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Vilken förändring 
vill vi uppnå?

4
Hur kan vi mäta 
förändringen?

5

Vilka hinder står i vägen för 
vår effektmätning och hur 
kan de överkommas?

1 Vad är effekt, och 
varför mäta den?

2 Vilket problem vill vi 
lösa eller minska?



● Kunskap

● Idéer

● Motivation

● Trygghet

● Bekräftelse

 använder 

 

effektmätning
effekt



3
Vilken förändring 
vill vi uppnå?

4
Hur kan vi mäta 
förändringen?

5

Vilka hinder står i vägen för 
vår effektmätning och hur 
kan de överkommas?

2 Vilket problem vill vi 
lösa eller minska?

1 Vad är effekt, och 
varför mäta den?





Goda avsikter inte alltid = nytta



Inte nog med att vi inte alltid gör nytta

Ibland
gör vi
skada...



100

Källa: Schubert & Caviola (2020)

Bland de insatser 
som ger effekt 
kan det skilja 
kraftigt hur 
mycket effekt

https://www-psychologytoday-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.psychologytoday.com/gb/blog/ineffective-altruism/202009/what-s-the-difference-in-effectiveness-between-charities?amp&fbclid=IwAR3IfVNnjBWUYLMik_zt5FZv4EbAu-Nr_jhTKgTZsjzj08gT9dIH1IEwC1s


6 av 10
 unga tycker det är viktigt att deras arbetsgivare bidrar till att skapa samhällsnytta

Att mäta och visa effekt är att konkurrera om 
kompetens och engagemang



Effektmätning möjliggör underbyggt 
beslutsfattande, och att kunna utkräva ansvar



Effektmätning är att framtidssäkra 
verksamhetens existensberättigande 
och tillgång till resurser



① ② ③

④ ⑤ ⑥

Vilken/vilka anledning(ar) att mäta effekt motiverar dig mest?





Effekt
trappan

Organisering - Vi har
skapat organisatoriska 
förutsättningar
för effekt-
mätning

Effekttrappan visar 
hur en organisation 
kan ta steg för att 
vidareutveckla sin 
effektmätning.

④ Effekt - Vi har utforskat i vilken grad förändringen som uppstår för vår 
målgrupp har orsakats av vår insats och inte skulle ha uppstått ändå.

⑤ Upprepning/Uppskalning - Vi kan förklara vad i vår insats som 
driver effekt, så att vi eller någon annan kan skapa samma effekt igen. 

② Prestation - Vi har mätt om vår målgrupp har tagit del av vår insats i 
den utsträckning och på det sätt som vi hade tänkt.

③ Utfall - Vi har följt upp vad som blev förändringen för målgruppen 
efter insatsen jämfört med före insatsen.

①  Förändringsteori - Med avstamp i den utmaning som vår målgrupp står inför 
så har vi beskrivit vilken förändring vi vill åstadkomma för vem, samt hur och 
varför vi tror det kommer ske genom vår insats.



●

●

●



Effekt
trappan

Organisering - Vi har
skapat organisatoriska 
förutsättningar
för effekt-
mätning

Effekttrappan visar 
hur en organisation 
kan ta steg för att 
vidareutveckla sin 
effektmätning.

⑤ Upprepning/Uppskalning - Vi kan förklara vad i vår insats som 
driver effekt, så att vi eller någon annan kan skapa samma effekt igen. 

①  Förändringsteori - Med avstamp i den utmaning som vår målgrupp står inför 
så har vi beskrivit vilken förändring vi vill åstadkomma för vem, samt hur och 
varför vi tror det kommer ske genom vår insats.

④ Effekt - Vi har utforskat i vilken grad förändringen som uppstår för vår 
målgrupp har orsakats av vår insats och inte skulle ha uppstått ändå.

② Prestation - Vi har mätt om vår målgrupp har tagit del av vår insats i 
den utsträckning och på det sätt som vi hade tänkt.

③ Utfall - Vi har följt upp vad som blev förändringen för målgruppen 
efter insatsen jämfört med före insatsen.



