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Del 1
’Dokumentation af positiv forandring – hvornår og hvordan 

gør man som civilsamfundsorganisation?’ v. Rikke Sig 

Hansen, Rådgiver, CISU – Civilsamfund i Udvikling



CIVILSAMFUNDETS VÆRDI OG HVORDAN VI MÅLER DET

Civilsamfundets værdi og hvordan vi måler det



07/09/19 FOOTEREN SKAL SKRIVES IND HER7

ULTRAKORT OM CISU

Medlemsorganisation med 270 medlemmer -
små og mellemstore organisationer og 
foreninger med fokus på globalt engagement. 

Forvalter 250 mio. i civilsamfundsstøtte og 
nødhjælp for DANIDA.

Engagement i Danmark og Europa
- OPEN - Oplysnings- og Engagementspuljen
- Engagementspuljen 
- Frame, Voice, Report 



27/04/22 INDSÆT FOOTER HER8

CIVILSAMFUNDETS VÆRDI

Civilsamfundets arbejde skaber bæredygtige resultater og 
positiv forandring



07/09/19 FOOTEREN SKAL SKRIVES IND HER9

Policy 
forandringer 

Forandringer i 
aktiviteter

Forandringer i 
adfærd

Forandringer i 
relationer

Forandringer i 
viden

Hos individer, 
grupper, 

organisationer 
eller institutioner

Hvad er forandringer? 



07/09/19 FOOTEREN SKAL SKRIVES IND HER10

LIDT OM FORANDRINGER 

En positiv forandring kan være  

Positiv

Negativ
Status quo



07/09/19 FOOTEREN SKAL SKRIVES IND HER11

LIDT MERE OM FORANDRINGER 

Forandringer kan være

Intentionelle 
Fx: flere kvinder er økonomisk selvstændige

Ikke-intentionelle 
Fx øget vold i hjemmet 



4 KVALITATIVE REDSKABER TIL AT MÅLE FORANDRINGER 
3 kvalitative værktøjer til at måle forandringer 



07/09/19 FOOTEREN SKAL SKRIVES IND HER13

OUTCOME MAPPING OG INDFLYDELSESSFÆRER

Outcome Mapping (OM) er en deltagerorienteret metode til at planlægge, monitorere og evaluere initiativer, som 
har fokus på ændringer i adfærd hos målgruppen. 

Indflydelsesfærer: inddeler et indsatser i tre sfærer 
alt efter muligheden for at påvirke aktører. 
Redskabet bruges til at kortlægge og skabe overblik 
over forandringer man forventer at se hos de 
forskellige niveauer af aktører og målgrupper. 

Kontrolsfæren er aktører, der har kontrol over 
aktiviteter. 

Indflydelsessfæren er aktører, man forsøger at 
påvirke direkte. 

Interessesfæren er de endelige modtagere. Det er 
aktører, man håber at påvirke til en positiv 
forandring. 



07/09/19 FOOTEREN SKAL SKRIVES IND HER14

OUTCOME MAPPING - FORANDRINGSMARKØRER 

Det næste skridt er at kortlægge ændringerne som man håber at bidrage til i indflydelsessfæren såvel som hos de 
endelige modtagere i interessesfæren.



07/09/19 FOOTEREN SKAL SKRIVES IND HER15

FORANDRINGSFORTÆLLINGER 

Most Significant Change (MSC) er en deltagende evalueringsform – baseret på dialog med målgruppen.
MSC kan bruges ved initiativer, hvor det ikke er muligt præcist at forudsige ønskede ændringer på forhånd. 

Skridt i MSC
• Historier indsamles 
• Historier udvælges af målgruppen
• Historier deles med målgruppen og andre interessenter 



07/09/19 FOOTEREN SKAL SKRIVES IND HER16

OUTCOME HARVESTING 

Outcome Harvesting (OH) gør det muligt at identificere betydelige forandringer, som man har bidraget til – både 
forudsete og uforudsete – positive og negative. OH kan laves uden forudbestemte indikatorer eller 
forandringsmarkører (progress markers).

