette hjelper deg med å være mer spesifikk og fokusert, siden det i store organisasjoner med
flere programmer, prosjekter, tjenester og produkter er mye vanskeligere å utvikle et
rammeverk som kan integrere alt du gjør i, og som du kan lære av for å fatte konkrete
beslutninger for å skape forbedringer. Velg også programmene, tjenestene eller prosjektene
som implementeres kontinuerlig eller over lengre tid. Teori og praksis tyder på at 6 måneder (de
fleste sier opptil 12 måneder) er et minimum for en intervensjons varighet (ikke selve målingen,
men aktivitetene for de involverte) for å kunne definere bidraget til endring, utfall og
nyttevirkning mer tydelig. Hvis vi generaliserer litt, er det enklest å følge langsiktige programmer
der utviklingen av brukerne overvåkes kontinuerlig.
Hva som måles og hvorfor skal selvfølgelig også være relatert til noen (organisatoriske)
strategiske mål basert på vår misjon. Hvis det er mulig, kan du først prøve å måle ting som er din
strategiske prioritet.
Det er også viktig å vite at varigheten av SIMM ikke er den samme som varigheten til et program
eller et prosjekt. Man måler ofte etter at programmet/prosjektet er ferdig (for å se på de
langtidseffekten). Vi trenger derfor en grunnleggende tidsramme (hvor lenge aktiviteten varer og
hvor lenge vi skal overvåke, noe som ofte avhenger av hvilke ressurser vi har til rådighet).
All informasjon under Organisasjonsomfang hjelper deg også med å presentere informasjonen
til andre interessenter på en effektiv måte (f.eks. til partnere, brukere og andre som kan være
involvert i utviklingen av rammeverket eller som kan måles på et senere tidspunkt) om hvem du
er og hva du gjør for å måle samfunns-/miljønytte.

Konklusjoner
I tillegg til grunnleggende informasjon om organisasjonen, er organisasjonsomfang viktig når du
skal stake opp de grunnleggende grensene for SIMM-rammeverket. Det er ingen krise hvis du
ikke kan svare på alt i denne delen, eller ikke er spesifikk nok. Bare gå til de neste trinnene, så
hjelper de deg med å svare på disse spørsmålene senere. I tillegg vil du ofte gå tilbake til enkelte
ting i denne planleggingsprosessen og revurdere dem (fortrinnsvis gjøre dem smalere og mer
fokuserte) etter at du får mer informasjon gjennom trinnene i prosessen. Tenk på hvorfor du vil
måle samfunnsnytte og hvilke effekter du ønsker – samfunnsnytte (f.eks. menneskers
sosioøkonomiske status, helse) eller miljø, eller både sosioøkonomisk og miljø osv. Dette burde
ikke være et problem for deg, siden det i stor grad avhenger av oppdraget ditt og aktivitetene du
er involvert i samt viktige interessenter ... Hvis du ikke er en organisasjon som primært driver
med økologi, er det stor sannsynlighet for at du ikke kommer til å jobbe så mye med miljøbidrag,
men det betyr selvfølgelig ikke at du overser den komponenten.



Who we are What we do &
why

Who we affect How is it
suppose to work

How will we
measure it

How will we
report

2. Hva vi gjør og hvorfor / problemstilling

Kort innføring

Etter at vi har laget noen grunnleggende grenser under Organisasjonsomfang, skal vi nå
identifisere problemene/behovene vi løser gjennom våre valgte aktiviteter i
organisasjonen. Som i prosjekter er SIMM i vår metodikk basert på problemet vi løser
og hva vi gjør for å løse problemet gjennom aktivitetene våre. Hvis vi kjenner
problemet/problemstillingen, bør vi vite hvilke verdier vi skal skape og ha målrettede
resultater for de som opplever problemene/behovene. Vi må vite hvorfor vi
gjennomfører programmet og hvilke problemer/behov vi takler. 

Ting å ta med seg fra dette trinnet: Tydelig beskrivelse av problemene du løser
 Nøkkelbegreper og forkortelser:

Problemstilling, problemtre

Innhold + verktøy
Tenk på problemet/problemene du løser (eller bidrar til å løse) gjennom organisasjonsaktivitet
som du har valgt i Organisasjonsomfang. Lag en beskrivelse av det angitte problemet, med
informasjon om hva problemet er og hvem som har problemet. Det ligner på den spesifikke
problemdefinisjonen i prosjektene. I tillegg til hva som er problemet og hvem som har
problemet, kan du legge til andre egenskaper som konkretiserer og tydeligere definerer
problemet (geografiske trekk, problemets omfang osv.). Beskrivelsen skal være kort, på én eller
to setninger. Du kan identifisere flere problemer, men vær sikker på at de er knyttet sammen –
det skal være en logisk sammenheng, og det ene ikke årsaken til eller konsekvensene av det
andre. De skal være på samme nivå.
Jo mer du generaliserer når du definerer et problem, og du definerer det på et generelt nivå, jo
vanskeligere vil det være å forstå hvilke verdier du må skape og hvilke resultater og hvilken
nytte du ønsker å oppnå. Husk at du ikke kan redde hele verden; fokuser på de spesifikke
problemene du kan løse.



Hvis du synes det er vanskelig å definere problemet, foreslår vi at du bruker noen enkle verktøy
for å definere det. Et av disse verktøyene er Problemtreanalysen. Problemtreanalyse (noen
ganger kalt situasjonsanalyse eller bare problemanalyse) hjelper deg med å finne løsninger ved
å kartlegge problemets anatomi. Den ser oppstrøms på årsaker og determinanter, og
nedstrøms på konsekvenser og virkninger. Verktøyet kan hjelpe deg med å bryte problemet ned
i håndterbare og definerbare biter og gjør deg i stand til å ha en klarere idé om prioritering av
problemstillinger og mål, og å velge en problemløsningsstrategi. Vær realistisk. Vi ønsker ofte å
løse dype, systemiske problemer, men ressursene begrenser oss, så vi kan ikke velge den
løsningsstrategien vi ønsker. Gå i så fall ned til et lavere nivå, vær mer spesifikk, eller få innhentet
ekstra ressurser, inkludert andre viktige interessenter.