④ Effekt
Vi har utforskat i vilken grad 
förändringen som uppstår för
vår målgrupp har orsakats av 
vår insats och inte skulle ha 
uppstått ändå.

② Prestation
Vi har mätt om vår målgrupp 
har tagit del av vår insats i 
den utsträckning och på det 
sätt som vi hade tänkt.

③ Utfall
Vi har följt upp vad som blev 
förändringen för mål-
gruppen efter insatsen 
jämfört med före insatsen.

“Matchning från dag 1”

● De arbetssökandes formella och 
informella  kompetenser har 
inventerats → sökandebank

● Arbetsgivares efterfrågan har 
kartlagts → vakansbank

● Arbetssökande har matchats 
mot lediga vakanser

● Arbetssökande har gått på 
intervju hos arbetsgivare med 
stöd av arbetsförmedlaren

● ...

Efter 11 månader är 38% av deltagarna 
i matchningen i arbete/studier... 

...att jämföra med 30% av de arbets-
sökande i kontrollgruppen. D.v.s. 27% 
högre sannolikhet för behandlingsgruppen!



④ Effekt
Vi har utforskat i vilken grad 
förändringen som uppstår för
vår målgrupp har orsakats av 
vår insats och inte skulle ha 
uppstått ändå.

...att jämföra med 30% av de arbets-
sökande i kontrollgruppen. D.v.s. 27% 
högre sannolikhet för behandlingsgruppen!



Uppvärmning!



Prestation eller utfall?

tfall

Utfall (outcomes) är den 
förändring som vi avser 
ska uppstå efter att vi 

levererat våra 
prestationer.

Prestationer (outputs) är 
den leverans som kommer 
ur en aktivitet och som tas 

emot av målgruppen.

restation



Prestationer (outputs) är 
den leverans som kommer 
ur en aktivitet och som tas 

emot av målgruppen.

Utfall (outcomes) är den 
förändring som vi avser 
ska uppstå efter att vi 

levererat våra 
prestationer.  Hemlösa har fått    

   en rykande het   
  portion soppa

Hemlösa känner
sig mättare, varmare

och piggare



Prestationer (outputs) är 
den leverans som kommer 
ur en aktivitet och som tas 

emot av målgruppen.

Utfall (outcomes) är den 
förändring som vi avser 
ska uppstå efter att vi 

levererat våra 
prestationer.

Nyanlända elever 
har fått läxhjälp

i matematik

Nyanlända elever 
har förbättrat sin

   mattekunskap
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Vilken förändring 
vill vi uppnå?

4
Hur kan vi mäta 
förändringen?

5

Vilka hinder står i vägen för 
vår effektmätning och hur 
kan de överkommas?

1 Vad är effekt, och 
varför mäta den?

2 Vilket problem vill vi 
lösa eller minska?





För att träffsäkert mäta förändring (utfall/effekt) är det 
hjälpsamt att först tydliggöra vad det är som ska förändras

●
d.v.s. vilket problem eller utmaning som vi vill lösa/minska

●

●



problemträdet



I stammen 

formulerar vi vårt 

fokusproblem

Fokus-

problem

I rötterna kartlägger 

vi fokusproblemets 

rotorsaker

Rotorsak

Rotorsak

Rotorsak

Rotorsak

RotorsakRotorsak

I trädkronan specificerar 

vi fokusproblemets 

konsekvenser

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Rotorsakerna är de faktorer som 
orsakar att fokusproblemet finns. 

Konsekvenserna är negativa följder
av fokusproblemet.



Låt oss titta på ett exempel



Barn rör på 

sig för lite

För lite 

rörelse-

möjligheter i 

skolan

Okunskap om 

risker/hälso-

fördelar

Föräldrars låga 

aktivitetsnivå

Stressade 

föräldrar i 

tidsnöd

Kompisars 

intressen

Ansträngande 

att röra på sig

Övervikt

Dålig kost

Hjärt- och 

kärlsjukdomar

Diabetes

Sämre 

studieresultat

Svårt att 

koncentrera sig

Sämre sömn

Påverkat 

humör

Dålig 

kondition

Ovilja att delta i 

fysiska (och sociala) 

aktiviteter

Övervikt 

som barn 

och/eller 

vuxen

Mycket 

skärmtid

I stammen 

formulerar vi vårt 

fokusproblem
Fokusproblemet är ett
problem som är angeläget 
både för målgruppen och 
samhället, och som vi vill 
adressera.