Skridt i OH 

Design
Identificer 

forandringer
Dokumenter 
forandringer

Analyser 
forandringer

Brug 
resultaterne



07/09/19 FOOTEREN SKAL SKRIVES IND HER17

Spørgsmål og refleksioner



07/09/19 FOOTEREN SKAL SKRIVES IND HER18

Find mere information her

”Engagerende oplysning om bæredygtig udvikling – Sådan kan effekten måles og forbedres” findes her

OPEN – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje: www.openpuljen.dk

https://www.framevoicereport.org/media/8618/cisu-me-guide-engagerende-oplysning.pdf
http://www.openpuljen.dk/


Drøftelse og 

spørgsmål



20

Networking og 

kaffe i gården
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9:15

10.00

10.30

11.15

Præsentationsrunde

Del 1

’Dokumentation af positiv forandring – hvornår og hvordan gør man som 

civilsamfundsorganisation?’ v. Rikke Sig Hansen, Rådgiver, CISU – Civilsamfund i 

Udvikling

’Økonomisk model til at måle effekter af små og store 

civilsamfundsindsatser’, Rasmus Rifsdal, formand, Økonomer uden Grænser 

og Anton Karlsson, Partner and Head of Impact Business, Impactly

Networking og kaffe

Del 2

Del 3

11.50 Afrunding

Drøftelse af oplæg

Drøftelse af oplæg

Sparring og erfaringsudveksling over dagens emne 



Del 2
’Økonomisk model til at måle effekter af små og store 

civilsamfundsindsatser’, Rasmus Rifsdal, formand, 

Økonomer uden Grænser og Anton Karlsson, Partner and 

Head of Impact Business, Impactly



Oplæg om forandringsteori, 

datastrategi og social-cost benefit 



Agenda
• Subjective wellbeing valuation

• Forandringsteori og effektmåling

• Introduktion til SCB/SROI

• Introduktion til Impactly: Måling af kvantitative 

impact data 



Subjective Wellbeing Valuation



Vi bliver rigere som samfund, men vores livstilfredshed følger 
ikke med udviklingen….

2

Indsatsens modenhed og investeringspaathed

★ Flere oplever ensomhed, stress og 

mistrivsel

★ Informerede og kloge beslutninger 

kræver meningsfulde sociale værdier 

og data

★ Sociale værdier er ikke tilgængelige i 

DK på trivsels- og socialområdet

Hvad er årsagerne?



OECD: Better Life Index –
Livstilfredshedsmålinger blandt OECD lande

27

OECD:
(gns.)

6.7 DK:
(gns.)

7.9



Hvad er Subjective Wellbeing Valuation? 

Subjective wellbeing valuation bygger på måling livstilfredshed. 

Baseret på ‘Satisfaction With Life Scale’ (SWLS) besvares 

spørgsmålet:  ”Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?”

(Skala fra 0-10?)

Compensation Surplus metode:

Når en en person mister 1 point på livstilfredshed skalaen fx pga. 

mobning eller ensomhed, hvor meget skal teoretisk set 

kompenseres i indkomst, for at tilbagevinde det point. 

Indkomst

L
iv

s
ti

lf
re

d
s

h
e
d

The UK Treasury værdisætter 1 

point på SWLS (livstilfredshed 

målt fra 0 - 10) til:

£13,000 
pr. point / pr. år

(129.000 dkk)

Kilde: Birkjær, M., Gamerdinger, A., & El-Abd, S. (2021). Towards a Nordic Wellbeing Economy. Nordic Council of Ministers.

Intro: Subjective Wellbeing Valuation (social værdisætning) 



Ensomhed

(UCLA)

Monetær 

social værdi
Livstilfredshed

Trivselskoefficient Indkomstkoefficient

Den mængde livstilfredshed (på en 0-10 

skala) som de berørte mister relativt til en 

referencegruppe (healthy counterparts)

- Værdi udliciteres af regressionanalyse

Den kausale effekt fra indkomst på trivsel i befolkningen

Denne sammenhæng er logaritmisk = indkomst betyder 

mindre,  jo rigere du bliver. 

- Værdi udliciteres af regressionanalyse og er baseret på 

‘compensating surplus-metoden’

Stress

(Cohens)

Monetær 

social værdi
Livstilfredshed

(WELLBY)

(WELLBY)

Metoden



Livsomstændighed Livstilfredshedstab Monetiseret værdi

Svær ensomhed -2,356 304.000 kr.

