
Att mäta är 
att veta Utbilda dig i  

mätning av sociala,  
ekonomiska och miljö- 
mässiga effekter
I ett samhälle med allt knappare resurser prioriteras de insatser som ger 
mest effekt. Det är därför viktigare än någonsin att synliggöra effekterna 
av sina insatser genom att mäta rätt saker på rätt sätt. Dessutom behöver 
mätningarnas resultat presenteras både tydligt och trovärdigt.

Idéer för livet erbjuder dig i samarbete med Uppsala universitet en meriterande 
utbildning baserad på forskning om mätning av sociala, ekonomiska och miljömässiga 
effekter. Utbildningens innehåll är utvecklad av Idéer för livets vetenskapliga råd 
och Serus. Alla lärare har gedigen forskningsbakgrund och erfarna gästföreläsare 
inspirerar med praktiska case från sin yrkesvardag. Utbildningen innefattar följande 
kunskapsområden:

Utbildningen sker vid åtta tillfällen under perioden november 2020 – mars 2021 och 
blandar teori med praktiska arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att få skapa 
mätverktyg för din egen verksamhet. När utbildningen är klar får du ett personligt 
utbildningscertifikat som styrker din höga kunskapsnivå i ämnet (motsvarar cirka 10 
högskolepoäng).

Mätning av hållbarhet

Värdeskapandekedjan

Relevanta mätverktyg

Grundläggande statistisk analys 

Utvärdering ur ett forskningsperspektiv

Hälsoekonomisk utvärdering

Har du ett arbete som gör att du vill få mer kunskap om hur sociala insatsers 
effekter kan mätas och utvärderas? Då är det här en utbildning för dig. 



Att mäta är 
att veta Upplägg och innehåll

 • Inledning och presentation
 • Hållbarhet ur ett brett perspektiv
 • Värdeskapandekedjan och dess användning
 • Introduktion deltagarnas egna arbete

Dag 1 och 2  [9–10 november]

 • Utformning av enkäter
 • Effektmätning ur ett forskningsperspektiv
 • Grundläggande statistisk analys 
 • Hälsoekonomisk utvärdering

Dag 3 och 4  [14–15 december]

 • Seminarier utifrån deltagarnas egna arbete
 • Modell för utvärdering av sociala obligationer 
 • Effektmätning ur ett barnrättsperspektiv 
 • Att kvalitetssäkra ett mätsystem

Dag 5 och 6  [1–2 februari]

 • Mätning av fysiska effekter
 • Beräkningsverktyg och projektdesign
 • Effektmätning av sociala investeringar
 • Slutpresentation eget arbete och nästa steg

Dag 7 och 8  [15–16 mars]

Intresserad? Läs mer och anmäl dig på Ideerforlivet.se/effektmatning/kurs

Utbildningen genomförs under åtta heldagar i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i 
Stockholm. Priset är 10.500 kr exklusive moms per person. Antalet platser är begränsade 
och det är först till kvarn som gäller. 




