
 

 

Webguide Collective impact – sammen om et fælles mål 
 

Parathedsvurdering  

Denne guide er et redskab til at vurdere, om collective impact tilgangen er den rigtige tilgang i 
arbejdet med et specifikt problem. Og om der er de rigtige forudsætninger til stede til at kunne 
lykkes med et collective impact initiativ.  

Redskabet indeholder tre sektioner:  

1. Er collective impact den rette tilgang til at opnå jeres mål?  
 
Der er mange former for samarbejder, der er skræddersyet til at adressere forskellige 
typer af problemer. Collective impact er den rigtige tilgang, hvis der er tale om en 
kompleks problemstilling, som ikke umiddelbart har nogen løsning og som ingen enkelt 
aktør kan løse alene. Da collective impact er en tids-og ressourcekrævende tilgang er 
det vigtigt først at vurdere, om det giver mening for samarbejdet at benytte en 
collective Impact tilgang.  
 
 

2. Er de rette forudsætninger til stede for at collective impact kan lykkes?  
 
Følgende tre elementer kan ses som nøgleelementer for at collective impact initiativer 
kan lykkes: 1) tilstedeværelsen af indflydelsesrige champions, 2) tilstrækkelige 
ressourcer til at støtte planlægningsprocessen og infrastrukturen samt 3) en 
brændende platform for at skabe nye løsninger i forhold til den specifikke 
problemstilling. Hvis disse elementer ikke er til stede anbefales det, at fokusere på at 
skabe et fundament for at elementerne tilvejebringes før selve planlægningsprocessen 
igangsættes.  
 

3. Er de basale rammer for collective impact allerede til stede?  
 
Hvis det vurderes, at collective impact er den rette samarbejdsform og at 
forudsætningerne er til stede, anbefales det at der gøres status over, om også 
samarbejdsrelationer mv. er til stede og kan bære et collective impact initiativ.  
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1.  Collective impact er den rette tilgang til at opnå jeres mål hvis…. 

… En række aktører/samarbejdspartnere er engageret til at skabe en forandring i forhold til en 
specifik problemstilling.  

… Løsningen på problemstillingen kræver involveringen af en række forskellige aktører fra 
forskellige sektorer.  

… Løsningen på problemstillingen kræver systemforandringer og en større tilpasning og 
sammenhæng mellem mange organisationer.  

… Løsningen på problemstillingen både kræver at eksisterende samarbejder mellem 
organisationer effektiveres samt nye innovative løsninger.  
 

Hvis der kan svares ja til alle ovenstående udsagn, kan I gå videre til næste sektion.  
Hvis svaret til ovenstående udsagn er nej, er samarbejdsformen i collective impact næppe den 
rette løsning.   

 

 

2.  Er de rette forudsætninger til stede for at collective impact kan lykkes?  
 
Er der blevet identificeret indflydelsesrige champions, der kan bringe ledere og aktører fra 
forskellige sektorer sammen og som kan begynde planlægningsprocessen?  

• Ja  
 
 

• Nej à  
 
 

 

 

Er der ressourcer (økonomisk og personalemæssigt) nok til at støtte planlægningsprocessen 
samt sekretariatet (backbone) mindst et år frem udover den langsigtede (5 år) forpligtelse til 
problemstillingen?  

• Ja  
 
 

• Nej à 

 

Der skal arbejdes på at identificere nogle stærke kerneaktører, 
der kan bære initiativet fremad. De skal være anerkendte 
aktører på feltet og de  skal være i stand til at går forrest, 
skabe tilslutning og få ting til at ske. 

Der skal arbejdes på at sikre tilstrækkeligt med ressourcer til 
at initiativet kan realiseres og løbe i min. 3-4 år.  
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Er der en brændende platform i forhold til at skabe nye og andre løsninger til stede? 
(kendetegnet ved en frustration over den nuværende situation blandt en række forskellige 
aktører)  

•  Ja  
 
 

• Nej à 

 

 

 

 

 

3. Er nogle af de basale rammer for collective impact allerede til stede?  

Nedenfor er en nogle spørgsmål, som det er vigtigt at vurdere, inden opstart af et collective impact 
initiativ. Svarene på spørgsmålene vil give en indikation af, om nogle af de basale rammer er til 
stede, og hvor man primært skal sætte ind, hvis man skal arbejde for at sikre et bedre fundament 
for et collective impact initiativ. 

Eksisterer der historie og en kultur for samarbejde mellem potentielle organisationer i 
Collective Impact initiativet?  

Er der en (neutral) aktør, der nyder anerkendelse og som respekteres blandt de 
interessenterne/aktører på feltet, som er vigtige for at lykkes med initiativet? Og som vil være 
i stand til at fungere som fælles sekretariat for initiativet? 

Er der en eksisterende backbone/sekretriatsfunktion eller en oplagt organisation, der kan 
påtage sig denne rolle?  

Er der eksisterende netværk/relationer, som man kan bygge videre på for at engagere en 
bred, tværsektoriel gruppe af aktører, der kan gå forrest?  

Foreligger der viden og data, som kan bruges som afsæt til at til at skabe en fælles dagsorden 
og forbedre arbejdet over tid? Og er der aktører, der kan engageres i dette arbejde? Er der en 
interesse for at arbejde data-understøttet? 

 

 

 

Overvej, om den problemstilling, der er identificeret er den 
rigtige? Kan problemstillingen gøres skarpere og sættes mere på 
spidsen, så flere kan se nødvendigheden? (Hvis ikke – overvej 
collective impact er den rigtige tilgang).   
 

 

Hvis de rette forudsætninger for Collective Impact er til stede, er næste step at gøre status om de 
basale rammer også er til stede for at lykkes med Collective Impact.  