Figur: Problemtreanalysens struktur

Er dette representativt for virkeligheten?
Hva er de alvorligste konsekvensene? 
Hvilke årsaker er lettest/vanskeligst å løse?
Hvilke årsaker prioriteres (for de som opplever problemet, men også for oss som
organisasjon)

Du kan også bruke en annen teknikk – «De 5 hvorfor»-teknikken, et enkelt og effektivt verktøy for
å identifisere rotproblemene. Hovedmålet med teknikken er å finne den eksakte årsaken som
forårsaker et gitt problem ved å stille en sekvens med «Hvorfor»-spørsmål. 
Du kan også legge til spørsmål som gjør at du bedre forstår problemet, som:



Åpne Problemstilling i verktøyet og skriv ned problemstillingen
Når du har definert problemet du arbeider med, sjekker du logikken til problemet med flere
spørsmål som er tilgjengelig i den delen.
Har du valgt den avanserte versjonen, så fyller du også ut delen for Problemtre.

Konklusjoner
Jo bedre du forstår noens problemer og behov, desto mer sannsynlig er det at du kan reagerer på
riktig måte, noe som øker sannsynligheten for bedre resultater og virkninger. Aktivitetene bør være
fokusert på selve årsakene til problemet, siden du da ikke slukker brannen, men skaper en
langsiktig løsning, dvs. skaper endring og ikke bare tilfredsstiller det umiddelbare behovet på kort
sikt. Å forstå problemet er også avgjørende i SIMM, slik at vi klarere kan definere de ønskede
resultatene, vite hvordan tiltakene våre skaper positive/negative og tilsiktede/utilsiktede verdier  for
nøkkelinteressenter og skaper endringer som bidrar til nyttevirkningen. Hvis du er i stand til det, så
sørg for å involvere viktige interessenter i å definere problemet.

Gjøremål
1.
2.

3.



Who we are What we do &
why

Who we affect How is it
suppose to work

How will we
measure it

How will we
report

3. Hvem vi påvirker / kart over (viktige) interessenter

Kort innføring
Når vi har identifisert problemet – hvis vi ikke allerede har interessenter fra forrige trinn –
er det nødvendig å identifisere interessentene som primært rammes av problemet, f.eks.
de som opplever problemet eller kan være nøkkelen til å løse den. Interessenter er
«personer og organisasjoner som er aktivt involvert i aktivitetene som vi løser problemet
med, eller hvis interesser kan påvirkes positivt eller negativt som et resultat av aktivitetene
våre, eller som positivt eller negativt kan påvirke aktivitetene og løsningen». For å bedre
forstå hvilken nyttevirkning vi har, må vi selvfølgelig først forstå hvem som primært endrer
seg (for det meste med vilje, men noen ganger utilsiktet, positivt eller negativt) på grunn av
aktivitetene våre. Vi kaller denne prosessen for Interessentidentifisering.

Ting å ta med seg fra dette trinnet: Et kart over (viktige) interessenter med en klar kobling til
hvordan det definerte problemet (problemstilling) relaterer seg til dem

Nøkkelbegreper og forkortelser:
Viktige interessenter, identifisering

Innhold + verktøy

Begynn med å tenke på hvem interessentene dine er, hvilke enkeltpersoner eller organisasjoner
som er en del av det organisatoriske økosystemet og hvordan de er relatert til den identifiserte
problemstillingen. Som en del av dette kan du tenke på alle menneskene/organisasjonene som
berøres av aktivitetene dine når du arbeider med et identifisert problem, som har innflytelse
eller makt over det, eller som har en interesse i en vellykket eller mislykket løsning. Lag et kart
over interessenter. Du skal nå ha en liste over personer og organisasjoner som berøres av
arbeidet ditt når du løser identifiserte problemer. Noen av disse kan ha makt til å enten hindre
eller hjelpe til med det arbeidet. Noen kan være interessert i det du gjør, mens andre kanskje
ikke bryr seg, så du må finne ut hvem du må prioritere.



Adapted from Mendelow, A.L. (1981). 'Environmental Scanning - The Impact of the Stakeholder
Concept,' ICIS 1981 Proceedings, 20.

 I forbindelse med SIMM-rammeverket er vi mest interessert i de som krever tett oppfølging –
veldig interesserte personer/organisasjoner med mye makt. Vår anbefaling er å bare bruke 3–4
viktige interessenter i den første utrullingen av SIMM-rammeverket. Disse er som oftest:
- brukerne/nøkkelmottakere av våre aktiviteter, de som opplever problemet
- oss som organisasjon og menneskene som jobber med disse aktivitetene, de som prøver å løse
problemet og lære å forbedre aktivitetene/organisasjonen for å skape mer verdi for investerte
ressurser – husk andre og tredje «M» i 3M-konseptet
- de som finansierer aktivitetene eller andre beslutningstakere som er nært knyttet til problemet
og løsningene som vi leverer.

I en målingssammenheng er det svært viktig å identifisere hvem de viktige interessentene er,
siden det ikke er realistisk å kunne måle nyttevirkningen på alle interessenter som er relevante
for problemet.
Du kan kartlegge interessentene og klassifisere dem i henhold til hvilken innflytelse de har over
arbeidet ditt og hvordan de er interessert i det, i et «Makt/interesse-diagram» (se figuren
nedenfor). Bare husk at de er tilknyttet SIMM-årsakene og problemstillingen, siden de
sannsynligvis vil være «målet» for SIMM-aktivitetene dine.

Figur: Makt/interesse-diagram for prioritering av interessenter



Dette betyr ikke at vi neglisjerer eller ser bort fra andre interessentgrupper. Hvis du har
ressursene, kan du (absolutt anbefalt) utvide målingen og nytten til andre interessenter. Forsøk
spesielt å fokusere og målrette aktivitetene mot de som er sterkt berørt av problemene og
opplever en negativ nyttevirkning, selv om du kanskje ikke har identifisert dem som
primærbrukere og viktige interessenter.

Når du har identifisert dem, involver du dem i hele prosessen med planleggingen av SIMM-
rammeverket. Hvis du ikke kan involvere dem direkte i planleggingen av SIMM-rammeverket, så
husk å involvere dem senere for å sjekke at det du har planlagt er riktig, og spesielt å sjekke
ønskede resultater og virkninger fra deres perspektiv, ikke bare fra organisasjonens perspektiv.
De er den viktigste kilden til data og læring. Du vil uansett involvere dem senere når du
implementerer SIMM-rammeverket og begynner å samle inn data fra/om dem, så å involvere
dem så tidlig som mulig er faktisk en inngangsbillett til senere motivasjon og forståelse av hva
du ønsker å oppnå.
Dette er også en liten sjekk av den underliggende logikken – dersom du i begrunnelsene for
måling og i problemstillingen identifiserte noe som ikke lenger er relatert til viktige interessenter,
må du sannsynligvis endre på det ene eller det andre.