I rötterna kartlägger 

vi fokusproblemets 

rotorsaker
Rotorsakerna är de faktorer som 
orsakar att fokusproblemet finns,

De är steg på vägen till att minska 
eller lösa fokusproblemet.

I trädkronan specificerar 

vi fokusproblemets 

konsekvenser
Konsekvenserna finns på både 
individ- och samhällsnivå. De 
påverkas av många faktorer; vår 
insats bidrar genom att tillföra en 
pusselbit till lösningen.

Vård-

kostnader



Barn rör på 

sig för lite

För lite 

rörelse-

möjligheter i 

skolan

Okunskap om 

risker/hälso-

fördelar

Föräldrars låga 

aktivitetsnivå

Stressade 

föräldrar i 

tidsnöd

Kompisars 

intressen

Ansträngande 

att röra på sig

Övervikt

Dålig kost

Hjärt- och 

kärlsjukdomar

Diabetes

Sämre 

studieresultat

Svårt att 

koncentrera sig

Sämre sömn

Påverkat 

humör

Dålig 

kondition

Ovilja att delta i 

fysiska (och sociala) 

aktiviteter

Övervikt 

som barn 

och/eller 

vuxen

Mycket 

skärmtid

Fokusproblem

Avgränsar och 
tydliggör verksam-
hetens fokus

Bidrar till samsyn
och enklare 
kommunikation och 
samarbete

Belyser något centralt 
i vår verksamhet som 
vi sannolikt kommer 
vilja prioritera att
följa upp

Rotorsaker

En mer djupgående kartläggning 
synliggör komplexitet och hjälper 
oss utveckla en mer effektfull 
lösning

Kan katalysera ett mer 
systemförändrande tänk

Synliggör behov av, och 
möjligheter till, samverkan

Konsekvenser

Visar allvar och angelägenhet, vilket 
kan engagera och övertyga 
budgetägare, politiker och andra 
intressenter som vi vill “vinna” stöd 
och medel från

Bidrar till tydlighet i intern och 
extern kommunikation

Vård-

kostnader



För lite 

rörelse-

möjligheter i 

skolan

Okunskap om 

risker/hälso-

fördelar

Föräldrars låga 

aktivitetsnivå

Stressade 

föräldrar i 

tidsnöd

Kompisars 

intressen

Ansträngande 

att röra på sig

Övervikt

Dålig kost

Hjärt- och 

kärlsjukdomar

Diabetes

Sämre 

studieresultat

Svårt att 

koncentrera sig

Sämre sömn

Påverkat 

humör

Dålig 

kondition

Ovilja att delta i 

fysiska (och sociala) 

aktiviteter

Övervikt 

som barn 

och/eller 

vuxen

Mycket 

skärmtid

Vård-

kostnader

Barn rör på 

sig för lite

engagera 
och övertyga 
intressenter 

fokusproblemets 
utbreddhet 
och/eller allvar



När vi skapat vårt 

problemträd är det dags 

att prioritera vilka av 

fokusproblemets 

rotorsaker som vår 

verksamhet ska 

adressera





Barn rör på 

sig för lite

För lite 

rörelse-

möjligheter i 

skolan

Okunskap om 

risker/hälso-

fördelar

Föräldrars låga 

aktivitetsnivå

Stressade 

föräldrar i 

tidsnöd

Kompisars 

intressen

Ansträngande 

att röra på sig

Övervikt

Dålig kost

Hjärt- och 

kärlsjukdomar

Diabetes

Sämre 

studieresultat

Svårt att 

koncentrera sig

Sämre sömn

Påverkat 

humör

Dålig 

kondition

Ovilja att delta i 

fysiska (och sociala) 

aktiviteter

Övervikt 

som barn 

och/eller 

vuxen

Mycket 

skärmtid

Vård-

kostnader

● Bidrar mest till 
fokusproblemet

● Är eftersatta d.v.s. 
tillägnade för lite 
resurser

● Vår verksamhet är 
lämpad att ta sig 
an, givet våra 
färdigheter, 
resurser, nätverk, 
motivation - d.v.s. 
det är möjligt för 
oss att påverka 
rotorsaken

