
Effektlogik som verktyg för att planera 
social investeringar



Vad är en social investering?



VGR:s sociala investeringsmedel

Syfte: Utveckla effektiva hälsofrämjande och förebyggande insatser i 
samverkan mellan region och kommun 

Mål: Öka andelen barn och ungdomar som lyckas slutföra grundskolan 
med godkända betyg

Målgrupp: Barn och unga, med särskilt fokus på individer som riskerar 
att hamna i utanförskap. 

Samverkan mellan region och kommun 

Testa nya arbetssätt



Risker, 
problem Fullföljda studier Välfärdsinsatser

Sociala 
investeringar

effekter
Välfärdsinsatser för med sig 
kostnader för samhället

T.ex.
BUM
BUP
AF
FK
Socialtjänst
Skola 
Arbetsmarknadsenheter
Kriminalvård

Övergripande 
mål och syfte



Ett hållbart samhälle

Gymnasiebehörighet ger samhällsekonomiskt värde.

Utbildningsnivå korrelerar med och har kausal effekt på långsiktiga utfall  

‒ inkomst

‒ hälsa 

‒ risk för kriminalitet

Värdet av att vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram uppgår till 1,3 
miljoner kr. 

Källa: Ekonomisk Debatt Nr 5 2021. Lars Hultkrantz, Patrik Karpaty, Weronika Nowak, Elin Vimefall, Länk

https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2021/09/49-5-lhpkwnev.pdf


Källor: 

Cornelia Björk, analytiker, GR



Interventionsteori

Förändringshypotes

Förändringsteori
Programteori

Verksamhetslogik

Theory of action

Logikmodell

A BEffektlogik



Vad är effektlogik?

Beskriver idéer om lösningar på problem

Beskriver orsakssamband (om A så B och C)

Beskriver lokala antagandet/hypoteser 

I boxar: A B



Vi avsätter resurser Vi förändrar något
Vi antar att vi ska 

åstadkomma 
förbättring x och y



Närvaroteam Ökad närvaro
Fler lämnar 9:an med 

behörighet till 
gymnasiet



Närvaroteam Ökad närvaro
Fler lämnar 9:an med 

behörighet till 
gymnasiet

Är våra antaganden om förbättring rimliga?



Effektlogik kan ge stöd att:

Planera en insats

Skapa samsyn runt en insats

Kommunicera en idé med andra aktörer

Kritiskt reflektera om insatsen är ”vettig” eller rimlig

Planera uppföljning och utvärdering av en insats



Vi 
avsätter 
resurser

Vi 
förändrar 
något

Ökad 
måluppfyllelse

Fullföljda 
studier

Organisation Målgrupp kort sikt Målgrupp lång sikt



Anpassat föräldraskapsstöd på familjecentralerna i Skövde

Projekttid: 2021 – 2024

Skövde kommun, Närhälsan Södra Ryd, Närhälsan Billingen

Genom att utveckla och tillgängliggöra föräldrastöd, SFI-kurser för 
föräldralediga och samverkan med det civila samhället ges 
utrikesfödda föräldrar en ökad möjlighet att stödja sina barns 
kunskapsutveckling i skolan. 



Här skriver du in sidfot

Effektlogik för ”Anpassat föräldrastöd på familjecentralerna i Skövde”



FC, BHV, kommunen

Blir bättre på att möta 
behov

Ökad kunskap och 
förståelse 

Ökade möjligheter att 
stödja barnens 

kunskapsutveckling 

Fler lämnar 9:an med 
behörighet till 

gymnasiet



Här skriver du in sidfot



Här skriver du in sidfot



Här skriver du in sidfot

Effektlogik för ”Anpassat föräldrastöd på familjecentralerna i Skövde”



Panel

Susanne Kinhult, Med gemensamma krafter, Bengtsfors kommun

Gustav Persson, Föräldrahälsa i Skepplanda, Älvängens läkarhus

Mirjam Nydahl, Anpassat föräldraskapsstöd på familjecentraler, Skövde kommun



Fika och utställning 
Återsamling i bankettsalen 14:30