Konklusjoner
Etter hvert som arbeidet, programmene og prosjektene dine blir viktigere, kommer du til å
påvirke flere og flere mennesker/organisasjoner. Administrasjon av interessenter er prosessen
der du identifiserer viktige interessenter og får deres tilslutning. Interessentanalyse og å
utarbeide et kart over (viktige) interessenter er det første steget. Her identifiserer du og danner
deg en forståelse av de viktigste interessentene.
Det siste steget er å få en forståelse av hva som motiverer interessentene, hvilke verdier de
trenger, hvilke forventninger de har, og hvordan du skal overbevise dem. Så ikke tenk bare fra
perspektivet til organisasjonen din. Tenk deg i hver enkelt interessents sted. Involver dem og gå
gjennom det du har identifisert med dem. 
I sammenheng med denne metodikken er det viktig å identifisere de viktigste interessentene vi
påvirker (enten positivt eller negativt) med aktivitetene våre – der vi skaper verdi og endrer dem.
I forbindelse med metodikken og viktige interessenter ønsker vi svar på to spørsmål; hvilke
problemer ønsker vi å løse for interessentene, og hvilken nyttevirkning ønsker vi å ha på
interessentene? Dette er for å bedre forstå verdiene vi må skape for å endre dem og den
negative situasjonen.

 



Åpne kartdelen for (viktige) interessenter i verktøyet og skriv ned de (viktige)
interessentene.
Identifiser for hver enkelt av dem hvorfor de er viktige i forbindelse med
problemet/løsningen vår, hvilket spesifikt problem vi løser for dem, og hva de forventer.
Hvis du har ressurser, kan du utvide dette til alle interessenter, ikke bare de viktigste.

Når du skal begynne å planlegge SIMM-rammeverket, anbefaler vi at du velger maksimum fire
interessenter (vanligvis direkte brukere, ansatte i organisasjonen din, selve organisasjonen,
investorer osv.). Siden vi sa at vi betrakter SIMM som et styringsverktøy og at vi med denne
metodikken ønsker å bidra til utvikling av organisasjoner, anbefaler vi at du velger
organisasjonen din som en av de viktige interessentene, f.eks. ansatte/frivillige i organisasjonen
som primært er involvert i intervensjoner (programmer, prosjekter, tjenester osv.) som du
måler nytten av. Når du utvikler et SIMM-rammeverk for første gang, må du fokusere på de
interessentene som er lettest tilgjengelig for deg (de du kjenner best, som du har best tilgang
til, som du ikke trenger å bruke mye ressurser på for å få tilbakemelding osv.) og som rammes
hardest av problemene. Sørg for at interessentene dine er tydelig knyttet til den identifiserte
problemstillingen som du løser.
Her er det viktig å understreke at når du setter opp SIMM-rammeverket, må du utvide det til
andre interessenter. Poenget er ikke bare å skape større verdi for de som allerede opplever
positive effekter og utfall, men poenget er også å redusere de negative effektene for de som
opplever dem.
Det er også viktig hvis du under planlegging eller måling ser at den samme gruppen av
interessenter opplever verdiene vi skaper gjennom aktiviteter helt ulikt, eller de har helt
forskjellige behov, at du inndeler disse interessentgruppene i enda finere segmenter (f.eks.
mennesker med funksjonshemminger -> funksjonshemmede under 35 år og personer med
funksjonshemninger over 35...) 

Gjøremål
1.

2.

3.



4. Hvordan det er tenkt å fungere / verdikjede
Kort innføring
For å videreutvikle et rammeverk for måling av nytte for organisasjonen er det viktig å vite i
hvilken grad endringen vi ønsket faktisk skjer og hvilke andre nyttevirkninger (med positive og
negative verdier) aktivitetene våre skaper. Uten å definere klare beregninger/mål for
aktiviteten, vil vi derfor ikke vite hva resultatene er. Resultater kan sees på som effekten av
aktivitetene våre og endringene. Akkurat som grunnmuren til et hus, er verdikjeden et teoretisk
fundament som hjelper oss med å måle.
Det finnes mange måter å beskrive verdikjeden mellom produksjonsfaktorene/ressursene,
aktiviteten og produktene på, og til hele sekvensen av resultater og virkninger. Verdikjeder har
til hensikt å vise merverdien til aktivitetene i organisasjonen og hvilke resultater man ønsker å
oppnå.

Sentrale begreper og forkortelser
Verdikjede (teori om endring), intervensjonslogikk, resultater

Who we are What we do &
why

Who we affect How is it
suppose to work

How will we
measure it

How will we
report

Ting å ta med seg fra dette trinnet: Verdikjede (hvordan vi skaper verdiene) for hver interessent 

Innhold + verktøy

Konseptet verdikjeder, først foreslått av Michael Porter i 1985, er et strategisk planleggings- og
evalueringsstøtteverktøy. Det ble utviklet til bruk i næringslivet, men kan tilpasses og brukes i
alle typer organisasjoner. Porters hovedide er at verdikjeden er en modell for hvordan bedrifter
mottar råvarer som input, tilfører verdi gjennom ulike prosesser og selger ferdige produkter til
kundene.



Hvem er (viktige) interessenter og hvilke problemer har de ...
Hvilke innsatsfaktorer/ressurser – f.eks. mennesker, ferdigheter, tid, penger, kunnskap,
utstyr, teknologi og partnere – bruker vi…
For å gjennomføre aktiviteter – f.eks. opplæring, rådgivning, tilrettelegging, omsorg,
utvikling, tjenesteytelse, levering av produkter, myndiggjøre, representere, lobbyere … som
genererer følgende resultater/produkter fra aktivitetene (antall personer som var i
utdanning, antall workshops, antall læreplaner utviklet, antall produserte produkter, antall
levert timer med tjenester osv. som vil skape…
Kortsiktige resultater – for eksempel kunnskap, ferdigheter, bevissthet, kortsiktig erfaring,
innsikt, en løsning som åpner for muligheter for fremgang og at interessentene
bruker/implementerer det ...
Resultater på mellomlang sikt – for eksempel motivering av dem/oss, endring av tankesett
og skape ...
Langsiktige resultater – for eksempel endring i atferd, holdninger, praksis, som fører oss til
...
Virkning – velvære, endringer i bransjen – f.eks. endring i politikk, sosioøkonomisk situasjon,
miljøforhold, samfunnslivet, sikkerhet, folkehelse, like muligheter, sosial rettferdighet,
fordeling av ressurser, forandringer i hele sektoren osv.