Depression -1,469 190.000 kr.

Parkinsons sygdom -1,348 174.000 kr.

Arbejdsløshed -0,829 107.000 kr.

Fysisk inaktivitet -0,810 105.000 kr.

Økonomisk nød -0,638 82.000 kr.

Multisygdom -0,540 70.000 kr.

Forhøjet kolesterol -0,075 10.000 kr.

Gns. tab af livstilfredshed   
(Danske primære værdier, baseret på share data)

Livstilfredshed korrelerer med en lang række sociale tilstande

Birkjær, M. & Kaats, M. (2021) Lange og lykkelige Liv



★ Byrdeanalyse: kan identificere hvilke sociale udfordringer, der skaber 

størst værditab - og for hvem. Kan optimere projektdesign-faser ved at 

kvantificere værditab i befolkningen. 

★ Konsekvensanalyse (ex ante): kan benytte sociale værdier for 

ensomhed, stress, mistrivsel ved beslutning om iværksættelse af en 

intervention eller ved valg mellem alternative løsninger. 

★ Ex-post effekt-evaluering (ex post): kan dokumentere faktisk 

realiseret værdi ved en intervention ved afslutning (baseret på  

effektdata fra projektevaluering)

Hvad kan man bruge sociale værdier til?



Intervention
Sekundær værdi

(Budgetøkonomisk værdi)

Primær værdi

(Social værdi)

Samlet

Samfundsøkonomisk værdi

Besparelser i offentlige budgetter, f.eks. 

beskæftigelse = besparelse i 

overførselsindkomster.

Den værdi en borger skulle kompenseres for 

ved reduceret livskvalitet, f.eks. svær 

ensomhed = 304.000 kr. om året

(ikke kapitaliserbar værdi).

Den samlede værdi 

(primær+sekundær værdiskabelse)

Interventioner bør vælges ud fra 

omkostningseffektivitet og værdiskabelse.

Beskæftigelsesindsasts

Intervention hjælper borgere i 

beskæftigelse.

Øget trivsel og beskæftigelse

Intervention hjælper borgere der mistrives 

ift. beskæftigelse

Reduktion af ensomhed 

Intervention hjælper arbejdsløse borgere 

ud af ensomhed 

15 mio. kr.

10 mio. kr.

8 mio. kr.

-2 mio. kr.

10 mio. kr.

25 mio. kr. 33 mio. kr.

20 mio. kr.

13 mio. kr.

Primære (sociale) værdier giver beslutningstagere et nyt 
sammenligningsgrundlag, nye måder og grundlag at evaluere og 
prioritere indsatser på



Forandringsteori og 
effektmåling



Hvad er en forandringsteori? 



Den Logiske model
Fokus på: Outcomes, outputs og aktiviteter
En model til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale interventioner



Forandringsteori: Hvad forandres? 
Interventionsscenarie: 
Hvilke konkrete adfærdsændringer kan aflæses i målgruppen - hvordan ser den nye livsbane ud?

Outcomes Outputs Aktiviteter Antagelser

Virkninger som er 
vedvarende og 
fordelagtige for 
målgruppen

Eksempel: 
Hvilken konkret adfærd 
har målgruppen når 
outcomes realiseres? 

Delresultater som er 
små vigtige skridt på 
vejen der leder til varig 
forandring

Eksempel:
Hvilken adfærd udviser 
målgruppen når 
delresultaterne opnås?

Indsatser der 
realiserer delmål hvis 
målgruppen gør brug 
af dem.

Eksempel:
Hvilke konkrete 
aktiviteter skal der til 
for at målgruppen 
ændrer adfærd? 

Hvilke antagelser må 
vi gøre os for at vores 
forandringsindsats 
hænger sammen? 

Eksempel:
Hypoteser om 
forandring i 
målgruppen udgør 
falsificerbare 
antagelser 



Eksempel på simpel målbar forandringsteori

Sociale 
outcomes

Output

Output

Budget-
økonomiske 
outcomes

Øget 
samfundsmæssig 
værdi

Impact

Output 

Output 

Socialt 
outcome

Budgetøkonomisk 
outcome

Inputs/
Aktiviteter

Effekter følger ofte en kronologi:
Adfærdsændringer, proxy´er og sociale outcomes kommer før 
budgetøkonomiske outcomes



Effekten udgøres af differencen mellem 
status quo- og interventions scenariet 

Tid

Pr
og

re
ss

io
n Effekt - værdisætning

Social værdi + 
budgetøkonomisk værdi 

Risikoprofil + 
omkostninger

Status quo scenariet
afspejler den livsbane, som  
målgruppe følger, når de ikke 
indgår i indsatsen. 

