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Effekttänkande
- Utgångspunkt: vilken förändring vill vi uppnå?
- Vilka slags steg tar oss närmare de önskade förändringarna?
- Utgår från reflektion över förhållandet orsak-verkan

Fokus på målen inom beslutsfattande och kommunikation 
stärker effekterna av projekt



Många dimensioner hos genomslagskraft

 Olika effektnivåer och projekt av olika storlek
- individnivå
- organisationsnivå
- lokal nivå
- nationell nivå
- europanivå
- global nivå

 Planerade och oväntade effekter

 Effekter på kort och lång sikt



De horisontella fokusområdena för programmet 
Erasmus+

• Delaktighet och mångfald
• Digitalisering
• Miljöansvar
• Aktivt medborgarskap

Mer information: www.oph.fi/sv/program/fokusomraden-programmen-erasmus-och-
europeiska-solidaritetskaren



Erasmus+-effektverktyg

• Verktyget hjälper dig att
• fastställa de förändringar du vill uppnå med hjälp av projektet
• välja lämpliga aktiviteter och nödvändiga resurser för att uppnå målen för projektet
• följa upp genomförandet av projektet och säkerställa att aktiviteterna bidrar till 

målen för projektet



Grundtanken för effekttänkande
1. Långsiktiga effekter = en långsiktig förändring som uppnåtts med målinriktad 

verksamhet

2. Kortsiktiga effekter = en konkret förändring hos människor, tillvägagångssätt eller 
strukturer, för att uppnå en önskad förändring på lång sikt

3. Effekttänkande (effektkedja) utgår från en logisk kedja där man med resurser och 
aktiviteter får till stånd resultat, som för sin del leder till uppnåendet av önskade mål 



Effektkedjans delar

Input:
Pengar, personal,
lokaler, maskiner, 
utrustning

Activity:
Verksamhet, 
arbete

Output:
Den omedelbara 
följden av 
verksamheten 
(t.ex. produkter, 
ökade kunskaper 
eller större 
färdigheter hos 
eleverna)

Outcome:
Förändringar i 
människor och 
organisationers 
verksamhet/inställni
ngar (man gör saker 
på ett annorlunda 
och bättre sätt även 
efter projektet)

Impact:
Långsiktiga 
effekter på 
människor, 
miljön och 
organisationer



LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

• Med långsiktiga effekter avses positiv utveckling på lång eller 
medellång sikt, dvs. lokal, regional eller samhällelig nytta som 
projektet för sin del bidrar till.

• Förutsätter konkreta förändringar i människors agerande, 
olika samfunds strukturer, samhällets strukturer eller 
organisationers tillvägagångssätt.

Exempel: Förbättrad jämlikhet och likabehandling

Ökad mångfald i naturen



KORTSIKTIGA EFFEKTER
• Med kortsiktiga effekter avses små eller stora bestående förändringar i 

beteende, verksamhet eller strukturer, som kan uppnås med hjälp av 
projektet.

• Det rör sig om förändringar som kan konstateras omedelbart efter att 
ditt projekt har avslutats eller senast inom ett halvt år efter att projektet 
avslutats och som för sin del främjar den önskade förändringen på lång 
sikt.

Exempel  Lärarna använder nya metoder för att lära sig läsa i sin 
undervisning och delar sina erfarenheter med kollegor

Barnens självförtroende ökar och deras läsintresse 
växer



RESULTAT
• Med resultat avses projektets direkta resultat, som är en direkt 

följd av aktiviteterna inom projektet.
• För att uppnå effekter krävs verkliga och konkreta resultat och 

produkter.

Exempel   En ny handbok om metoder för att undervisa i 
läskunnighet 
Lärarna lär sig nya metoder
Eleverna får mångsidiga läsupplevelser



AKTIVITETER
• Aktiviteter är konkret verksamhet som förverkligas med 

projektets resurser, med vilka du uppnå önskade direkta 
resultat.