I sammenheng med metodikken vår ønsker vi bare å forstå følgende logikk:

Interessenter -> Innsatsfaktorer/Ressurser -> Aktiviteter -> Produkter -> Utfall -> Nyttevirkning
eller:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Verdikjede hjelper oss med å forstå hvordan handlingene til organisasjonen skaper de
ønskede endringene – «hvordan komme fra punkt A til punkt B». Skal på samme måte som i
endringsteori i så stor grad som mulig bygge på forskning, antakelser, oppfatninger eller
forståelse av problemet du løser og forholdet mellom aktiviteten og resultatene som
organisasjonen ønsker.

Det er egentlig intervensjonslogikk som viser hvordan vi bruker ressurser i aktivitetene og
skaper verdi og oppnår resultater, og til slutt får en virkning.



Mennesker/kunnskap
Prosesser/drift/styring
Kvalitet
Bærekraft

Som eksempel kan vi bruke en organisasjon som jobber for å forebygge rusbruk blant ungdom,
og som har en hjelpetelefon som ungdom kan henvende seg til for å få hjelp og bistand.
Organisasjonen tenker at ungdommer som henvender seg til hjelpetelefonen skal få rådgivning
som hindrer dem i å bruke rusmidler, noe som gjør at målene til organisasjonen oppfylles – å
redusere andelen rusbrukere blant landets ungdom. En annen organisasjon som jobber for å nå
dette målet har valgt en annen intervensjonsmodell; den gjennomfører arbeidsgrupper på
skoler der elever møter ungdom som sliter med avhengighet. En tredje organisasjon som jobber
mot samme resultat, forsøker å påvirke for å endre fengselsstraffene for bruk av narkotika. I alle
de tre tilfellene er ønsket resultat det samme, men måten å oppnå det på er forskjellig.
Vår tilnærming til verdikjeden er ved bruk av «omvendt kartlegging». Først identifiserer vi
problemet vi ønsker å løse – dette har vi allerede gjort. Deretter ser vi etter en pålitelig kilde for
bevis som hjelper oss med å forstå problemet – hvem er målgruppen, hva er deres behov, hva
mangler de for å ha det bra. Vi anstrenger oss for å samle inn data og informasjon som best
beskriver fenomener og trender innenfor feltet. Vårt neste skritt blir å skissere den fremtiden vi
ønsker og formulere mål i forhold til visjonen vår og nyttevirkningen vi ønsker å ha. Fra disse
målene utleder vi resultatene eller betingelsene som må være oppfylt for at vi skal nå de
overordnede målene. Vær spesifikk og SMART (strategisk og spesifikk, målbar og motiverende,
oppnåelig, handlingsorientert, relevant og realistisk, tidsbestemt og sporbar) i
resultatdefinisjonen / definisjonen av indikatorer for resultater i neste trinn. Deretter jobber vi
bakover – mens vi sammenligner valgfrie handlingsveier og gjør begrunnede antakelser – og
velger den mest effektive intervensjonen som etter vårt syn skal løse problemet, eller i det
minste bidra til å løse det. Vi kan nå se årsakssammenhengen mellom vår valgte innsats og utfall.

Hvis du har mer enn ett ønsket utfall, rangerer du dem etter viktighet – husk at verdien av et
individuelt resultat først og fremst bør ses fra et interessentperspektiv, og deretter fra vårt
organisatoriske perspektiv. Balansere prioritering mellom interessenter/organisasjon.
For å hjelpe deg med resultatene har vi laget en enkel tabell som du kan bruke når du skal
definere resultatene. Robuste og fremgangsrike organisasjoner investerer i disse fire
segmentene og kategoriene:

1.
2.
3.
4.

Ideen bak dette er at SIMM-resultatene våre også skal være knyttet til én eller flere av disse
kategoriene. Så hver gang du ønsker å definere resultatet og endringene vi ønsker å skape med
aktivitetene, skal det være relatert til disse punktene:



People/Knowledge
Processes /

Operations /
Governance

Quality Sustainability

- knowledge gained
- knowledge used
- change / mindset
- motivation and
satisfaction
- career development
- health, safety
- financial security and
wage relations
…

- resource efficiency /
optimization
- management and
governance
- investments in
employees
- transparency
- recognizability of the
organization
…

- quality of products,
services

- quality of
relationships (with

customers, suppliers,
other stakeholders)

...

- financial sustainability
/ growth

- environmental
- networking

Dette er bare en veiledende, ikke en endelig liste. I utgangspunktet skal resultatene
(indikatorene) vise endringene i de kategoriene.

Avhengig av hvorfor du begynte å måle, vil det mest sannsynlig avhenge av i hvilke av
kategoriene du ønsker en virkning. Hvis du for eksempel ønsker å se hvordan en bestemt
tjeneste som organisasjonen din tilbyr påvirker tjenestebrukere, vil du ha tjenestebrukere som
en gruppe viktige interessenter, og utfall og indikatorer som hovedsakelig må overvåkes i
kategorien Mennesker/kunnskap. Hvis du også ønsket å se hvordan tjenesten påvirker
menneskene med ansvaret for aktiviteten – de ansatte som leverer tjenesten, så vil du ha
ansatte som en gruppe viktige interessenter i organisasjonen, og også her vil virkningene være
mest relatert til mennesker/kunnskap. Men hvis du også ønsker å forbedre kvaliteten på
tjenesten du leverer gjennom SIMM-rammeverket, så vil du i tillegg til de ovennevnte
interessentene bruke organisasjonen som en viktig interessent og potensielt definere virkninger
i kategoriene prosesser, tjenestekvalitet, kunderelasjoner og bærekraft (f.eks. økonomisk), siden
disse kan være relatert til kvaliteten på tjenesten du tilbyr. Du kan tydelig se det fra eksemplet
vårt i det praktiske verktøyet.