Risikoprofilen udgør de nuværende 
og fremtidige risici, der kan have en 
betydelig omkostning for borgeren 
og for samfundet   

Interventions scenariet
afspejler den livsbane som de 
målgruppen følger i indsatsen.

Både den sociale og budget-
økonomisk kan værdi estimeres ved  
benchmark mod status quo



Introduktion til SCB/SROI



Social Cost Benefit/Cost Effectiveness? 
SCB / CEA / SROI: 
Er metoder beregner værdier, der som regel ikke medtages i traditionelle regnskaber 
og budgetter, herunder; sociale og miljømæssige faktorer

Udbredelse: 
Flere og flere Wellbeing-Economies, fx. UK, Scotland, New Zealand, Island samt 
ledende universiteter, Berkeley, Stanford, Washington State University mv.

Omkostningseffektivitet: 
Sammenligner indsatser og viser værdi, en given indsats skaber for for samfundet 

Social værdi: 
Er social værdi, det kan være på både individ, pårørende og interessent niveau. Er 
kapitaliserbar, men en teoretisk værdi der afspejler værdiskabelsen



SROI modellens 6 steps
• Step 1: Fastlæg scope / interventionens omfang og 

identificer interessenter

• Step 2: Mapping af inputs, outputs og outcomes 

(resultater)

• Step 3: Dokumenter outcomes og værdisæt dem

• Step 4: Fastlæggelse af impact

• Step 5: Kalkulation af SROI og følsomhedsanalyse

• Step 6: Rapportering og kommunikation

41



Eksempel på business case: 
Friplejehjemmet Dagmarsminde



Datastrategi for Dagmarsminde: Omkostningseffektiv omsorgsindsats på demensplejehjem  

Aktiviteter

✓ Afmedicinering

✓ Fysiske aktiviteter

✓ Mental stimulation

✓ Ophold i frisk natur

✓ Omsorg

Outputs

✓ Færre brug af hjælpemidler

✓ Sund ernæring: BMI (+20)

✓ Færre opvågninger om 

natten

✓ Færre faldulykker

✓ Færre utilsigtede hændelser

Beboere

✓ Øget funktionsniveau

✓ Øget livskvalitet

✓ Færre indlæggelser

Outcomes

Dagmarsminde

✓ Ressourcebesparelse ved 

afmedicinering 

✓ Øget fastholdelse

Medarbejdere

✓ Øget livstilfredshed

✓ Færre fraværsdage

Pårørende

✓ Øget livstilfredshed

✓ Færre sygedage

Kommunen

✓ Besparelse ved færre indlæggelser

✓ Besparelse ved færre lægebesøg



Effekt og værdi skabes ud fra en kronologi: Social værdi leder til budgetøkonomisk besparelse

Afmedicinering 

og omsorg

✓ Færre faldulykker

✓ Ernærede borgere

✓ Øget funktionsniveau 

✓ Øget livskvalitet

✓ Meningsfuldt arbejde

✓ Øget medarbejdertrivsel / 

livstilfredshed

✓ Færre indlæggelser

✓ Øget fastholdelse

✓ Mindre fravær

✓ Reduceret tidsforbrug ved medicinering

Social værdi

Budgetøkonomisk værdi / 

besparelse
Borgere

Medarbejdere



65
Sygedage 
besparet

Dagmarsminde estimeres at opnå samfundsøkonomiske gevinster på 48 mio. kr., heraf 
budgetøkonomiske gevinster for 7.2 mio. kr. over en 5-årig periode.

Business casen er beregnet med antagelsen om at projektet vil; øge 

livskvaliteten for medarbejdere, borgere og pårørende, reducere 

hospitalsindlæggelser, samt reducere medarbejder-sygefravær og 

medarbejderomsætning. Estimerede årlige 
resultater:

13
Indlæggelser

besparet

4
Medarbejdere 

fastholdes

2000
Timer besparet ved 

afmedicinering

8
Borgere med øget 

livskvalitet

En investering på:

2,7*
mio kr.

