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Effektkedjan som verktyg för….
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Mats Alentun, Tillväxtverket



Syfte

Ge en grundläggande förståelse för:

• Vad en effektkedja innebär.

• Vad den är bra för.

• Hur den skapas.

• Olika begrepp

Yes, jag vet, förkunskaperna suveräna hos många!



Vad är en effektkedja? 

• Effektkedjan visar det tänkta sambandet mellan aktiviteter och förväntade 
resultat.

• Teoretisk modell som länkar samman orsak och verkan. 

• Används för olika typer av interventionslogik (programteori, förändringsteori, 
LFA, verksamhetslogik, etc.). 

• Effektkedjan kan ha olika längd.



Hur kan en effektkedja se ut?
Tre olika exempel

Effekt lång sikt

Effekt medellång 
sikt

Effekt kort sikt

Prestationer

Aktiviteter

Samhälleliga 
effekter (II)…..

Samhälleliga 
effekter (I)

Förändrat 
beteende

Förändrad 
förmåga

Prestationer

Aktiviteter

Långsiktiga 
effekter

Kortsiktiga 
effekter

Utfall

Prestationer

Aktiviteter
Resurser

Effekter

Resultat



Effektkedjans komponeneter

• Tyvärr: Ingen universell sanning vad gäller terminologi…. (attans också)

• Kritiskt: Skilja på aktiviteter / prestationer / effekter

• Vanligtvis: Resultat samlingsnamn för prestationer och effekter

• Prestationer: Leveranserna till den externa direkta målgruppen (strikt!).

• Effekter: Allting som uppstår som en konsekvens av prestationen.



Vad är poängen med effektkedja?

Främjar fullgod planering:

• Höjer relevansen

• Tydliggör ett programs aktiviteter och förväntade resultat

• Främjar goda målformuleringar – och underlättar identifiering av indikatorer

• Lägger grunden för uppföljning och utvärdering

• Om participatoriskt: bidrar till förankring

• Verktyg för att identifiera bieffekter



och även…..

• Ger underlag för kommunikation med intressenter och media

• Ger en rapporteringsstruktur

• Tack vare allt ovan, främjar lärande på både kort och lång sikt



Viktigt bibehålla en koherent informationsstruktur!
- exempel på en insats som bidrar med finansiellt stöd.

Problemanalys

Uppföljning och 
rapportering.

Löpande utvärdering.

Slutrapportering. 
Slututvärdering.

Förändringsteori, 
programplan, 
uppföljnings-

utvärderingsplan

Beslut 

Utlysningar, 
ansökningsmallar, 

avtal,  
överenskommelser, 
rapporteringskrav…

Angränsande 
områden



Effektkedjan bygger helst på problemanalys

• Vad vill vi förändra!?

• Först bör vi identifiera ett centralt oönskat tillstånd som vi vill förändra

• Och sedan – identifiera vilka konsekvenser som det centrala oönskade 
tillståndet leder till!

• Och – identifiera vad som orsakar det centrala oönskade tillståndet!

• Resultat: Grafiskt arrangemang enligt orsak och effekt. En problembild!

• Jakten på ”Roten till det onda”!



Exempel på problemträd

Företagen har svårt att finna rätt personal

Negativ tillväxt (bl.a. minskad sysselsättning)

Försvagad konkurrenskraft

Få arbetssökande har den efterfrågade kompetensen 

Formella hinder för 
arbetskraftsinvandring

Alltför få relevanta 
utbildningsplatser

Arbetssökande och 
arbetsgivare har det svårt att 

hitta varandra



Hur blir problemträdet ett lösningsträd 
med effektkedja?



Exempel på problemträd

Företagen har det enkelt att finna rätt personal

Positiv tillväxt (bl.a. ökad sysselsättning)

Stärkt konkurrenskraft

Många arbetssökande har den efterfrågade kompetensen 

Få formella hinder för 
arbetskraftsinvandring

Många relevanta 
utbildningsplatser

Arbetssökande och 
arbetsgivare har det lätt att 

hitta varandra

Aktiviteter ZZZAktiviteter YYYAktiviteter XXX



Var kan vi – utifrån vårat mandat – intervenera? 

Företagen har det enkelt att finna rätt personal

Positiv tillväxt (bl.a. ökad sysselsättning)

Stärkt konkurrenskraft

Många arbetssökande har den efterfrågade kompetensen 

Arbetssökande och 
arbetsgivare har det lätt att 

hitta varandra

Aktiviteter YYY



Tackar!

/Mats