For de som vil være sikre, anbefales det å sjekke utfallet med interessentene, de som ikke var
direkte involvert i planprosessen. Vi søker bekreftelse på at noe er identifisert som relevant
(f.eks. at brukerne selv nevner det som et problem/behov, det er identifisert i undersøkelser, det
er etablert i sosial praksis, prosjektanbudet nevner det osv.). Men det i seg selv er ikke nok til å si
at resultatet er nødvendig. Det store antallet potensielle resultater gjør at vi må fokusere på det
som virkelig er viktig og av betydning (det har ofte større verdi, vurderes som viktigere,
prioriteres høyere enn andre ting) for oss og interessentene. Som du allerede vet, er å spørre
interessentene den beste måten å gjøre det på. Teknikken vi anbefaler (hvis det lar seg gjøre) er
et løst strukturert intervju. Plukk ut et mindre utvalg, f.eks. 10 respondenter. Forklar dem hva du
gjør (planlegger SIMM), problemene du har identifisert som angår dem, og som du forsøker å
løse, og resultatene du ønsker å oppnå. Poenget med å bruke åpne spørsmål er å bekrefte
viktigheten til disse problemene og virkningene du har identifisert, og å rangere dem etter
viktighet, slik de oppfatter det (f.eks. forklare virkningene og la dem rangere dem etter viktighet).
Det er også veldig viktig at du gjennom en åpen diskusjon gir dem muligheten til å snakke om
problemer og forventninger som du kanskje ikke har definert. Hvis det er et mønster der
problemer, behov og utfall som ikke er identifisert gjentar seg i intervjuer med flere
respondenter, må de identifiserte resultatene revideres, kanskje også hele verdikjeden hvis du
ikke hadde fått med de viktigste problemene.

Verdikjeden er reisen vi valgte fra punkt A (problemet) til punkt B (løsningen) og virkningen vi
ønsker å oppnå. Gjør det enkelt, vær visuell. Du kan se et fint eksempel her.
Dette er også en logisk sjekk – du må undersøke om aktivitetene du gjennomførte eller hadde
planlagt fører frem til ønskede utfall, mål og virkninger. Gjør de ikke det, så må du endre på noe.
Og stol på oss; det er tidsbesparende og logisk å endre aktivitetene, prosjektene, programmene
og tjenestene.

Konklusjoner
Interessentene må analyseres hver for seg, siden aktivitetene mot interessentene er forskjellige.
Det samme gjelder verdiene og resultatenevi gir dem. Verdikjeden er faktisk en representasjon
av hvordan vi gjennom aktivitetene våre skaper verdi og resultater for interessentene (på kort,
mellomlang eller lang sikt) som gir oss ønsket virkning. Det er viktig å identifisere både positive
og negative utfall. Hvis du ikke allerede ser om noe er en kortsiktig eller langsiktig virkning, er det
viktig å sette dem opp i en tydelig og logisk kronologisk rekkefølge. Resultatene skal være tydelig
definert og konkrete, og det skal være en klar sammenheng med de målene vi har satt oss. For å
unngå rene antakelser bør du involvere interessentene (husk prinsippet om å involvere
interessenter) i planleggingen, slik at antakelsene blir så riktige som mulig. Bruk også så mange
informasjonskilder som mulig (tidligere målinger, evalueringer, brukerovervåking, strategier,
prosjekter, forskning og alle andre primære og sekundære datakilder) for å bekrefte og gjøre
verdikjeden mer konkret og troverdig. Det vil også hjelpe deg med å fastsette grunnlinjen –
tilstanden du bruker som utgangspunkt for målingen – mer nøyaktig, og med å gi en indikasjon
på hvilke forventninger og resultater som er realistiske.

https://www.shelterboxaustralia.org.au/wp-content/uploads/2019/02/Theory-of-Change.png


Lag en verdikjede for hver av de viktigste interessentene / fyll ut delen for verdikjede i
verktøyet – prøv å gjøre dette i omvendt rekkefølge – fra ønsket nytte til mål og utfall, og så
videre.
Gjennomgå og kontroller de øvrige delene (forrige trinn) i rammeverket, slik at du ser om de
er i samsvar med ny informasjon.
Har du valgt en avansert versjon av SIMM-rammeverket, fyller du ut Resultatkontrollen for å
se hvilke resultater som er viktigst.

Also use as many sources of information as possible (your previous measurements, evaluations,
user monitoring, strategies, projects, research, and all other primary and secondary data
sources) that will confirm or make the value chain more concrete and credible to you. It will also
help you to more precisely determine the base line, the initial state from which you start to
measure and in some way guide you what are the realistic expectations, outcomes you can
generate.

Gjøremål
1.

2.

3.

5. Hvordan vi måler det / Resultatplan
Kort innføring
Når resultatene er identifisert og kontrollert, må vi definere både de tydelige indikatorene deres
og (måter å innhente) bevis på oppfyllelse. Indikatorer betyr ingen ting hvis de ikke viser ønsket
oppnåelse eller fremgang, eller ikke har en tilordnet verdi. Vi må definere KPI-er
(prestasjonsindikatorer). KPI-er er kritiske (viktige) indikatorer for fremgang mot et ønsket
resultat eller en endring. De er kvalitative og kvantitative mål for vurdering av ytelse, fremgang og
virkning i en organisasjon. Hvis de analyseres i et omfattende rammeverk, kan KPI-er og mål gi
nyttig informasjon om ytelse, og synliggjøre styrker og svakheter samt elementer som kan
forbedres, og understreke viktige punkter. KPI-er for utfall og målindikatorer brukes til å
identifisere de beste kanalene og verktøyene for datainnsamling. I denne delen skal vi igjen
reflektere over hvilke typer indikatorer og relaterte kanaler for datainnsamling som kan bidra til
å lage hensiktsmessige rammer for evaluering av samfunnsnytten av aktivitetene til CSO.

