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MÅL 2020

⭘ Effektfullt har beviljats bidrag på 1 500 000 SEK från Svenska 
Postkodstiftelsen för projektperioden maj 2020 - dec 2021

⭘ Effektfullt har utvecklat en hållbar affärsmodell som tydligt 
beskriver hur föreningen ska generera intäkter i framtiden

⭘ 600 individer (associerade medlemmar) och 50 organisationer 
(ordinarie medlemmar) har tecknat medlemskap i Effektfullt

⭘ Effektfullts team har kapacitet att, vid behov,  möta en ökande 
efterfrågan på tjänster

-③ Uppskalning.

.② Finansiering.

⭘ Effektfullts medlemsorganisationer har stärkt sin förmåga
att mäta sina effekter på människor och miljö

⭘ Majoriteten av våra medlemsorganisationer använder
kunskapsstödet om effektmätning som finns på effektfullt.se

⭘ Effektfullt har tagit fram en ordlista som stödjer vår målgrupp 
att använda begrepp inom effektmätning med större trygghet

. ① Ändamål.

Våra primära verksamhetsmål för år 2020 är följande:
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VERKSAMHET 2020
År 2020 erbjuder vi stöd inom fyra områden för att stärka organisationers 
förmåga och förutsättningar att mäta och visa sina effekter:

Kunskapsportalen på 
vår hemsida som 

samlar information 
och tips rörande 
effektmätning

Medlemskap i 
Effektfullt riktat
till individer och 
organisationer
i alla sektorer

Påverkansarbete
och projekt för att 

främja effekt-
mätning och 

effektfulla insatser

Tjänster såsom 
föreläsning, 

utbildning, rådgivning, 
processledning och 
runda-bord-samtal. 

Därutöver kommer verksam-
hetens fokus ligga på att:

⭘ Rekrytera associerade och 
ordinarie medlemmar

⭘ Utveckla en hållbar 
affärsmodell

⭘ Bygga ett team som är redo 
för uppskalning
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BUDGET 2020
Bidrag1 1 070 952 kr

Medlemsavgifter 20 000 kr

Personalkostnader -873 303 kr

Redovisningsbyrå -74 442 kr

Kontorshyra -30 250 kr

Rådgivning inom regelefterlevnad och skatt -26 206 kr

Vidareutveckling av hemsidan -20 000 kr

Revision -12 500 kr

Resa och boende -10 570 kr

Kommunikation -6 000 kr

Övrigt -37 681 kr

RESULTAT: 0 kr

1 För år 2020 är ca 
85% av bidraget 
från Vinnova och 
Tillväxtverket, och 
ca 15% från Svenska 
Postkodstiftelsen
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För att kunna minska och lösa de samhällsutmaningar vi står inför och 
nå de globala målen behöver våra gemensamma resurser användas 
effektfullt. Många organisationer följer dock inte upp om deras 
samhällsnyttiga insatser och investeringar åstadkommer avsedd nytta. 
Detta får följande konsekvenser:

● Organisationer som utför samhällsnyttiga insatser vet inte 
vilka av deras insatser som fungerar och som bör tilldelas mer 
resurser, och inte heller vilka som behöver förbättras eller 
avslutas. Risken är att deras resurser inte används så effektfullt 
som möjligt.

● Organisationer som finansierar samhällsnyttiga insatser 
saknar tillförlitligt underlag för att bedöma hur de på bästa 
sätt ska investera sina resurser för att göra nytta för 
människor och miljö. Risken är att de fattar suboptimala 
investeringsbeslut och att viljan att (ytterligare) finansiera 
samhällsnyttiga insatser hämmas.

DÄRFÖR FINNS VI
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En värld där insatser för människor och miljö uppnår 
avsedd nytta.

Effektfullt är en kunskapsnod och mötesplats för 
erfarenhetsutbyte. Vi verkar för att organisationer från 
alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta och visa sina 
samhällseffekter på människor och miljö, samt använda 
resultaten för att lära och göra ännu större nytta.

MISSION

VÄRDEGRUND
SAMVERKAN - Vi jobbar ihop med andra eftersom vi är 
övertygade om att det ger bäst resultat. ÖPPENHET - Vi 
vill främja prestigelöst och konstruktivt utbyte som alla 
kan ta del av. INSPIRATION - Tillsammans gör vi 
effektmätning begripligt, användbart och meningsfullt.

VISION
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VÅRA EFFEKTMÅL
På kort sikt:

Effektfullts stöd bidrar 
till att:

Fler organisationer 
mäter –  Fler 
organisationer blir mer 
angelägna om att uppnå 
och påvisa mätbara 
utfall och effekter, och 
börjar mäta.

Organisationer mäter 
bättre –  Organisationer 
får stärkt förmåga att 
mäta utfall och effekter. 
De mäter mer 
tillförlitligt och 
ändamålsenligt.

På medellång sikt:

När organisationer mäter utfall och effekter mer 
tillförlitligt och ändamålsenligt stärks deras 
möjligheter att:

Styra mot effekt – Organisationer följer upp utfall och 
effekter istället för aktiviteter, vilket gör att planering 
och genomförande av verksamheten blir mer 
effektdrivet.

Lära och utvecklas – Organisationer får större insikt  i 
vilka insatser som fungerar och tilldelar dessa mer 
resurser, samt vilka insatser som inte fungerar och 
förbättrar eller avslutar dessa.

Få mer stöd – Organisationer visar tydligare och mer 
övertygande vad de åstadkommer, och erhåller 
därigenom mer finansiering och/eller ökat förtroende 
för  att fortsätta eller växa sin verksamhet.

På längre sikt:

När organisationer 
verksamhetsplanerar 
effektdrivet, tilldelar 
resurser dit de gör störst 
nytta och får stöd att 
fortsätta och växa sin 
verksamhet, är det mer 
sannolikt att de:

Uppnår avsedd nytta – 
Insatser och 
investeringar når den 
positiva effekt som 
eftersträvas för 
människor och miljö, och 
Sverige når de globala 
målen.
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DETTA GÖR VI
I syfte att fler organisationer ska mäta effekt bättre 
bedriver vi verksamhet inom framförallt tre områden:

Tillhandahåller kunskapshöjande stöd
Vi erbjuder kunskapshöjande stöd i form av 
utbildning, föreläsning, processledning och råd-
givning. Därtill samlar vi stöd på effektfullt.se.

Främjar erfarenhetsutbyte
Vi främjar erfarenhetsutbyte i effektmätning 
genom att erbjuda mötesplatser i form av 
fysiska sammankomster och digitala forum.

Bedriver påverkansarbete
Vårt påverkansarbete syftar till att förbättra 
förutsättningarna för effektmätning. Det kan 
handla om att förändra attityder så att fler ser 
på effektmätning och effekt som prioriterade 
områden, eller att förändra strukturer så att de 
styr verksamheter mot att fokusera på effekt.


