
Ikke alle problemer skal løses med collective impact som tilgang. På de 
følgende sider kan du se, hvad det er for elementer, som skal tages i 
betragtning for at vurdere det. 

Der er tale om en model, som er opdelt i forskellige trin. På de første fire sider 
er hvert trin for sig. På sidste side er modellen trin sat sammen. 

Trinene kan ses som et guide til at finde frem til, hvorvidt Collective Impact er 
en egnet tilgang til at håndtere og arbejde med et specifikt problem. 

Ramme til at vurdere om collective impact er en 
egnet tilgang
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Ramme til at vurdere om collective impact er en 
egnet tilgang – trin 1

Hvilket specifikt socialt problem bør vi fokusere på i dette lokalesamfund?
1

Udvælg hvilket socialt problem I 
fokuserer på

Vurder det specifikke sociale problem som du/I vil adressere ved at udvælge det sociale problem som 
lader dig/jer ….

... Forbedre sociale virkning markant

... Lader dig/jer udnytte de nyligste forandringer i omgivelserne (fx ændringer i praksis)

... Prompte reagerer på et behov for forandring i lokalsamfundet
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Ramme til at vurdere om collective impact er en 
egnet tilgang - Trin 2

Er der mere end en aktør i systemet der kan påvirke det sociale problem?

Hvis ja, overvej en tilgang hvor I samarbejder om at overkomme 
det sociale problem

2

Hvis ikke, overvej at lave et enkeltstående projekt/løsning 
og/eller opkvalificering
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Ramme til at vurdere om collective impact er en 
egnet tilgang – trin 3

Hvis ja, er Collective Impact den mest passende måde at imødekomme det sociale 
problem i netop dette tilfælde?

Er systemet fragmenteret, 
usammenhængende eller  brudt?

Hvis ja, Er det nødvendigt at de forskellige sektorer 
arbejder sammen for at håndtere problemet?

Er hovedvægten af slutbrugerne i 
systemet påvirket af dette sociale 
problem?

Hvis ikke, overvej et projekt eller 
program, der kan udgøre en løsning 
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Komplekse problemer kendes ved at ….

... En enkelt aktør ikke kan løse problemet alene.

... Der er huller og siloer i systemet.

... Der mangler koordination mellem aktørerne.

... Der er brug for nye praksisser eller markante praksisændringer.
… Der er brug for innovation og nye løsninger.

Det sociale problems kompleksitet Omfanget af det sociale problem
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Ramme til at vurdere om collective impact er en 
egnet tilgang– trin 4

Hvis ja, er aktørerne/det konkrete lokalsamfund/fællesskab parat til tværsektorielt samarbejde?

Er der (lokale/relevante) 
ressourcepersoner som 
kan skabe (lokal) ledelse?

Findes der økonomiske 
midler der kan bære 
samarbejdet i min. 12 
mdr.?

Er der erfaringer med at 
samarbejde blandt 
aktørerne/ i 
lokalsamfundet?

Er der akut behov for 
forandring på dette 
forhold?

Hvis ikke, så fokuser på at 
rekruttere lokale 
ressourcepersoner som 
brænder for projektet 

Hvis ikke, så fokuser på at 
opbygge nye midler eller 
omfordele eksisterende 
midler til at bære den 
fælles indsats

Hvis ikke, så støt indsatser 
der opbygger relationer 
og tillid mellem lokale 
aktører over tid.

Hvis ikke, så arbejd med 
lokale ressourcepersoner 
med at skabe 
opmærksomhed og 
synlighed omkring dette 
over tid
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Hvis ikke, overvej at lave et 
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Det sociale problems kompleksitet Omfanget af det sociale problem
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