
Test – Förändringsteori/logikmodelerig 

 
 
 

1. Kommunstyrelsen har beslutat att ett socialt investeringsprojekt ska genomföras. 
Projektets syfte är att få tillbaka hemmasittare i högstadiet och gymnasiet till 
skolan. Man antar att skolnärvaro leder till fullständiga betyg- behörighet till vidare 
studier och följaktligen större sannolikhet att få ett arbete. Genom detta antar man 
att framtida utanförskap (socialt och på arbetsmarknaden) kommer att 
förebyggas. Färdigställ nu logikmodellen nedan för satsningen med de numrerade 
påståendena (i vissa kolumner passar flera siffror in): 
 
 

 

Behov Resurser 
Aktiviteter 

& 
processmått 

Resultat  

& utfall 

Effekter 
(övergripande syfte  

& mål) 

8, 9 4, 13 

 

2, 11 1, 5, 7, 12 3, 6, 10 

 

 

 
1. Ökad andel elever som går ut grund- och gymnasieskolan med fullständiga betyg 

2. Antal genomförda mätningar 

3. Färre unga vuxna i behov av insatser & försörjningsstöd 

4. Program: Back2school 

5. Ökad ihållande skolnärvaro i målgruppen  

6. Lägre arbetslöshet i gruppen unga vuxna 

7. Förbättrade betyg i målgruppen 

8. Stor andel elever med hög ogiltig frånvaro   

9. Hög andel unga vuxna med behov av försörjningsstöd 

10. Ökat välbefinnande bland unga vuxna 

11. Genomför mätning med instrument (motivation)  

12. Förbättrad motivation i målgruppen 

13. Specialpedagog & socionom 

 



Test - En satsnings olika delar  

 
2. Kommunstyrelsen har beslutat att ett socialt investeringsprojekt ska genomföras. 

Satsningens syfte är att få tillbaka hemmasittare till skolan då man antar detta är 
bästa sättet att förebygga framtida utanförskap från arbetsmarknaden och 
åtföljande kostnader detta innebär i form av försörjningsstöd, insatser samt sämre 
psykisk hälsa/välbefinnande (socialt utanförskap).  
 
Markera vilken del i utformningen av en satsning (numrerat 1-5 nedan) som är 
lämpat för:   
 
 

Att beräkna inverkan av satsningen på våra uppsatta mål & indikatorer  4 

Att följa upp om hemmasittarna kommer i kontakt med Back2school-

teamet  
3 

Att strukturera logik/teori kring hur satsningen som planeras kommer att 

leda till resultaten som ska uppnås 
2 

Att jämföra kostnaden och effekten/inverkan av satsningen med andra 

program med samma mål/syfte 
5 

Att identifiera förekomsten av hemmasittare och deras primära 

problematik 
1 

 

 
1. Behovsanalys 

2. Programteori 

3. Processutvärdering 

4. Effektutvärdering 

5. Kostnadseffektivitetsanalys 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 


