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Vi grundades år 2010 och är nu 65 anställda 
med verksamhet i 14+ länder
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Vi verkar för att göra livet bättre för barn 
och unga i enlighet med de globala målen
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Fokus är på de områden som är särskilt 
angelägna och eftersatta i våra marknader
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Vår metod är en inkubator (‘företagskuvös’) för 
nystartade verksamheter med lösningar som 
gör livet bättre för barn
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Vår metod är en inkubator (‘företagskuvös’) för 
nystartade verksamheter med lösningar som 
gör livet bättre för barn
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Framgång för oss är när en social entreprenör 
skalar upp sin lösning bärkraftigt och effektivt
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Stödet syftar till att hjälpa entreprenörerna 
utvecklas mer än vad de hade gjort utan oss

Tid

U
tv

ec
kl

in
g

Utan Reach for 
Changes stöd

Med Reach for 
Changes stöd

Vårt bidrag



Hur vi 
mäter 
resultat

2



Först - varför mäter vi?

Motivera medarbetareAttrahera finansiering

Förstå kostnadseffektivitet

Attrahera vår målgruppStyra medarbetarePreppa för uppskalning

Ansvarsskyldighet

Lära och utveckla Fördela budget



De tre främsta syftena i dagsläget

Motivera medarbetareAttrahera finansiering

Förstå kostnadseffektivitet

Attrahera vår målgruppStyra medarbetarePreppa för uppskalning

Ansvarsskyldighet

Lära och utveckla Fördela budget
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För fem år sedan hade vi 7.5 % av de 
resurser vi har idag 

20182013



Vårt “impact team” arbetar huvudsakligen 
inom två områden; mäta och kapacitetsbygga

       Mäter och utvärderar Reach  
   for Changes eget resultat1 2



Mäter och utvärderar Reach for 
Changes eget resultat

Sätta mål

Utveckla mål-
indikatorer
och mätverktyg

Samla in, 
kvalitetssäkra 
och lagra data

Processa, 
sammanställa
och leverera data

Rapportera, 
presentera och 

diskutera 
externt

Analysera, 
utvärdera 

och lära

2

3

1

4

5
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Impac
t Team

1



Vårt “impact team” arbetar huvudsakligen 
inom två områden; mäta och kapacitetsbygga

       Kapacitetsbygger våra SE att  
        mäta & utvärdera sitt resultat

       Mäter och utvärderar Reach  
   for Changes eget resultat1 2



Kapacitetsbygger våra entreprenörer 
att mäta och utvärdera sitt resultat2

150+
entreprenörer

Training & Support Menu



Hur vi 
mäter 
resultat

2

avseende våra
sociala entreprenörer
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Framgång för oss är när en social entreprenör 
skalar upp sin lösning bärkraftigt och effektivt



Vi mäter varje SEs utveckling mot dessa mål 
genom vårt verktyg Development Tracker ©2015

Development Tracker



Varje grå ruta representerar en milstolpe 
under organisationens utvecklingsresa

Development Tracker



Varje grå ruta representerar en milstolpe 
under organisationens utvecklingsresa

Development Tracker

A3 - Förändringsteori 
dokumenterad

Du har dokumenterat en 
trovärdig och väl 
sammanhängande 
förändringsteori inklusive 
resurser, aktiviteter, 
prestationer, utfall och 
vision. Bland utfallen finns 
ett av de Globala målens 
delmål för barn och unga.



Hur länge entreprenören deltagit i vår 
inkubator avgör vilken milstolpe hen siktar på

Development Tracker TARGET year 1

A7

B9

C7

D1

E3



Development Tracker

Den första kartläggningen av hur 
entreprenören ligger till görs i starten av år 1

3 Uppnådd2 Nästan 
uppnådd1 Påbörjad0 Ej påbörjad Ej kartlagd

TARGET year 1

A7

B9

C7

D1

E3



Vi följer organisationens utveckling genom 
att upprepa kartläggningen var 4:e månad

Utgångspunkt
(Baseline)

JAN år 1
Uppföljande
kartläggning

JAN år 2
Uppföljande
kartläggning

MAJ år 1
Uppföljande
kartläggning

SEP år 1



Resultaten aggregeras i “Dashboards”, som 
tillåter uppföljning på portföljnivå



Afrika

Norra
Europa

Central-
europa

Danmark

Litauen

Sverige

Norge

Kroatien

Ryssland

Kazakhstan

Lettland

Bulgarien

Tanzania

Rwanda

Tchad

Ghana

Senegal

Etiopien

Globalt



Förutom att vi vill veta om våra entreprenörer utvecklas 
(utfall), vill vi veta i vilken grad det beror på oss (effekt)

Vårt bidrag

U
tv

ec
kl

in
g

Med RfC Utan RfC

Hade entreprenören utvecklats i princip lika mycket även utan RfC?