… forventes over 5 år at skabe 
en samfundsøkonomisk 

bruttoværdi på:

48
mio kr.

For hver:

1
kr. investeret

Skabes budgetøkonomisk besparelse for:  7,2 kr. 
(benefit-cost ratio) fuldt indfaset over 5 år

Skabes samfundsværdi værdi for:  13,3 kr. 
(social benefit-cost ratio) fuldt indfaset over 5 år

Samfundsøkonomisk og social værdi for individ og 
samfund gennem:

1. Øget trivsel og livskvalitet
2. Øget funktionsniveau

Budgetøkonomisk værdi for Dagmarsminde og 
kommune realiseres gennem besparelser som 
følge af:

1. Færre sygedage
2. Mindre personaleomsætning
3. Færre indlæggelser
4. Mindre tidsforbrug på medicinering

Fordeling af social og budgetøkonomisk værdi:

1. Budgetøkonomi: 35%
2. Social værdi: 

75%

8
Borgere med øget 

funktionsniveau

16
Pårørende med øget 

livstilfredshed

8
Medarbejdere med 
øget livstilfredshed

Business case (Fiktive tal)



Kvantitativ dataopsamling via 
Impactly



Vi reducerer den administrative byrde for kunden

Vi gør det simpelt at rapportere effekten til interessenter, og giver kunderne 

løbende indsigt og forståelse af, hvordan deres indsats virker på målgruppen.

Følg med i den forandring I skaberMål det I har brug for Rapporter jeres effekt

Impact ManagementImpact Strategi Impact Reporting

47



Mål det I har brug for med jeres Impact Strategi

Kunden kan oprette deres impact strategier og gøre brug af enten validerede 

måleværktøjer, egne spørgeskemaer, og forskellige typer af registreringer.

48



Følg med i den forandring I skaber for målgruppen

Kunden kan løbende følge med i progressionen for den enkelte borger og for hele 

målgruppen, samt kan få bedre indsigt og forståelse af indsatsens virkning.

49



Rapporter jeres effekt på en brugervenlig måde

Kunden kan oprette flere digitale rapporter og simpelt tilpasse indholdet til deres respektive 

interessenter, med netop dét, som de har behov for (stadig under udvikling).

50



Kontaktoplysninger:
Ønsker du yderligere information, er du mere end velkomne til at tage 

kontakt, så holder vi er uforpligtende kaffemøde

Anton Karlsson

anton@impactly.dk

24 90 31 84

Rasmus Rifsdal

rasmus@impactly.dk

51 90 10 47

Er du nysgerrig efter mere viden?

Links til relevante kilder:

Subjective Wellbeing Valuation (1) : Frijters & Krekel (2021): A 

Handbook for Wellbeing Policy-Making: History, Theory, 

Measurement, Implementation, and Examples

Subjective Wellbeing Valuation (2) : https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/9789264085169-10-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264085169-10-en

Social Return on Investment (SROI) og Social Cost Benefit: 

https://neweconomics.org/uploads/files/aff3779953c5b88d53_cpm6v

3v71.pdf

Økonomer uden Grænser: http://economistswithoutborders.net/

Impactly: https://www.impactly.dk/

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264085169-10-en/index.html?itemId=/content/component/9789264085169-10-en
https://neweconomics.org/uploads/files/aff3779953c5b88d53_cpm6v3v71.pdf
http://economistswithoutborders.net/
https://www.impactly.dk/


Bilag



Hvilken pris betaler vi for 
ensomhed, stress og mistrivsel?

Direkte udgifter

(Pleje- og sundhedsudgifter)

Indirekte udgifter

(Tabt produktivitet)

Samfundsøkonomiske tab

(Tabt livskvalitet for borgeren)



Den trivselsøkonomiske metode sætter værdi på livskvalitet

Baseret på:

★ WELLBY (single unit value, 1 point) 

(Wellbeing Adjusted Life Years)

★ Satisfaction With Life Scale (SWLS): ”Overall, how satisfied are 

you with your life nowadays?”  (skala: 0-10)

★ UK Green Book værdisætter 1 point tabt eller forbedret  

livstifredshed (WELLBY) pr. person pr. til £13,000

★ Ud fra foreløbige kalkulation, vil tilsvarende dansk værdi ligge 

på 129.000 DKK pr person pr år.



