Bilag 1C Effektkæde for kampagne til unge om kemikalier i tøj

Kontaktperson: [Navn og mail]
Introduktion til indsatsen
[Her skrives en introduktion til indsatsen, dvs. beskriver indsatsens
formål, indsatstype (fx Forskning eller indsamling af ny viden, tilskud til
erhverv, vejledning og oplysning jf. værktøjet), hvad indsatsen indebærer
og evt. hvilken handlingsplan, politiske aftale el.lign., som indsatsen er en
del af.
Eksempel: ”Indsatsen er en tilskudsordning til erhverv, hvor landbrug
kan få økonomisk tilskud til ombygning af svinestalde og retter sig mod
at skabe vækst i slagtesvinserhvervet samtidig med at der anvendes
miljøvenlige produktionsmetoder”]
Effektkæden i indsatsen
[Der opstilles en effektkæde for indsatsen. Denne præciserer
årsagssammenhængen mellem formålet med indsatsen og de enkelte led i
kæden. Man arbejder sig typisk bagud fra de ønskede effekter til output,
aktiviteter og input. I enhver effektkæde vil der være et sæt kritiske
antagelser, der betinger, at input leder til aktiviteter, aktiviteter leder til
output, og output leder til effekter. Hvis de kritiske antagelser ikke holder,
så vil effekterne muligvis udeblive. Omvendt kan de kritiske antagelser
også være med til at forklare hvorfor en indsats har virket.
Effektkæden opstilles på side 2, men her beskrives i ord, hvad formålet og
rationalet bag indsatsen er, samt de forskellige elementer i kæden, og de
kritiske antagelser.
Eksempel: ”Vi laver et værktøj til måling af dyrevelfærd, for at vi kan
måle dyrevelfærd, hvilket kan hjælpe os med at målrette indsatser, der
skaber bedre dyrevelfærd. Vi er afhængige af, at værktøjet anerkendes af
de eksperter, som erhvervet lytter til”.]
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