Prioritera den eller 
de rotorsaker som:



Barn rör på 

sig för lite

Övervikt 

som barn 

och/eller 

vuxen

Hjärt- och 

kärlsjukdomar

Diabetes

Sämre 

studieresultat

Svårt att 

koncentrera sig

Sämre sömn

Påverkat 

humör

Dålig 

kondition

Ovilja att delta i 

fysiska (och sociala) 

aktiviteter

Vård-

kostnader

För lite 

rörelse-

möjligheter i 

skolan

Okunskap om 

risker/hälso-

fördelar

Föräldrars låga 

aktivitetsnivå

Stressade 

föräldrar i 

tidsnöd

Kompisars 

intressen

Ansträngande 

att röra på sig

Övervikt

Dålig kost

Mycket 

skärmtid

Organisationen 
 har valt 

rotorsaken 
‘mycket 
skärmtid’



Locky erbjuder föräldrar möjligheten att installera 
skärmlås så att deras barn ska sitta mindre vid 

telefon/dator/tv och röra på sig mer



Barn rör på 

sig för lite

Övervikt 

som barn 

och/eller 

vuxen

Hjärt- och 

kärlsjukdomar

Diabetes

Sämre 

studieresultat

Svårt att 

koncentrera sig

Sämre sömn

Påverkat 

humör

Dålig 

kondition

Ovilja att delta i 

fysiska (och sociala) 

aktiviteter

Vård-

kostnader

För lite 

rörelse-

möjligheter i 

skolan

Okunskap om 

risker/hälso-

fördelar

Föräldrars låga 

aktivitetsnivå

Stressade 

föräldrar i 

tidsnöd

Kompisars 

intressen

Ansträngande 

att röra på sig

Övervikt

Dålig kost

Mycket 

skärmtid

engagera 
och övertyga 
intressenter 

samband mellan 
fokusproblemet 
och rotorsaken



orsakssamband

argument 
för och emot 

Argument för/emot 
olika insatser som 
man ser i media 
bygger ofta på en 
form av (mer eller 
mindre utförlig) 
rotorsaksanalys 



Argument för/emot 
olika insatser som 
man ser i media 
bygger ofta på en 
form av (mer eller 
mindre utförlig) 
rotorsaksanalys 

orsakssamband

argument 
för och emot 



Argument för/emot 
olika insatser som 
man ser i media 
bygger ofta på en 
form av (mer eller 
mindre utförlig) 
rotorsaksanalys 

orsakssamband

argument 
för och emot 



Exempel på hur en 
medarbetargrupp kan 
engageras i att ge sin input 
i vilka rotorsaker som man 
anser bidrar mest till 
fokusproblemet och är 
mest eftersatta.

Varje färgad cirkel 
representerat en 
medarbetares röst på att 
rotorsaken är eftersatt och 
bidrar mycket till 
fokusproblemet.





Vanliga 
fallgropar

● Att formulera fokusproblemet (och rotorsaker) som avsaknaden av vår lösning ex. 
“Målgruppen saknar tillgång till [vår lösning]”

● Att försöka få in flera olika problemområden i ett och samma träd - dela då hellre upp i 
olika träd (om områdena hänger ihop så kan man dock ha olika “strömmar” i samma träd)

● Att formulera fokusproblemet som en sammanfattning av rotorsakerna (fokusproblemet 
ska orsakas av rotorsakerna, inte sammanfatta dem)

● Att nämna rotorsaker eller konsekvenser i fokusproblemet ex. “Barn rör på sig för lite på 
grund av för mycket skärmtid” eller “Barn rör på sig för lite vilket ökar risken för övervikt”
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Hur kan vi mäta 
förändringen?

5

Vilka hinder står i vägen för 
vår effektmätning och hur 
kan de överkommas?

