


Nytta före insats



“Not everything that counts can be counted, and 
not everything that can be counted counts”
William Bruce Cameron 





Fyra faser

Kvalitativ / Kvantitativ Data

Målgrupper Visualiering of användarens
upplevelse

OrganisationUnderlag eller verktyg för
mätning, Dashboard, 

indikatoer
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Vad är Impact?



Förändringar som uppstår hos våra Stakeholders
eller i samhället som ett resultat av handlingar eller 
aktiviteter



Stakeholder: en person, grupp, gemenskap eller 
organisation som vi förväntar oss uppleva förändring 
eller som vi designat våra aktiviteter för.



Varför ett ramverk för förändring?

• För att utveckla meningsfulla scenarier som kan 
utföras av organisationer för att uppnå impact

• För att bygga förståelse för hur våra aktiviteter i olika 
scenarier kan relaterar till den impact vi förväntar oss



Hur verkar ett ramverk för förändring?

• Ökar förståelsen för hur aktiviteter inverkar och
påverkar – har Impact

• Ger stöd för beslut (strategi/verksamhet)
• Driver förändring som utvecklar förmågor
• Ökar transparens och redovisar ansvarsförhållande

(för målgrupper, finansiärer & intressenter)
• Stödjer marknadsföring & kommunikation, attraherar

finansiärer och ger investerade följare
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Vad: The Change Pathway

Ett verktyg som hjälper oss fånga idéer, dokumentera och redovisa
relationen mellan det vi gör och den impact det får.



The Change Pathway

Vad vi gör Vad vi 
levererar

Förändringen
våra

målgrupper
upplever



The Change Pathway

De delar vi styr och kontrollerar Förändring våra 
målgrupper upplever



Empati för målgrupper - användarcentrering







Ekonomi

Social

Innovation

Organisation



Does open culture have more 
impact? Short answer: yes. It 
enables more people to access
their heritage and use it. On 
Wikipedia, on social media, in 
creative applications. It is the
mindset that counts, the 
willingness to cultivate a culture of 
impact.

At the National Library of the 
Netherlands we believe in the 
power of the written word. If 
people interact with the written 
word, by reading or doing 
research, people change. And 
changing people has impact
on society.

Dr David Fleming OBE
Director, National Museums Liverpool

Lily Knibbler
Director, Dutch Royal Library
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The Barnes Foundation | Philadelphia :
To create new ways to browse the foundation’s 
collection online by visual characteristics, based on 
founder Dr. Albert C. Barnes’s principles for visual 
learning.

Minneapolis Institute of Art | Minneapolis :
To improve the museum’s digital storytelling 
platform, which provides an in-depth look at 
pieces in the collection, by adding new 
features and making it easier for organizations 
across the country to use.

New Museum | New York :
To accelerate the development of 
technology that engages museum 
visitors, by creating a museum 
technology track at NEW Inc., the 
incubator and professional 
development program created by the 
New Museum.



Ett ramverk för Impact

Varför
• För att utveckla meningsfulla scenarier som kan utföras av organisationer för att uppnå impact
• För att bygga förståelse för hur våra aktiviteter i olika scenarier kan relaterar till den impact vi 

förväntar oss

Hur
• Ökar förståelsen för hur aktiviteter inverkar och påverkar – har Impact
• Ger stöd för beslut (strategi/verksamhet)
• Driver förändring som utvecklar förmågor
• Ökar transparens och redovisar ansvarsförhållande (för målgrupper, finansiärer & 

intressenter)
• Stödjer marknadsföring & kommunikation, attraherar finansiärer och ger investerade följare

Vad
• Ett verktyg som hjälper oss fånga idéer, dokumentera och redovisa relationen mellan det vi 

gör och den impact det får.
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