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MÄTA ÖKA VISA

Effektfullt hjälper verksamheter bli bättre på att

vilka samhällseffekter de har på människor och miljö



Kurskatalog

Onlinebibliotek
Expertdatabas

Nätverksträffar

Kunskaps-
stöd

Erfarenhets-
utbyte

Medlemsforum

Allt stöd som behövs samlat på ett ställe



250+
medlemmar



32%
PRIVAT SEKTOR

41%
IDÉBUREN SEKTOR

20%
OFFENTLIG SEKTOR

7%
AKADEMIN



Gratis 
medlemskap



effektfullt.se 



Hur ska vi 
mäta vår 
effekt?



Organisationer 
som mäter 
samhälls-
effekter...

Kan visa för sina 
intressenter att 
deras insatser 
fungerar

Kan lära och få 
insikt om vilka 
insatser som 
fungerar och 
varför

Kan attrahera 
finansiering och allokera 
resurser till att skala upp 
de insatser som fungerar

Kan styra sina 
medarbetare till att (1) 
förbättra insatser så 
att de uppnår avsedd 
samhällseffekt (2) 
avsluta insatser som 
inte fungerar

Löser 
samhällsproblem
för människor och 
miljö

Varför mäta?



Förankra varför ni 
ska mäta; för att få 
resurser och för att 

mäta rätt saker



Effekttrappan

Kartlägg problemet

Sätt mål och teorin för hur de ska nås

Mät prestationer (och produktivitet)

Utforska effekt

Bekräfta effekt (och effektivitet)

Beräkna samhällsekonomiskt värde

● Ju högre upp på 
trappan desto 
mer uttömmande 
mätning



Kartlägg problemet

Ensamkommande klarar 
inte gymnasiet

Kan inte koncentrera sigInget läxstöd 
hemifrån

Känsla av 
utanförskap

Kriminalitet
Konsekvenser

O Visar problemets allvar 
vilket kan hjälpa att 
attrahera finansiering

O Gör det lättare att 
identifiera effektmål 
(eftersom de ofta är motsatsen 
till konsekvenserna ex. “Kan 
försörja sig”) 

Rotorsaker

O Kan ge idéer till hur vi ska 
justera eller komplettera 
vår insats

O Uppslag till vem i 
problemets ‘ekosystem’ 
som vi bör samarbeta med 
för att komplettera/stärka 
vår insats

Får lågavlönat/
inget jobb

Psykisk 
ohälsa

OBS: Förenklat och fiktivt exempel

Trädet som helhet ger en 
gemensam bild för intressenter 
och finansiärer att enas kring

Sjukvårds-
kostnader

Bidrags-
kostnader

Asylpolitik och integrationsstrategi

Kan ej 
försörja sig

Sover dåligt Psykisk ohälsa
Begränsad 

svenska



Kartlägg problemets 
rotorsaker för att 

designa en träffsäker 
insats och öka

chansen för effekt



Sätt mål och hypotesen för hur de ska nås





Prestationer EffekterResurser

Kort sikt

Stärkt
självkänsla

Utökat
nätverk

Förbättrad
svenska

Högre 
anställnings-

barhet

Medellång sikt

Går klart 
skolan

Får jobb

Högre 
inkomst

Fler vänner 
är 

etablerade 
svenskar

Lång sikt

Minskat 
utanförskap 
(kriminalitet, 

psykisk 
ohälsa, 

arbetslöshet 
etc.)

Nyanlända 
ungdomar har:

O Jobbat extra

ex. dömt 
fotboll, filmat 

och agerar värd 
på matcher, 

stått i 
arenakiosk

O Gått CV-skola

O Deltagit i 
sociala 

aktiviteter

Bidrag

Team

Nätverk

Mentorer

Ungdoms-
ledare

Även viktigt att identifiera och ta i beaktande:

● Antaganden

● Externa faktorer

OBS: Förenklat och fiktivt exempel



Flytta fokus från att
göra aktiviteter till att

uppnå förändring



Utmana er själva; är det 
logiskt och evidensbaserat 

att er förändringsteori 
sannolikt kommer fungera?