Who we are What we do &
why

Who we affect How is it
suppose to work

How will we
measure it

How will we
report

Outputs from this step: Clear definition of outcomes and related KPIs with targets for each of the
Outcomes 



Sentrale begreper og forkortelser

Ytelse, resultater, indikatorer, mål, ledelse, evaluering, data, analyse 

Innhold + verktøy

Hvorfor er indikatorer viktige i SIMM? Indikatorer kan være enten kvantitative eller kvalitative, de
bestemmer en skala eller målestokk for elementet som skal måles, for eksempel et antall eller en
prosentandel av et utvalg personer. Riktig evaluering/overvåking krever bruk av et sett med ulike
indikatorer som skiller mellom effektindikatorer og resultatindikatorer.
Effektindikatorer: Beskriver kvantitet og kvalitet for ressursene/tjenestene som produseres. De kan
vise enkelte resultater fra prosjektets tidligere trinn – disse er klassiske indikatorer som
organisasjoner rapporterer for prosjekter (for eksempel finansiert med EU-midler).

I SIMM-sammenheng er vi mye mer interessert i indikatorer på nivået for effekter og nytte, siden
antallet kurs, nye programmer, brukere per arbeidsgruppe osv. ikke nødvendigvis sier noe om de
reelle effektene om det vi foretar oss (vi kan ha hundrevis av arbeidsgrupper) på deltakerne. Hvis
de ikke bruker kunnskapen til å forandre eller forbedre situasjonen, har vi i praksis bare skapt en
kortsiktig effekt knyttet til den nye kunnskapen. En effekt som snart blir borte hvis den ikke tas i
bruk. Som vi sa i forrige trinn, bør resultatene og relaterte KPI-er med målindikatorer være i en av
disse kategoriene:

People/Knowledge
Processes /

Operations /
Governance

Quality Sustainability

- knowledge gained
- knowledge used
- change / mindset
- motivation and
satisfaction
- career development
- health, safety
- financial security and
wage relations
…

- resource efficiency /
optimization
- management and
governance
- investments in
employees
- transparency
- recognizability of the
organization
…

- quality of products,
services

- quality of relationships
(with customers,
suppliers, other
stakeholders)

...

- financial sustainability
/ growth

- environmental
- networking



Vi må definere KPI-er. Med tanke på den store variasjonen i data, er ikke én KPI i seg selv nok til å
formidle hele bildet. Derfor er det viktig å plassere KPI-ene i et fullstendig rammeverk du har
utviklet. Også her er det viktig at alt har en logisk forbindelse. Her ser du en oversikt over to sett
med kriterier for KPI-er som kan hjelpe deg med indikatorene.

Figur: To sett med kriterier som vil hjelpe deg med å definere KPI-er (Klipfolio, n.d.) (EEA, 2021):

Historiske trender: Identifisere spesifikke endringsmønstre i ytelsesindikatorer ved å
analysere rapporter/statistikk.
Ekspertvurderinger: Invitere eksperter til å dele synspunktene sine på spesifikke kontekster
eller indikatorer.
Forskningsfunn: Funn i litteratur og forskning kan hjelpe deg med å sette realistiske mål.
Interessentenes forventninger: Involver nøkkelinteressenter for å få en bedre forståelse av
behovene og forventningene deres.
Oppnåelse av lignende programmer: Sammenlign med andre programmer for å forstå
endringshastigheten som kan forventes under lignende omstendigheter. Og så videre …

Mål indikerer verdien som skal nås i løpet av en viss periode, noe som representerer en alvorlig
utfordring innenfor resultatbasert ledelse. Hvis målene skal være realistiske, må de samtidig være
ambisiøse nok til at folk oppfordres til å gjøre sitt beste for å oppfylle dem (EEA, 2021). Mål kan
integreres direkte i KPI-ene
 
Hvilke elementer kan bidra til å identifisere mål? (EEA, 2021):

1.

2.

3.
4.

5.



Mål kan integreres direkte i KPI-ene. La oss se den enkle sammenligningen i den følgende oversikten:
 

Desired Outcome Indicator KPIs with target Trashold

Increased financial
sustainability of the
organization by 20% in
next 3 years

- Increase in revenues
from activities of the
organization
-…

- Increase in revenues
from market activities

(providing service on the
market) by at least 10%

compared to the
previous year

- If we don’t achieve at
least 5% increase from

market activities in each
year, we should…

Hvis vi bare fastsetter indikatoren uten KPI, kan vi ha en økning på 10 EUR i inntekter
sammenlignet med året før, og vi kan si at vi er nærmere resultatet vi ønsket, men i virkeligheten er
dette langt fra målet om en økning på 20 %. Du kan til og med sette grenseverdier – hva gjør vi hvis
dette skjer, hvilken beslutning må vi ta for å skape en endring?

Datainnsamling er avgjørende for riktig implementering, overvåking og rapportering. Når du
definerer KPI-er og mål, må du umiddelbart tenke på hvordan data skal samles inn for å kunne
påvise dem. Vi må derfor planlegge og ha kunnskap om det følgende:
- hvilken type data vi trenger som bevis
- kanaler for datainnsamling
- hyppigheten av datainnsamling.

Ikke legg for mye arbeid på de du samler inn dataene fra, men også på de som samler dem inn.

Vil du vite mer, kan du lese videre om faktorer som potensielt kan påvirke negativt. Selv når vi
tydelig har definert og bekreftet resultatene og de relaterte KPI-ene/målene, er det et faktum at de
blir mindre effektive over tid (ikke samme effekt på personer som akkurat har sluttet i et program
som på de som var med i programmet for to og tre år siden). I mellomtiden, eller allerede da vi
gjennomførte tiltakene, var det stor sannsynlighet for at både andre interessenter og eksterne
faktorer ville ha nyttevirkning på viktige interessenter, noe vi må ta hensyn til når vi snakker om
hvor mye som kan tilskrives oss, hvor mye vi bidrar til endringen, og hvilken nyttevirkning vi har.
Dette, sammen med inntektsskapende effekter, er også den mest komplekse og usikre delen av
prosessen. I forbindelse med denne metodikken skal vi fokusere på å først identifisere hvem/hva
som påvirker interessentene i tillegg til deg selv, og vurdere hvordan utfall og virkninger svekkes
over tid.