1 Vad är effekt, och 
varför mäta den?

2 Vilket problem vill vi 
lösa eller minska?

3
Vilken förändring 
vill vi uppnå?





Problemträd

Fokusproblem

Konsekvenser

Rotorsaker



Problemträd Målträd

Fokusproblem

Konsekvenser

Rotorsaker

Utfallsmål på
medellång sikt

Utfallsmål
på lång sikt

Utfallsmål
på kort sikt

Skärmlås



Aktivitet Utfall kort sikt Utfall medel-
lång sikt

Utfall lång sikt



Förändringsteori

Programteori

Effektlogik

Insatslogik Effektkedja

Interventionslogik

Logiskt ramverk
Verksamhetslogik

=
Theory of Change



Aktivitet Utfall kort sikt Utfall medel-
lång sikt

Utfall lång sikt



PrestationerAktivitet

Problemet för 
målgruppen

Utfall
Längre siktKort sikt Medellång sikt

Stärkt motivation att söka 
arbete (vill söka jobb)

Ökad egenmakt (känsla av att 
kunna påverka sin situation)

Förbättrat självförtroende 
(vågar söka jobb)

Större insikt om typ av jobb 
som man är intresserad av

Ökad kunskap om hur man 
söker jobb (CV, intervju, 
löneförhandling, 
anställningskontrakt etc.)

Söker jobb

Får en tillsvidareanställning 
som matchar ens 
kompetens och räcker till att 
försörja sig 

- Ökad känsla av trygghet
- Minskat bidragsberoende
- Känsla av sammanhang och 
meningsfull sysselsättning
- Förbättrade 
språkfärdigheter i svenska
- Stärkt självkänsla (känslan 
av att vara värdefull)
- Bättre karriärsutveckling 
och löneutveckling

Starkare känsla 
av att vara 
inkluderad i 
svenska 
samhället

Bättre psykiskt 
mående → 
Mindre risk för 
sjukdom och 
minskade 
vårdkostnader

Ökad BNP för 
Sverige

- Lyssnat på 
föreläsning med 
yrkesvägledare

- Deltagit i 
CV-skola

- Erhållit 
individuell 
coaching med 
mentor, som de 
känt tillit till

Yrkes-
förberedande 
program

Nyanlända unga i åldern 20-25 år står utanför arbetsmarknaden i Sverige.

OBS: Förenklat och fiktivt exempel



De nyanlända 

unga har fått 

individuell 

coaching med 

mentor, som de 

känt tillit till

UTFALL UTFALL  (näraliggande, mellanliggande och slutliggande)



I think you should 

be more specific 

here in step 2.



Kommunikation: 

Finansiering: 

Samsyn: 

Engagemang: 

Styrning: 

Kreativitet: 

Riskhantering: 

Medveten mätning: 
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Hur kan vi mäta 
förändringen?

5

Vilka hinder står i vägen för 
vår effektmätning och hur 
kan de överkommas?

1 Vad är effekt, och 
varför mäta den?

2 Vilket problem vill vi 
lösa eller minska?

3
Vilken förändring 
vill vi uppnå?









●

○ Lära vilka av våra insatser som fungerar och inte

○ Möta externa intressenters behov av rapportering

○ Det viktiga är att vi faktiskt kommer använda mätningen till något!

● förändringsteori
problemträdet



Arbetstagare
saknar de kompetenser

som efterfrågas av 
arbetsgivare

Arbetsgivare får ej den 
kompetens de är i behov 

av, och/eller får en 
homogen 

rekryteringsbas

Arbetstagare kommer
ej i arbete

Framtida arbetstagare har inte 
(tillräcklig) tillgång till 

utbildning inom de 
kompetensområden som 

efterfrågas av arbetsgivare

Framtida arbetstagare väljer 
inte utbildningar som 

kvalificerar dem för bristyrken 
(yrken med brist på arbetskraft, 

där efterfrågan från 
arbetsgivare finns)

Arbetstagare har i 
högre grad de 
kompetenser som 
efterfrågas på 
arbetsmarknaden







