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Huvudproblemet
Bara att definiera huvudproblemet kan ta tid och kan 
med fördel göras genom en workshop där intressen-
ter får brainstorma fram olika förslag på post it-lappar. 
Dessa kan sedan diskuteras, klustras och därefter får 
deltagarna välja ut den de tycker är viktigast genom 
omröstning, till exempel genom prickröstning där delta-
garna får en eller flera prickar som de fäster på en eller 
flera av de problem de tycker är viktigast. Problemfor-
muleringen med flest prickar blir sedan det huvudpro-
blem man arbetar vidare med.

Orsakerna
Även här är det smidigt att låta intressenter brainstor-
ma olika orsaker som man sedan tillsammans bygger 
upp orsakskedjor av. När väl detta är gjort det är det 
bra att låta intressenterna bygga vidare på de kedjor 
som redan skapats samt fylla på med nya kedjor som 
de saknar.

Effekterna
Effektkedjorna kan med fördel tas fram på samma sätt 
som orsakskedjorna. 

06. Problemträdet

Problemträd tas med fördel fram tillsammans med po-
tentiella samarbetspartners, kunder, finansiärer, mål-
grupper och övriga relevanta intressenter (Örtengren, 
2012). Dels för att skapa engagemang i det långsiktiga 
arbetet med att lösa problemet och dess orsaker, och 
dels för att de alla sitter på kunskap och information 
som berör olika delar av det nuvarande problemet och 
dess möjliga lösningar.  Problemträdet utvecklas med 
fördel kontinuerligt i takt med att verksamhetens nät-
verk och kunskap blir större.

Målgrupperna, de som främst berörs av problemet, får 
alltför sällan vara med i arbetet med att definiera och 
förstå problemet de berörs av. De får oftast inte heller 
inte vara med och ta fram lösningarna. Om de över-
huvudtaget är involverade är det nästan alltid senare i 
processen som del av en referensgrupp eller liknande. 
Detta trots att de med sin erfarenhet har en stor insikt 
i problemets orsaker och vad som skulle fungera, och 
inte fungera, för att lösa det.

Problemanalys är det första steget i att ta fram en ny 
lösning på ett samhällsproblem. För att överhuvudtaget 
veta vad som är bästa möjliga insats bör man analysera 
vad som är rotorsakerna bakom det sociala problem 
man vill lösa, annars riskerar man att lägga allt fokus 
på att minimera symptomen utan att ha gjort något 
åt det verkliga problemet. Många sociala innovatörer 
har en god förståelse för problemet man vill lösa, men 
genom att göra en strukturerad problemanalys blir det 
ofta lättare att förklara problemet man vill lösa för kun-
der, finansiärer, samarbetspartners m.m, och på sätt 
även bli bättre på att kommunicera sin lösning. Man 
kan även inse att det finns dimensioner av problemet 
man inte varit medveten om innan, och se andra per-
spektiv än sina egna.  

Problemträd är en enkel metod för att visualisera hur 
ett problem uppstår på grund av olika orsaker och le-
der till olika samhällseffekter. Problemträdet synliggör 
kedjor av orsaker och effekter och på så sätt visar sam-
bandet mellan rotorsaker, problem och de långsiktiga 
effekterna på samhället. Problemträdet kopplar till fäl-
tet Syfte i Sopact BMC och Inspirationsfasen i Design 
Thinking-processen.
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Huvudproblemet som ska lösas blir stammen i pro-
blemträdet (Örtengren, 2012).

Orsakerna till problemet blir trädets rötter (Örtengren, 
2012). Oftast finns det långa kedjor av orsaker där den 
ena orsaken leder till den andra som tillsist resulterar i 
huvudproblemet.

Effekterna blir trädets grenar (Örtengren, 2012). Effek-
terna kan vara allt från personliga effekter för de som 
drabbas av huvudproblemet hela vägen upp till effekter 
på samhället i stort, t.ex. ökade kostnader för offentlig 
sektor, minskade skatteintäkter eller ökad otrygghet i 
samhället. 

Systemanalys har liknande tillvägagångssätt som pro-
blemträd och lämpar sig för komplexa samhällspro-
blem. Utöver orsaker tittar man i systemanalys även 
på positiva krafter och utöver orsakskedjor tittar man 
även på loopar av orsak och verkan. Verktygen för det-
ta utvecklas inte vidare i här men vi kan tipsa om ar-
betsboken System Practice av The Omidyar Group (The 
Omidyar Group, 2017).

Följande är ett förenklat exempel på ett problemträd, 
med huvudproblemet ”Hög hemlöshet bland personer 
med missbruksproblematik och psykisk ohälsa.” I verk-
ligheten brukar problemträd få betydligt fler orsaker 
och effekter.

Orsak 1.1: Den strukturella bostadsbristen gör att det 
finns för få bostäder.

Orsak 1.2: Det byggs framförallt bostäder för högin-
komsttagare.

Orsak 2.1: Missbruksproblematik gör det svårt att få 
och behålla en bostad.

Orsak 3.1: Dagens system gör att hemlösa diskvalifi-
ceras av en bostadstrappa innan de får eget boende.

Orsak 3.2: Kortsiktig stuprörslogik hos kommuner gör 
att inte de bästa metoderna används för att få ner 
hemlösheten bland personer med missbruksproble-
matik och psykisk ohälsa.

Effekt 1.1: Lätt att hamna i missbruk när man är 
hemlös.

Effekt 1.2: Missbruk leder till kriminalitet.

Effekt 1.3: Ökad kriminalitet leder till ökad otrygghet.

Effekt 2.1: Lidande och sämre hälsa för den som är 
hemlös.

Effekt 2.2: Ökade kostnader för psykiatri och sjukvård.
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