Exempel Fortbildning
Anskaffning av böcker
Läsambassadörskampanj
Forsknings- eller utredningsarbete



RESURSER
• För att förverkliga verksamheten behöver du resurser, såsom 

personalens tid och sakkännedom.

Exempel Stöd från ledningen och den övriga organisationen
Lärarnas arbetstid
Plattformen eTwinning
Samarbete med bibliotek
Erasmus+-understöd
Utrustning



Resurser

Aktiviteter

Resultat

Kortsiktiga effekter

Långsiktiga effekter
Minskade nivåskillnader 

mellan barn och unga 
samt minskad 

marginalisering

Barnens 
självförtroende 

ökar och 
läsintresset växer 

Eleverna får 
mångsidiga 

läsupplevelser 

Läscirkel för 
eleverna på 
eTwinning-
plattformen

Lärarnas 
arbetstid/plattformen 

eTwinning

Läsambassadör-
kampanjen

Samarbete med 
bibliotek

Elevernas 
läsmotivation ökar

Anskaffning av 
böcker för olika 

slags läsare

Projektfinansiering

Lärarna använder de 
nya metoderna och 

utbyter 
erfarenheter med 

kollegor

Lärarna lär sig nya 
tekniker för att 

undervisa i 
läskunnighet

Fortbildning för 
lärare

Lärarnas 
arbetstid/projekt-

finansiering

EXEMPEL PÅ EFFEKTKEDJAN FÖR ETT PROJEKT



MER INFORMATION

• www.oph.fi/sv/program/erasmus-effektverktyg

Vi önskar dig insiktsfulla stunder tillsammans med verktyget!



Läs om andra projekt
• Projekterfarenheter enligt tema

oph.fi/sv/presentation-av-erasmus-projekten

• Visualisering av Erasmus+-projekten i Finland under den förra 
programperioden:
oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/programmet-
erasmus-2021-2027/erasmus-paverkar/erasmus-projekten-
visualiserade

• Projektdatabasen för programmet Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/



Ni har ett fint projekt, berätta om det även för 
andra!



Varför kommunicera?
Varje projekt har en effekt. 
Det som är vardagligt för dig 
kan vara nytt och 
betydelsefullt för andra. 
Därför är det viktigt att 
berätta för andra om 
erfarenheter och resultat. 
Berätta om ert projekt och 
dess resultat, ingen annan 
gör det!

Förbättrad synlighet för och 
kännedom om projektet och 
personerna bakom projektet

Hjälper er hitta nya 
samarbetspartner och väcker 
intresse för projektet och 
organisationen

Motiverar och engagerar 
deltagarna i projektet

Främjar spridningen av 
erfarenheter och god praxis



Avtalsmässiga skyldigheter
• spridning (dissemination) av resultaten är en 

av förutsättningarna för att beviljas EU-
finansiering och alltså en del av projektet

• Projektet har en skyldighet att berätta om 
projektets finansiering på ett ändamålsenligt, 
öppet och synligt sätt 

• med hjälp av kommunikation sprider man 
information om projektets verksamhet och 
resultat

• anvisningar på vår webbplats:
www.oph.fi/sv/program/logotyper-och-
kommunikationsanvisningar-erasmus-projekt



Vad har ni lärt er? Vad förändras i och med 
ert projekt? Vilka effekter har ert projekt? 



• @

Erasmus-resans tredje dag!

Lekbackens skola ute i världen: Under den 
tredje dagen av vår Erasmus-resa fick  
eleverna i årskurs 4 och 5 ta del i lokala 
traditioner och lekar under ledning av vår 
polska partnerskola. Eleverna hade skoj och 
klarade sig fint på engelska!  

#ErasmusPlusFI #oppimisenilo 
#häreregenhashtag

@erasmusplusfinland

Exempel

Bild: Unsplash

VS.



På Erasmus-resa i Lyon! 

