
E!ektmåling
– VisDet!

Hva 
E!ektmåling med VisDet! er et praktisk, digitalt verktøy 
som er utviklet for å hjelpe deg med å måle e!ekten 
arbeidet ditt har på samfunnet - steg for steg.

For sosiale entreprenører som er opptatt av å skape 
positive samfunnsendringer med virksomheten sin, så 
er det like viktig å forstå, måle og fortelle om e!ekten 
virksomheten har, som det er å ha en ryddig økonomi. 

Når 
Bruk dette verktøyet så tidlig som mulig i arbeidet med 
den sosiale virksomheten, helst fra dag én. Hvis man 
skal vise til endring så må man ha noe å sammenligne 
med fra før endringen skjedde, og man må samle inn 
data som viser forskjellen du skaper.

Hvordan 
Vis Det! tar deg gjennom tre steg som gjør det enklere 
for deg å undersøke og vise andre hvilken e!ekt 
arbeidet ditt faktisk har. Når vi setter i gang med et 
prosjekt har vi visse forventninger til hvordan ting vil 
fungere, men det kan bli annerledes i virkeligheten. 
Gjennom å kartlegge antagelsene våre og visualise 
reisen vår, kan vi begynne å undersøke hvilke endringer 
prosjektet vårt faktisk skaper. Dette hjelper oss med 
å tenke gjennom, måle og til slutt fortelle andre om 
e!ekten av arbeidet vårt.

Her "nner du den digitale e!ektmålingsverktøyet: 
www.visdet.no

http://www.visdet.no


Kartlegg Det!

I denne delen vil du kartlegge prosjektet ditt 
slik at du kan begynne å måle e!ekten av 
arbeidet ditt. Hvert prosjekt starter med håp 
og forventninger om hvordan ting kommer til 
å bli. 

Når vi begynner å kartlegge hvordan vi antar 
at prosjektet vil utvikle seg, kan vi begynne 
å se for oss prosjektets reise, utfordringer vi 
kan møte på eller om det kan skape andre 
ringvirkninger.

På slutten av denne delen får du en 
prosjektbeskrivelse skrevet med dine 
egne ord og en visuell versjon kalt 
’endringshistorie’. 

Undersøk Det!

I denne delen vil du identi"sere hva du kan 
måle og planlegge hvordan du kan ta de 
første stegene for å samle inn data. 

Datainnsamling hjelper deg med å vise 
resultatene og undersøke e!ekten av 
prosjektet ditt. I denne delen får du en rask 
innføring i hvilke data som er relevante for ditt 
prosjekt, og hvordan du kan begynne å samle 
dem inn. 

Det er viktig å starte et sted og forbedre seg 
etter hvert. Til slutt vil du ha en plan for å 
måle relevante data for prosjektet ditt.

Fortell Det! 

I denne delen vil du oppsummere og 
skrive en kort rapport om prosjektets 
samfunnse!ekt.

En enkel énsides rapport er en e!ektiv 
måte å dele resultatet av arbeidet ditt med 
støttespillere, partnerne og det bredere 
fellesskapet. 

Det er viktig å forstå hva som går bra og ikke 
slik at du kan forbedre aktivitetene dine. 

Å ha en kort samfunnse!ekt-rapport vil 
også hjelpe deg med å formidle kvaliteten 
i arbeidet ditt til kunder, investorer og 
støttespillere.

Steg for steg

1 2 3

Tips: Se “Håndbok for støtte-
spillere” for mer grundig og 
utfyllende tekst om metoden 
som verktøy.




