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Hvad er en effekt – og hvorfor arbejde med det?



” Vi har fokus på, at det, vi gør, 
har effekt, og samtidig har vi 
blik for den gode proces 
undervejs.
En del af direktionens strategiplan for 2019-2022
// Ringkøbing-Skjern Kommune



Ressourcer

Proces

Resultat
(Output)

Effekt
(Outcome)

Produktivitet

Effektivitet

Hvad betyder det egentligt at arbejde med effekt?
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Et eksempel: Beskæftigelse

Hvad koster det at lave et forløb?

Hvad koster det at få en borger i beskæftigelse?



• Effekt: Det, vi gør, skal skabe en værdi hos borgeren

• Effektmål: Den værdi, vi gerne vil skabe

• Den kontrafaktiske situation: Hvad var der sket, hvis vi ikke gjorde noget?

• Forskel på resultat og effekt:

• 80 procent kommer i job som følge af en indsats (resultat)

• Men 20 procent var kommet i job af sig selv uden indsatsen

• Det vil sige, at 60 procent kom i job pga. indsatsen (effekt)

• Nøglen: Et sammenligningsgrundlag

Hvad er en effekt



Case 1: Bedre Ressourceforløb 
– et naturligt forsøg



Hvordan kan vi måle effekten? 
Et naturligt forsøg: Bedre Ressourceforløb

-14pp.



Hvad koster forløbet?
Et naturligt forsøg: Bedre Ressourceforløb



Hvad koster effekten pr. borger?
Et naturligt forsøg: Bedre Ressourceforløb

𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡:
(Incremental Cost-Effectiveness Ratio)

Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡

Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
=

54.519 𝑘𝑟.

0,14
= 389.400 𝑘𝑟.



Overstiger gevinsten vores udgifter?
Et naturligt forsøg: Bedre Ressourceforløb

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡:
(Incremental Benefit-Cost Ratio)

𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡

Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡
=

56.770 𝑘𝑟.

54.519 𝑘𝑟.
= 1,04



Case 2: Arbejdsevneudviklingsforløb 
– en før- og eftermåling



Før- og eftermåling: Arbejdsevneudvikling



Før- og eftermåling: Arbejdsevneudvikling

𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡:
(Incremental Cost−Effectiveness Ratio)

Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡

Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
=

42.000 𝑘𝑟.

0,26
= 161.538 𝑘𝑟.



Før- og eftermåling: Arbejdsevneudvikling

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡:
(Incremental Benefit-Cost Ratio)

𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡

Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡
=

57.400 𝑘𝑟.

42.000 𝑘𝑟.
= 1,37



Afrunding



Hovedpointer

• Arbejdet med effekt flytter fokus fra produktivitet til effektivitet

• Kræver objektive mål for, hvordan vi måler indsatsens effekt for borgeren
• Vi kan kun tale om effekt, når det er vores indsats, der har fået borgeren i 

fx beskæftigelse (kontrafaktisk situation)

• Når vi kobler effekt og økonomi, så finder vi ud af…

• Hvad det koster at opnå effekten
• Cost-effectiveness: Prisen for effekt

• Vi har brugt Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER)

• Og om det er umagen værd
• Cost-benefit: Forholdet mellem omkostninger og gevinst

• Vi har brugt Benefit-Cost Ratio (BCR)



Tips og tricks

• Sæt de rigtige fagligheder sammen – det er vigtigt, at I ved noget om fagområdet, 
økonomien og har de analytiske kompetencer

• Hav en plan for evalueringen, før indsatsen bliver sat i gang

• Designet har indflydelse på, hvem der kommer til at lave arbejdet

• Automatisering kan frigive tid til at lave ad hoc-analyser

• Pilotprojektet – et genialt setup til at arbejde med effekt (hvis man er tidligt ude)

• Sikkert: Der er styr på indsats- og kontrolgrupper

• Nemt: Simpelt design og nemt at afrapportere

• Billigt: Fordi det ikke er tidskrævende

• Gratis tænkepause, når pilotperioden udløber: Opnåede vi en effekt?