Mät prestationer (och produktivitet)



Prestationer

Närliggande Mellanliggande Slutliga

EffekterResurser

Stärkt
självkänsla

Utökat
nätverk

Förbättrad
svenska

Högre 
anställnings-

barhet

Går klart 
skolan

Får jobb

Högre 
inkomst

Fler vänner 
etablerade 
svenskar

Minskat 
utanförskap 
(kriminalitet, 

psykisk 
ohälsa, 

arbetslöshet 
etc.)

Nyanlända 
ungdomar har:

O Jobbat extra

ex. dömt 
fotboll, filmat 

och agerar värd 
på matcher, 

stått i 
arenakiosk

O Gått CV-skola

O Deltagit i 
sociala 

aktiviteter

Bidrag

Team

Nätverk

Mentorer

Ungdoms-
ledare

● Prestationer berättar inte huruvida förändring åstadkommits...

● …men är förutsättningar för att förändring ska åstadkommas

● Bland prestationerna kan vi hitta ledtrådar till vad som skapar 
eller inte skapar förändring





Formulera tydligt det “recept” 
som ni vill testa. Om det funkar 

så vet ni vad ni ska skala, om det 
inte funkar så har ni en 

utgångspunkt att justera från.



Utforska effekter

O Ex. intervjuer, observation, fokusgrupper

O Följdfrågor; upptäcka oväntade och 
negativa effekter, och förstå varför en effekt 
uppkommer

O Passar för insatser under utveckling

O Metodmässigt ofta enklare; kan fråga få, 
urval behöver inte ske enligt viss metod, 
mindre risk för “oåterkalleliga misstag” etc.

O Kan sammanfattas i effektberättelser som 
berör och attraherar stöd och finansiering



Utforska effekter

Reach for Change Impact Report 2018

O Före insats

O Insats

O Efter insats

https://reachforchange.org/static/pdf/sir-2018.pdf


Reach for Change Impact Report 2018

Bekräfta effekter (och effektivitet)

O Kvantitativ data ex. enkätdata eller statistik

O Enstaka och ibland --> Flera och konsekvent

O Ger oss möjlighet att visa på effektens 
storlek

O För tillförlitliga resultat är en vetenskaplig 
ansats viktig: antal tillfrågade, urvalsmetod, 
frågeformulering etc.

https://reachforchange.org/static/pdf/sir-2018.pdf


Bekräfta effektUtforska effekt

Fråga 100 människor

Bekräfta 10 saker

Fråga 10 människor

Upptäck 100 saker



Beräkna samhällsekonomiskt värde

● Ca tio procent av en årskull 
misslyckas med att erhålla 
gymnasieexamen

● Bland den senaste årskullen 24-
åringar förväntas skolmisslyckande 
leda till en samhällsförlust, det vill 
säga ett förlorat värdeskapande, på 
53 miljarder kronor fördelat över 
det yrkesverksamma livet mellan 24 
till 65 år

● Ungefär hälften av den förlust som 
uppstår drabbar individer (i form av 
lägre inkomster), medan andra 
hälften drabbar offentlig sektor (i 
form av lägre skatteintäkter)

Idéer för livet (Skandia) 2017

https://www.ideerforlivet.se/globalassets/pdf/rapporter/samhallsforlusten-av-skolmisslyckande.pdf


Hur ska vi 
mäta vår 
effekt?



Kartlägg problemet

Sätt mål och teorin för hur de ska nås

Effekttrappan

Mät prestationer (och produktivitet)

Utforska effekt

Bekräfta effekt (och effektivitet)

Beräkna samhällsekonomiskt värde

● Hur många trappsteg 
att sikta på beror på 
syftet med mätningen, 
insatsens 
“mognadsgrad” samt 
tillgängliga resurser



annica@effektfullt.se 
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