© Project Design AB/2014
Kari Örtengren
www.kariortengren.se
tel:0733-795 568

Projektplanering
enligt LFAmetoden
Författare: Kari Örtengren

-

Guide inför en ansökan
om finansiering för
Kommunala
partnerskaps-projekt

Innehållsförteckning
1.

INLEDNING

2

2.

VAD ÄR LFA?

3

3.

HUR UPPNÅS FRAMGÅNG I ETT PROJEKT?

5

4.

PLANERINGSPROCESSEN

6

5.

DE OLIKA STEGEN I PLANERINGSPROCESSEN ENLIGT LFA

7

STEG 1:

KONTEXTANALYS

7

STEG 2:

INTRESSENTANALYS

7

STEG 3:

PROBLEMANALYS/SITUATIONSANALYS

9

STEG 4:

MÅLANALYS

11

STEG 5:

AKTIVITETSPLAN

14

STEG 6:

RESURSPLANERING

16

STEG 7:

INDIKATORER och VERIFIKATIONSKÄLLOR

16

STEG 8:

RISKANALYS och RISKHANTERING

18

STEG 9:

ANALYS AV ANTAGANDEN

19

6.

VARFÖR NIO OLIKA STEG I LFA-METODEN?

21

7.

SAMMANFATTA PROJEKTPLANEN I EN LFA-MATRIS

22

8.

UPPFÖLJNING AV PROJEKT/PROGRAM OCH VERKSAMHET

24

9.

KOMMUNIKATIONSPLAN/SPRIDNING

26

10.

RISKANALYS och RISKHANTERING

27

11.

LÄRANDE ORGANISATIONER

28

© Mål-och resultatstyrning enligt LFA-metoden, av Kari Örtengren

1

Mål- och resultatstyrd
projekt-/verksamhetsplanering
enligt LFA-metoden
(The Logical Framework Approach)
– en sammanfattning av LFA

1. INLEDNING – Syftet med denna skrift
Syftet med denna skrift är att underlätta planeringsprocessen för projektgrupper. Den
innehåller en beskrivning av ett verktyg för en välfungerande
projektplaneringsprocess, den så kallade LFA-metoden. Skriften riktar sig främst till
de projektgrupper som ansöker om medel via ICLD (Internationellt Centrum för
Lokal Demokrati) och programmet Kommunalt Partnerskap (KP), men skriften är
även intressant för andra som arbetar med olika typer av förändringsprocesser och
vill fördjupa sin kunskap om resultatstyrd projektplanering.
ICLD:s övergripande mål är att främja utvecklingen av hållbar demokrati på lokal
och regional nivå. Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande
genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något (eller
om relevant, några) av följande kärnområden: Jämlik/rättvis och inkluderande
behandling; Deltagande och delaktighet; Transparens och insynsmöjligheter samt
Möjlighet till Ansvarsutkrävande (Läs mer om dessa kärnområden här:
http://www.icld.se/static/files/kp/nytt-resultatramverk-fran-och-med-1-januari2016.pdf)
Vid utarbetande av projektansökan är det viktigt att utgå från ICLD:s riktlinjer och
budgetriktlinjer för programmet Kommunalt Partnerskap. Denna manual för
projektplaneringsverktyget LFA ersätter inte ICLD:s riktlinjer.
ICLD:s ansökningsformulär, liksom många andra ansökningsformulär till andra
finansiärer, följer LFA-metoden. ICLD rekommenderar att LFA tillämpas i
planeringen inför en ansökan under förberedelseprocessen. LFA är ett bra stöd för
att säkerställa en bra och fungerande planeringsprocess som underlättar
projektgenomförandet – en välstrukturerad plan med tydliga mål, åtgärder och tydlig
ansvarsfördelning gör projekt enklare att styra mot bra resultat.
Med begreppet projektgrupp avses i denna skrift de personer som har utsetts att
genomföra KP-projektet, personer på såväl svensk sida som i samarbetslandet.
Hänvisning görs i texten till ICLD:s ansökningsblankett.
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2. VAD ÄR LFA?