Vår lärare Antti på Erasmus+-resa i Lyon! 
Under resan bekantade sig Antti med 
undervisningsutbudet och 
undervisningsmetoderna vid det lokala 
medborgarinstitutet. Med sig hem tog 
han god praxis och nya kollegor. 

#ErasmusPlus #ErasmusPlusFI#EPALE 
#eregenhashtag

@erasmusplusfinland @epale.finland

Exempel

Bild: Unsplash

VS.



Tips för att kommunicera

Det är omöjligt att 
kommunicera om allt 
till alla - man bör 
fundera på vad som är 
viktigt för det egna 
projektet

1
Det är lättare och tydligare att 
kommunicera då alla delar 
samma uppfattning om 
projektets huvudbudskap: vad 
vill vi uppnå, med vilka 
metoder och vilken är nyttan 
för deltagarna

2
Innehållet är viktigt! -
en intressant 
berättelse väcker 
alltid åhörarnas 
intresse

3
Inkludera deltagarna i 
kommunikationens alla 
skeden: hur kunde deltagare i 
mobilitetsperioder planera 
och förverkliga 
kommunikation om projektet? 

4



Vem är 
målgruppen?

• Målet är att så många som 
möjligt ska ha nytta av 
projekttematiken. Även de 
som inte har deltagit i 
projektet. 

• Viktigt: planera på förhand 
hur kommunikationen ska 
genomföras! 

• Kommunikationen omfattar 
HELA projektet: inkludera 
även samarbetspartner!

Den egna organisationen!

De närmaste intressegrupperna/nätverken

Kommunnivå

Landskapsnivå

Nationellt

Internationellt



Idéer för kommunikation med låg tröskel

Vem gör vad och varför: 
Lyft fram aktörer och berättelser! Välj aktiva verb. 

Gör till exempel uppdateringar på webben när någonting 
händer: texter, bilder, videor, musik etc. 

Berätta/visa hur projektet syns i er organisations vardag.



Vilket är det bästa sättet att kommunicera 
för ert projekt? 

• Projektets/organisationens webbplats 
• Sociala medier: organisationens Twitter, FB, 

Instagram-konto, deltagarnas konton i sociala 
medier…

• Bloggar 
• Utställning/virtuell utställning om det som man 

lärt sig eller om projektets verksamhet
• Videor
• Presentationer vid träffar med intressegrupper
• Workshoppar 
• Artikel i en lokaltidning eller branschtidning
• Lokalradio



Uppgift: funderingsstund! 

Papper och 
penna/Word/anteckningar i 

telefonen

2 minuter tid Hitta på 3 sätt att 
kommunicera om ert projekt 

och dess effekter



Berätta för oss om hur ni kommunicerar om 
ert projekt
• Tipsa kontaktpersonen för ditt projekt om ett blogginlägg, 

tidningsartikel etc. i anslutning till projektet
• Anmäl ditt intresse för att berätta om dina erfarenheter 

(berättelse/video)
• Twitter:

• @ErasmusplusFI, @EDUFI_GeneralEd, @EPALE_FI
• Facebook: kansainvalisyyttakouluille, EPALESuomi

• Instagram: @erasmusplusfinland, @epale.finland, 
@kansainvalisyyttakouluille 



Mer information
• Logotyper och kommunikationsanvisningar för 

Erasmus+-projekt
www.oph.fi/sv/program/logotyper-och-
kommunikationsanvisningar-erasmus-projekt > innehåller 
kommissionens kommunikationsguide för EU-projekt

• Varför lönar det sig att kommunicera om projektets resultat? 
Tre projektproffs berättar (YouTube)

bit.ly/3hJ2tvl



Genomslagskraft och kommunikation

Hur tänker du berätta om nyttan med projektet?

- En lyckad spridning av ”innovationen” eller 
erfarenheterna förändrar människors sätt att tänka och 
agera



Tack!