Dødvekt – Årsakene er systemiske eller av ukjent kilde
Forskyvning – Hvilken aktivitet kan vi fortrenge? / Vurder hvor mye effekten avløser andre
effekter. Dette bør vi vurdere hvis for eksempel tiltakene våre forhindrer folk i å oppleve de
samme eller lignende endringer andre steder.
Tilskrivelse – Hvem andre kan bidra til endringen? / Vurder hvor mange effekter som skyldes
bidrag fra andre organisasjoner eller personer. Det er lite sannsynlig at bare våre aktiviteter
har bidratt til endring.
Frafall – Vil resultatet falle i årene som kommer? / Reduseres over tid

Faktorer med negativ nyttevirkning trekkes fra (ofte oppgitt i prosent) den totale verdien for
effekten du skaper. Til tross for forskjellige tilnærminger og metoder, og ulike navn på disse
faktorene, kan de klassifiseres i følgende grupper:

Hvis du ønsker å tydeligere vite/vise hvordan nyttevirkningen din er, kan det være smart å
inkludere disse faktorene i SIMM-rammeverket. De kan ofte defineres basert på forskning
(ekstern, eller basert på langsiktig overvåking av brukere) eller bransjestandarder. Selv om de
oppgis som prosenter, er de ofte – i mangel på relevant forskning eller dokumentasjon – ofte en
blanding av objektive og subjektive vurderinger gjort av organisasjonen som gjennomfører
målingen. Derfor bør de være basert på innspill fra interessentene vi måler for å være nøyaktige.
Både du og interessentene bør derfor vurdere nivået for disse faktorene. Hvis du er interessert i å
lære mer om disse faktorene og bruke dem til å generere inntekter, kan du lære mer om dette i
SROI-metodikken. For det første er det viktig å identifisere dem, og hvis det lar seg gjøre (du har
de nødvendige ressursene, dokumentasjon, forskning), må du prøve å spesifisere dem som
prosenter av en verdi. Du kan oppleve at du har laget kortsiktige utfall som dessverre svekkes
veldig raskt over tid. Herfra kan du spørre hvorfor dette er tilfelle og prøve å lage en strategi og en
tilnærming (endre aktiviteter, legge til nye, forbedre prosesser ...), slik at effektene varer lenger og
blir langsiktige. Husk at SIMM faktisk er en mulighet for løpende læring og en potensielt
evigvarende prosess.

https://www.socialvalueint.org/guide-to-sroi


Angi SMART-indikatorer / KPI-er / mål for resultatene – fyll ut delen Resultatplan i verktøyet
De som har valgt en avansert versjon av SIMM-rammeverket fyller ut delen for reduksjonsfaktorer i
verktøyet.

Konklusjoner
Godt definerte KPI-er, analysert i et bredere rammeverk, kan veie opp for feiltolkninger basert på
forutinntatthet og egeninteresser, og kan gi empiriske bevis for programmenes ytelse og nyttevirkning
samt trekke inn interessentenes fremtidige planlegging og tiltak. De må være SMART. KPI-er må være
strategiske rettet mot aktivitetene dine, og de må bevise at du beveger deg effektivt i riktig retning, mot
endringen du har satt som mål for interessentene. Når du er inne i prosessen med å lage indikatorer,
må du også ta hensyn til hvilke bevis som må samles inn og hvilke metoder og kanaler som skal brukes
til å innsamle bevisene. Poenget er at SIMM bør integreres i organisatoriske prosesser, og hvis det er
mulig at prosessene for innsamling av bevis integreres i den ordinære kommunikasjonen med
interessentene, for eksempel i prosjektaktiviteter. Samle inn data regelmessig (noe som ikke betyr at du
må stille spørsmål til interessenter hele tiden) og analyser dem for å lære og ta beslutninger på
organisasjons-/aktivitets-/strateginivå. Definer hyppigheten og kanalene for kommunikasjonen med
dem tydelig (på teamnivå kan det være månedlig, på nivået til brukeren som mottar tjenesten kan det
være månedlig eller sjeldnere), avhengig av hvem du samler inn disse dataene fra og hvem du skal
rapportere til. Ikke overbelast dem. Ved innhenting av bevis er det viktig å tydelig definere hva som
samles inn, hvilke innsamlingskanaler som skal brukes samt hyppighet og omfang (referanse og ekte
prøve).

Gjøremål
1.
2.



Hvem rapporterer du til, og hva er målet med rapporteringen, hva ønsker vi å formidle?
Hva er rapporteringens detaljnivå og hyppighet?
Hva er fokus og hva er viktig for hvem?

6. Hvordan vi rapporterer / rapportering
Kort innføring
I de grunnleggende konseptene har vi allerede sagt at rapportering kan deles inn i to
grunnleggende typer – intern og ekstern, og den kjennetegnes av praktisk talt tre gjensidig
avhengige spørsmål du trenger å vite:

Omfanget og strukturen til rapporten bestemmes ofte av målgruppen du rapporterer til.
Fortrinnsvis skal det være et visualisert bilde av det du har lært gjennom SIMM som viser
nyttevirkningen på de ønskelige interessentene, ledsaget av anbefalinger og videre trinn.

Who we are What we do &
why

Who we affect How is it
suppose to work

How will we
measure it

How will we
report

Ting å ta med seg fra dette trinnet: Grunnleggende utkast til rapporteringsplan og
rapportstruktur

 Sentrale begreper og forkortelser
Rapporter, intern-ekstern rapportering, beslutningstaking

Innhold + verktøy

Rapportering betyr å presentere overvåkingsaktiviteter gjennom involvering av ulike aktører, over
flere sykluser og på ulike nivåer. Med rapporten ønsker vi å vise offentligheten (ekstern
rapportering) hvilke verdier vi skaper for hvem og hva som er vår nyttevirkning.



Rapporten inkluderer alle relevante spørsmål i henhold til deres prioritetsnivå
Alle funn, konklusjoner og anbefalinger presenteres på en logisk og sammenhengende måte
Hver anbefaling er skreddersydd til spesifikke interessenter
Metodikken er presist beskrevet
Flere data- og informasjonskilder er tilgjengelig for validering av funn
Rapporten er nøytral og inneholder nyttige anbefalinger, skreddersydd for de identifiserte
problemene.

Måtene resultater presenteres for ulike interessenter på, er et viktig aspekt. Følgende elementer
bør tas med i vurderingen (EEA, 2021):

Her er en generell liste over nøkkelprinsipper for riktig rapportering (Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, 2019):

Du kan strukturere rapporten din slik at du starter med en kort beskrivelse av grunnleggende
teknisk informasjon og årsakene til at du startet med SIMM. Dette finner du i delen
Organisasjonsomfang. Ja, du må beskrive hvem som er dine (viktige) interessenter, som du har
nyttevirkning på. Deretter kan du visualisere viktige funn og ting du har lært ved å analysere
dataene. Det er fint å se anbefalinger i rapportene og noen steg du planlegger å ta, basert på det
du har lært av målingene. 