Förutom att vi vill veta om våra entreprenörer utvecklas 
(utfall), vill vi veta i vilken grad det beror på oss (effekt)

U
tv

ec
kl

in
g

Med RfC Utan RfC

Vårt bidrag

Eller hade utvecklingen varit mycket sämre utan Reach for Change?



Förutom att vi vill veta om våra entreprenörer utvecklas 
(utfall), vill vi veta i vilken grad det beror på oss (effekt)

U
tv

ec
kl

in
g

Vi frågar våra entreprenörer: “If you had not been selected to the Incubator, how 
do you believe that your organization would have developed?”

Stopped operating

Med RfC Utan RfC

Never started
operating



Never started
operating

Förutom att vi vill veta om våra entreprenörer utvecklas 
(utfall), vill vi veta i vilken grad det beror på oss (effekt)

U
tv

ec
kl

in
g

Vi frågar våra entreprenörer: “If you had not been selected to the Incubator, how 
do you believe that your organization would have developed?”

Stopped operating

Med RfC Utan RfC

7 %

10 %

23 %

34 %

16 %

8 %
2 %

Illustrativt



Om vi bidrog - inom vilka områden 
bidrog vi?

U
tv

ec
kl

in
g

Med RfC Utan RfC

?



Hur vi 
mäter 
resultat

2

avseende de barn och 
unga som våra sociala 
entreprenörer stöttar
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Vi mäter antal nådda samt kvantitativt och 
kvalitativt utfallsresultat

Antal nådda

Kvalitativt utfallsresultat
(outcome stories)

Kvantitativt utfallsresultat
(outcome indicator results)
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Vi mäter antal nådda samt kvantitativt och 
kvalitativt utfallsresultat

Antal nådda. Våra sociala entreprenörer i inkubatorår 1+ 
ombeds rapportera antal barn och unga som de stöttat 
genom sina aktiviteter.

Outcome stories. Our social ventures in Incubator year 
1+ are asked to submit stories that demonstrate how 
they improved a specific child’s life.

Outcome indicator results. Minimum once a year, 
social ventures in Incubator year 2+ are asked to report 
results on their organization’s targeted outcome(s).

Kvalitativt utfallresultat

Kvantitativt utfallresultat



SDG target 3.7 
Access to sexual & 

reproductive education

34 795
children
supported
 

SDG target 4.6 
All youth achieve 

literacy & numeracy

38 784
children
supported
 

SDG target 16.2 
All abuse against 
children ended

3 473
children
supported
 

Genom att mäta antal nådda kan vi följa våra 
entreprenörers uppskalning och räckvidd, 
samt aggregera antal nådda barn per delmål
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Vi mäter antal nådda samt kvantitativt och 
kvalitativt utfallsresultat

Reach. Our social ventures in Incubator year 1+ are 
asked to report the number of children and youth 
supported through their impact creating activities.

Kvalitativt utfallsresultat. Våra sociala entreprenörer i 
inkubatorår 1+ ombeds rapportera stories som visar hur 
de har förbättrat ett enskilt barns liv.

Outcome indicator results. Minimum once a year, 
social ventures in Incubator year 2+ are asked to report 
results on their organization’s targeted outcome(s).

Antal nådda

Kvantitativt utfallresultat
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Kvalitativa utfallsresultat utforskar effekt, 
samt skapar förståelse och berör
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Vi mäter antal nådda samt kvantitativt och 
kvalitativt utfallsresultat

Reach. Our social ventures in Incubator year 1+ are 
asked to report the number of children and youth 
supported through their impact creating activities.

Outcome stories. Our social ventures in Incubator year 
1+ are asked to submit stories that demonstrate how 
they improved a specific child’s life.

Kvantitativt utfallsresultat. Sociala entreprenörer i 
inkubatorår 2+ ombeds rapportera kvantitativt på 
utfallsresultat en gång om året.

Antal nådda

Kvalitativt utfallsresultat



Att 
rapportera 
resultat

3
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Vi rapporterar vårt eget resultat, och vi stöttar 
våra sociala entreprenörer att rapportera sitt

Rapporterar eget resultat Stöttar entreprenörernas rapportering
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Effektdriven verksamhet

“Vår förändrings-
teori är, är den ens 

logisk?!”

“DEN frågan borde 
vi ju ställt i 
enkäten!”

“Stämmer det 
verkligen att vi

stöttat åtta miljarder 
människor...”



Nicklas Wallberg
Sverigechef

nicklas.wallberg
@reachforchange.org

n_wallberg

nicklasw


