
Problemtre Hva 
En sosial virksomhet blir til fordi det !nnes et problem 
som må løses. Å jobbe med å formulere hva det 
problemet egentlig er kan gi en felles forståelse. 
Problemet kan deretter “snus på hodet” og brukes til 
å formulere en tydelig visjon/formål for din sosiale 
virksomheten.

Når 
Bruk dette verktøyet tidlig i arbeidet med din sosiale 
virksomhet for å få forståelse av problemets omfang, for 
å sette problemet i perspektiv, og forstå grunnleggende 
årsaker og konsekvenser. 

Hvordan 
Det kan være !nt å skrive ut problemtreet, gjerne i 
stort format og fylle på med tekst på post-it lapper 
underveis.

Bruk god tid på problemet, inkludert årsaker og 
konsekvenser før du ser på løsninger. Flere etablerte 
sosiale entreprenører har endret strategi etter å ha 
fordypet seg i problemet de adresserer.

Kronen

Stammen

Røttene



Start med stammen og 
de!ner problemet du 
adresserer.

Skriv ned en påstand, 1-2 setninger, 
som svarer på de veiledende 
spørsmålene under:

• Hvilket stort problem eller 
urettferdighet motiverer deg?

• Hvorfor gjør du det du gjør?

Sørg for at problemsetningen er:

• formulert som en negativ setning
• geogra!sk de!nert
• har en de!nert målgruppe
• tallfester, eller viser til forskning 

av omfanget av problemet hvis 
mulig. 

Fortsett til kronen på 
treet hvor du skriver 
konsekvensene av det   
store problemet.

Skriv ned 3-4 utsagn som svarer 
på veiledende spørsmål under i 1-2 
setninger:

• Hva skjer hvis det store 
problemet ikke løses (sosiale, 
økonomiske, politiske 
konsekvenser)?

• Hvorfor bryr du deg om det store 
problemet?

• Hvorfor skal andre interessenter 
være bekymret eller bry seg    
om det?

Fortsett til røttene og skriv 
de grunnleggende årsakene 
til problemet.

Skriv ned 3-4 utsagn som svarer 
på spørsmålet:
• Hvorfor !nnes dette problemet? 

Hva er det som forårsaker 
problemet?

Se på ett og ett utsagn og svar på  
spørsmålet: 
• Hvilket system er ansvarlig for å 

opprette og vedlikeholde denne 
rotårsaken?

Jobbe videre med å endre 
rotårsakene

Hvis du vil jobbe videre med å endre 
rotårsakene - dvs. være en
system-entreprenør - er det nyttig 
å fokusere på ett av systemene fra 
treet ditt.

Ikke alle ildsjeler vil jobbe med 
systemendring. Det kan likevel 
være en fordel å ha tenkt på og 
identi!serte disse på en konkret 
måte. Det gi deg viktig innsikt i 
arbeidet ditt, og troverdighet i møte 
med andre.

Problemtre – metodikk

1 2 3 4

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