Rapportering er også grunnlaget for beslutningstaking. Husk at poenget med SIMM ikke bare ligger
i rapporteringen om vår nyttevirkning – det er viktig at vi lærer og tar beslutninger (på
drifts-/program-/strateginivå) basert på innsamlede data og analyse.

Konklusjoner
Hvis du ser nærmere på punktene ovenfor, vil du se at du faktisk gjennom rapportering må dekke
og forklare alle aspekter ved de åtte prinsippene SIMM-prinsippene vi allerede har nevnt,
selvfølgelig med tanke på til hvem og hvordan du vil formidle denne informasjonen til en bestemt
målgruppe. Husk at noen ganger kan mindre være verdt mer – en god side med infografikk er mer
verdt enn en rapport på 100 sider som kanskje ingen kommer til å lese (med mindre de er
investorer, beslutningstakere osv.).

Gjøremål
1. Set a small reporting plan - fill in the Reporting part of the tool



Implementering av et SIMM-rammeverk

Arbeidet ditt er ikke ferdig. Nå er tiden inne for å teste og implementere det du har laget – det
er på tide å ta i bruk SIMM-rammeverket. I dette kapittelet kan du lese om grunnleggende
retningslinjer for implementering av SIMM-rammeverket i en organisasjon. Antakelsen bak
dette er at hvis du har fått grønt lys for å planlegge et SIMM-rammeverk, bør ledelsen også
støtte deg i implementeringen av rammeverket. Med dette går du fra den første fasen av SIMM-
syklusen til den neste – datainnsamling.

Når du har utviklet SIMM-rammeverket, må du se trinnene og definere ansvaret for
implementeringen. I praksis vil det være nyttig å definere hvem som er ansvarlig for å
implementere rammeverket i organisasjonen. Det beste vil være om den personen blir pekt ut
allerede før planleggingsfasen. Det samme gjelder for personen som skal ha ansvaret for
datainnsamlingen. Vi snakker ikke her om at én person skal samle inn alle data, men vi trenger
noen som er ansvarlig for å samordne hele prosessen og delegere oppgavene.

Når du har definert hvem som skal samordne hele prosessen, må du se på hvilke prosesser og
aktiviteter i organisasjonen som påvirkes av målingen. Resultatplanen du laget i den praktiske
delen, vil hjelpe deg med dette. Avhengig av hvilken organisasjonsaktivitet som overvåkes og
måles, er det også tydelig hvem som skal være med på å samle inn disse dataene – vanligvis de
som utfører disse aktivitetene. I resultatplanen har du tydelig definert ønskede utfall og
relaterte indikatorer / KPI-er samt en beskrivelse av typen data, metoder og kanaler for
innsamling av data. For de som skal ha ansvaret for overvåking og innsamling av data, må det
derfor defineres og forklares tydelig hvilke data som skal samles inn og hvordan det skal
fungere, gjennom hvilke kanaler (evalueringsark, brukerkort, intervjuer) osv. Prøv som tidligere
nevnt å samle inn data gjennom allerede etablerte kanaler (i prosjektaktiviteter har du for
eksempel andre aktiviteter der du kan samle inn data som er viktige for SIMM-rammeverket).



Indicators/KPIs Type of data

Channels/Tec
hniques of

collecting and
evidence

Frequency Who is
responsible

When we report
data:

Increased user
knowledge by

20%

Exam results
 

- entrance,
intermediate

and exit
exams /

Results of the
exams

- on start of
the

educational
process

(February
2022.), in the
middle of the
process (May
2022.) and at

the end
(October

2022.)

- employee A - every six
months

 
Data on their

motivation - inteviews - every four
months - employee B - every four

months

Figur: Planleggingsverktøy for datainnsamling:

Etter at du har samlet inn alle viktige data som du har definert, er det nå på tide å analysere
dataene og rapportere for å ta avgjørelser. Du analyserer dataene du fikk fra målingene, og,
avhengig av hvorfor du begynte å måle, tar du beslutninger. Noen vil bare samle analyserte data og
gjennom en visualisert rapport informere allmennheten om verdien som skapes. Andre vil endre
organisasjonen (f.eks. innenfor de fem foreslåtte kategoriene – mennesker, prosesser, ledelse,
kvalitet, bærekraft), slik at aktivitetene gir mer verdi for pengene i fremtiden – husk den tredje «M»-
en i 3M-konseptet. Hva du ønsker å lære og hvordan du vil lære å ta beslutninger avhenger av
grunnene til at du startet med målinger og hvordan du har definert effektene og indikatorene.
Husk kapittelet der vi snakket om rapportering.

Datainnsamling og analyse kan være mye hyppigere, spesielt for interessenter du er i løpende
kontakt med og overvåker regelmessig. Dette lar deg ta driftsmessige beslutninger og gjennomføre
endringer som fører frem til strategiske avgjørelser, slik at du har større kontroll over
organisasjonen og virkningen. Hvis du har ressursene og det er viktig for deg å reagere raskt på
potensielle problemer og skape mer verdi, så sørg for å dra nytte av det.



Implementering av SIMM-rammeverket og rapportering er derfor ikke det eneste alternativet.
Basert på målingen kan du lære, revidere SIMM-rammeverket og begynne med en ny syklus av
måling og rapportering for å skape større verdi for de investerte ressursene i fremtiden. Det er
en uendelig historie som du kommer til å like og sette pris på. Det gjelder også interessentene
rundt deg og samfunnet som vil se hvilken nyttevirkning organisasjonen har.

En oppfordring til handling

Ta kontakt med oss. Du kan gjøre dette på flere måter:

1. Send oss en tilbakemelding om håndboken og det praktiske verktøyet
2. Utvikle ditt eget SIMM-rammeverk ved å bruke håndboken og verktøyet og del det med oss for
å få innsikt.
3. Implementer SIMM-rammeverket som du utviklet, og del det du har lært om
implementeringsprosessen og funn fra målingene dine.
4. Still spørsmål om SIMM 
Del kunnskapen og erfaringen du har med SIMM med oss. Å forbedre denne håndboken og
verktøyene er verdifullt for oss, men også viktig for vår egen læring. 

Kontaktskjema/-måter:

The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.