Værdisætning ud fra Compensation-surplus-metoden

Når en person mister 1 pt. Livstilfredhed, hvor meget 

skal de da teoretisk indkomst-kompenseres, for at 

tilbagevinde 1 pt.

Indkomst

Liv
st

ilf
re

ds
he

d



Ensomhed

(UCLA)

Monetær 

social værdi
Livstilfredshed

Trivselskoefficient Indkomstkoefficient

Den mængde livstilfredshed (på en 0-10 

skala) som de berørte mister relativt til en 

referencegruppe (healthy counterparts)

- Værdi udliciteres af regressionanalyse

Den kausale effekt fra indkomst på trivsel i befolkningen

Denne sammenhæng er logaritmisk = indkomst betyder 

mindre,  jo rigere du bliver. 

- Værdi udliciteres af regressionanalyse og er baseret på 

‘compensating surplus-metoden’

Stress

(Cohens)

Monetært 

social værdi
Livstilfredshed

(WELLBY)

(WELLBY)



UCLA er den mest anvendte 

ensomhedsskala (skala går fra 

3-9).

Ensomhed
Monetært 

social værdi
Livstilfredshed

Eksempel på værdisætning

For hvert pointstigning på 

UCLA, mister man i DK -0.57 

points livstilfredshed (justeret 

for demografi, socioøkonomi 

etc.).

Ved brug af en 

indkomstkoefficient som 

hedder ln(1.96), hvilket er den 

værdi som  bruges i UK 

Treasury.

1 points 

forbedring på 

ensomheds-

skala

86.000 kr.

om året

+0.57 

livstilfredshed



Trivselskoefficienter, norm og byrder

Aktuel trivsel identificeres ved gennemsnitligt livstilfredshed for testgruppen. 

Potentielt trivsel identificeres ved gennemsnitlig livstilfredshed for referencegruppen – som 

estimeres ved brug af OLS-regressioner på SHARE-data fra 2005 – 2017 (n ≈ 15.000). I alle 

regressioner kontrolleres der for: køn, alder, civilstatus, indkomst, gæld, uddannelsesniveau, 

jobstatus, antal børn, bopælsområde og survey-år. Der måles kun på voksne i Danmark i alderen 
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9:00

9:15

10.00

10.30

11.15

Præsentationsrunde

Del 1

’Dokumentation af positiv forandring – hvornår og hvordan gør man som 

civilsamfundsorganisation?’ v. Rikke Sig Hansen, Rådgiver, CISU – Civilsamfund i 

Udvikling

’Økonomisk model til at måle effekter af små og store 

civilsamfundsindsatser’, Rasmus Rifsdal, formand, Økonomer uden Grænser 

og Anton Karlsson, Partner and Head of Impact Business, Impactly

Networking og kaffe

Del 2

Del 3

11.50 Afrunding

Drøftelse af oplæg

Drøftelse af oplæg

Sparring og erfaringsudveksling over dagens emne 



Del 3
Sparring og erfaringsudveksling over dagens

emne
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• Meget evaluering og dokumentation bliver snævret ind til reelt ’blot’ at være 

målopfyldelsesevaluering. Dvs. der i begyndelsen af en indsats (typisk i 

forbindelse med fundraisingen) opstilles en række SMART-mål, som reelt er 

KPI’er (a la ’der deltager xx personer i indsatsen’ eller ’XX% af en målgruppe, 

oplever at xxx’) og desværre også ofte centrerer omkring aktivitetsevaluering 

fremfor virknings-/forandrings-/effektevaluering. 

• Samtidig efterspørges bedre og mere overbevisende dokumentation af 

effekten af vores indsatser, men det kan være svært at trænge igennem, og 

forklare hvordan det forudsætter en anden form for målsætning.

• Hvordan flytter man organisationens fokus, så der er mindre fokus på 

aktivitetsrelateret KPI-opfølgning til reel undersøgende (fx virknings-

)evaluering? 

Dansk Skoleskak



Afrunding
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