Direkt mått

Indirekt mått
= Indikator

Subjektiv

Objektiv

Ett mått som direkt 
fastslår resultatet

Ett mått som
indikerar resultatet

Subjektiv bedömning, som uttrycks 
kvantitativt (ex. med skala) 

Objektiv faktauppgift

Det utfall som 
vi vill mäta
ex. Förbättrad kondition

Ex: ml/(kg x min)
= Syreupptagningsförmåga

Ex: Upplevd ansträngning på skala 1-10 
efter 1 km på löpband 6 min/km

Ex: Antal minuter som
det tar att springa en km









target



●

●







Kvalitativ metod också möjligt!
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Hur kan vi mäta 
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5

Vilka hinder står i vägen för 
vår effektmätning och hur 
kan de överkommas?

1 Vad är effekt, och 
varför mäta den?

2 Vilket problem vill vi 
lösa eller minska?

3
Vilken förändring 
vill vi uppnå?







vill
kan
prioriterar



inte



För komplext

Ingen 
frågar om 
det gjorts

Ingen i 
ledningsgruppen/

styrelsen äger frågan

Behövs inte...vi ser varje dag 
att det vi gör har effekt

Tar 
resurser 
från dem vi 
vill hjälpa?

Saknar 
mandat

Ingen/alla
är ansvarig

Har inte råd

Vet inte hur

Ensam om 
att driva 
frågan

Tråkigare 
arbets-
uppgifter

Uppmuntras 
och belönas 
inte

Tänk
om det vi
gör inte 
har effekt

Inte tid

Hur vinner 
organisationen 
på detta?





Förankra varför
Utse en ägare & ansvarig

Följ upp



Effekt
trappan

Organisering - Vi har
skapat organisatoriska 
förutsättningar
för effekt-
mätning

Fatta ett aktivt beslut 
om var i trappan som ni 
ska sikta på att mäta, 
anpassat utifrån era 
förutsättningar och 
behov - det behöver inte 
vara samma trappsteg 
för hela verksamheten!

⑤ Upprepning/Uppskalning - Vi kan förklara vad i vår insats som 
driver effekt, så att vi eller någon annan kan skapa samma effekt igen. 

①  Förändringsteori - Med avstamp i den utmaning som vår målgrupp står inför 
så har vi beskrivit vilken förändring vi vill åstadkomma för vem, samt hur och 
varför vi tror det kommer ske genom vår insats.

④ Effekt - Vi har utforskat i vilken grad förändringen som uppstår för vår 
målgrupp har orsakats av vår insats och inte skulle ha uppstått ändå.

② Prestation - Vi har mätt om vår målgrupp har tagit del av vår insats i 
den utsträckning och på det sätt som vi hade tänkt.

③ Utfall - Vi har följt upp vad som blev förändringen för målgruppen 
efter insatsen jämfört med före insatsen.



Effekt
trappan

Organisering - Vi har
skapat organisatoriska 
förutsättningar
för effekt-
mätning

⑤ Upprepning/Uppskalning - Vi kan förklara vad i vår insats som 
driver effekt, så att vi eller någon annan kan skapa samma effekt igen. 

①  Förändringsteori - Med avstamp i den utmaning som vår målgrupp står inför 
så har vi beskrivit vilken förändring vi vill åstadkomma för vem, samt hur och 
varför vi tror det kommer ske genom vår insats.

④ Effekt - Vi har utforskat i vilken grad förändringen som uppstår för vår 
målgrupp har orsakats av vår insats och inte skulle ha uppstått ändå.

② Prestation - Vi har mätt om vår målgrupp har tagit del av vår insats i 
den utsträckning och på det sätt som vi hade tänkt.

③ Utfall - Vi har följt upp vad som blev förändringen för målgruppen 
efter insatsen jämfört med före insatsen.

Vem ska utföra 
resp. trappsteg?

Grönt = Oftast 
egna org

Gult = Egna org?

Rött = Oftast 
extern expert



Dagens viktigaste take aways?
● varför

● prestation utfall effekt 🗣

● Effekttrappan

● problemkartläggning

● mätplan 📐

● förändringsinitiativ
💪



Besök gärna vår Effektakademi på akademi.effektfullt.se 


