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VI TÄNKER PÅ OLIKA SAKER NÄR VI TÄNKER PROGRAMTEORI



“”En teori eller modell över hur en intervention 
(projekt, program, strategi, initiativ) är tänkt att 
fungera med avseende på prestationer som ska 
leda till önskvärda effekter.”

Funnell, S., & Rogers, P. (2011). Purposeful program theory: Effective use of theories of 
change and logic models. San Francisco, CA: John Wiley & Sons. 

Citerad i ESV:s rapport Programteori och verksamhetslogik – ett metodstöd för 
Regeringskansliet, rapport 2012:43 



Är en logisk karta över 
programmets design

Klargör programmets 
åtagande och 
målsättningar

Tydliggör hur programmets 
olika delar förhåller sig till 
varandra och till olika mål

EN PROGRAMTEORI…



VARFÖR ANVÄNDS EN 
PROGRAMTEORI?

• Skapa tydlighet och gemensam 
förståelse för ett program eller insats

• Verktyg för prioritering och styrning
av vilka insatser som bör finansieras 
för att nå målen

• En grund för uppföljning och 
utvärdering av programmet

• Skapa ett systematiskt lärande kring 
olika typer av insatser och aktiviteters 
effekter
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EN PROGRAMTEORI 
KAN SE OLIKA UT



Beskriver den 
förändring som sker till 
följd av insatsen. 

T.ex. nya förmågor och 
ökad kunskap som 
omsätts i en handling 
av målgruppen.

Beskriver den direkta 
prestationen av 
genomförda insatser.

T.ex. omfattning och 
antal genomförda 
aktiviteter. 

Beskriver de typer av 
insatser som leder till 
önskade effekter

T.ex. olika typer av 
projekt och 
finansieringsinstrument

Beskriver de behov 
som programmet ska 
svara mot hos 
identifierade 
målgrupper.

CENTRALA BEGREPP – DELARNA I EN PROGRAMTEORI 

Effekter
Kort, medel och lång sikt

Behov Aktiviteter Prestationer
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Kompetenshöjande 
insatser för företag 
genomförs

Ökad kunskap hos 
deltagande företag.

Företagen omsätter 
kunskapen i utveckling 
av nya, innovativa 
tjänster och produkter

50 företagsledare tar del 
av kompetenshöjande 
insatser

Behov av ökad 
innovationsförmåga i 
näringslivet
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ATT TA FRAM EN PROGRAMTEORI

Ofta sker framtagande av programteori i 
efterhand – vi rekonstruerar programteorin 

I dessa fall behöver vi även förhålla oss till de 
aktiviteter som redan görs

Effekter
Kort, medel och lång sikt

Behov Aktiviteter Prestationer

I en idealsituation utarbetas en 
programteori innan ett program startar 

I dessa fall tas alltid utgångspunkt i 
önskade effekter



ATT TA FRAM EN PROGRAMTEORI

Effekter
Kort, medel och lång sikt

Behov Aktiviteter Prestationer

Vilken förändring vill 
vi kunna se hos 
avsedda målgrupper?

Vilka behov ska 
programmet svara mot?

Vilkas beslut och 
beteenden ska programmet 
bidra till att förändra?

Vilka insatser och aktiviteter behöver 
genomföras för att bidra till önskad 
förändring?

Vilken omfattning och antal aktiviteter 
krävs för att skapa effekt?

Är det sannolikt att de insatser vi genomför bidrar till 
önskad förändring?

Bygger programteorin på rimliga antaganden?
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