Mål är endast en dröm om det inte finns en bra plan

Planeringsmetoden LFA (The Logical Framework Approach) har sitt ursprung i USA
och började användas redan på 1960-talet. Sedan dess har LFA spritts över världen
och används i dag som planeringsverktyg för projekt, program och verksamhet inom
alla olika samhällssektorer. I Sverige gjorde LFA sitt inträde via
utvecklingssamarbetet under 1990-talet och metoder som LFA kallas numera med ett
samlingsnamn för mål- och resultatstyrning (på engelska för Results-Based
Management, RBM). Tankarna kring RBM kommer ursprungligen från Australien
och uppkom på 1980-talet inom australiensisk statsförvaltning.
LFA-metoden är en av många metoder inom mål- och resultatstyrning (RBM). Andra
metoder är exempelvis Balanserat styrkort, SWOT, TQM (Total Quality
Management) och PROPS. LFA är dock, till skillnad från några av de andra
metoderna, en heltäckande planeringsmodell – det vill säga den omfattar alla stegen i
planeringsprocessen fram till en färdig projekt-/verksamhetsplan, en plan som
dessutom går att följa upp. Detta är skälet till att många finansiärer rekommenderar
LFA.
Målstyrd planering enligt LFA innebär att först Lyssna, Fundera och därefter Agera.
Metoden ser till att planering blir en strukturerad process i nio olika steg som
genomsyras av delaktighet med fokus på vad som är bäst för målgruppen. I enlighet
med LFA inleds därför alltid en planeringsprocess med att just lyssna på
intressenterna för att bilda sig en uppfattning av hur situationen ser ut lokalt och
framförallt hur målgruppen ser på sin situation för att förstå vilka behov som finns.
Utifrån resultaten av denna analys sätts sedan målen och först därefter fastställs
aktiviteterna. Intressenterna, inte enbart projektgruppen, är alltid delaktiga i
framtagande av planen.
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LFA-metoden är i korthet:
•
•
•
•
•

en resultatstyrd planeringsmetod för projekt, program och verksamhet
en process som bygger på delaktighet med målgruppen i fokus
en metod som leder till relevanta, genomförbara och uthålliga projekt
ett verktyg som ger förutsättningar till lärande genom kontinuerlig
uppföljning av resultat
ett instrument som, utöver planering, även används av finansiärer vid
analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt, program
och verksamhet

I programmet Kommunalt Partnerskap genomförs planeringen av ett projekt under
den så kallade Förberedelsen. Det är lämpligt att då gå igenom de nio olika stegen i
LFA för att färdigställa en bra projektplan för ansökan till ICLD.
LFA-metoden bygger på tanken att det som rättfärdigar projekt är att de resultat som
projektet levererar svarar mot målgruppens behov. Det är med andra ord inte de resurser och
aktiviteter som sätts in eller vad de används till som är det viktiga, exempelvis
rådgivning, utbildning och studiebesök. Det är vad som uppnås, det aktiviteterna leder
till för att förbättra målgruppens situation, det vill säga resultaten – måluppfyllelsen –
som är det viktiga. Exempel på måluppfyllelse kan vara ökad sysselsättningsgrad
bland ungdomar med särskilda behov i län Y, ökad jämställdhet på arbetsplats X eller
minskad prevalens av HIV i region Z.
LFA innebär att projektgruppen tillsammans med intressenter alltid först analyserar
vilka problem som ska lösas och sedan fastställer målen utifrån dessa problem.
Därefter kan relevanta aktiviteter utformas. Det är viktigt att börja i rätt ände – se
och analysera först vad som ska lösas innan lösningarna utarbetas.
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3. HUR UPPNÅS FRAMGÅNG I ETT PROJEKT?
LFA-metoden har vuxit fram ur erfarenheter av vad som gör att projekt når
framgång. Utvärderingar inom EU har visat att vissa faktorer är extra viktiga för att
uppnå goda resultat.

För att nå god måluppfyllelse för projekt är det viktigt med:
•
•
•
•
•
•
•
•

åtaganden från alla parter och en stark känsla av ägarskap
tydlig ansvarfördelning
realism, tydliga och realistiska mål
tydlig koppling mellan vad som ska uppnås och det som görs inom ramen för
projektet, det vill säga en tydlig koppling mellan mål och aktiviteter
kapacitet att hantera risker
flexibilitet att anpassa projektplaner vid förändring
ett projekt där användarna/målgruppen varit med och påverkat
projektutformningen – god projektledningskompetens
kontinuerlig uppföljning & resultatanalys – lärande för att uppnå uthålliga
resultat

En rätt utförd och anpassad LFA-analys är ett stort stöd i att lyckas uppnå
ovanstående punkter och att därmed lyckas med ett projekt.
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4. PLANERINGSPROCESSEN
LFA-METODENS OLIKA STEG
En projektplaneringsprocess enligt LFA-metoden innehåller
nedanstående steg:

LFA planeringsprocessen är indelad i nio steg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Analys av projektets kontext/omvärld (bakgrundsinformation)
Intressentanalys (vilka individer och aktörer påverkas av och påverkar projektet)
Problemanalys/Situationsanalys (vilka problem ska lösas av projektet)
Målformulering (vad vill vi uppnå med projektet)
Aktivitetsplan (vilka åtgärder ska genomföras för att uppnå målen)
Resursplanering (tid, personal inklusive ansvarsfördelning, budget, utrustning)
Indikatorer och verifikationskällor (metoder för att mäta måluppfyllelse)
Riskanalys och riskhantering (faktorer som påverkar måluppfyllelse)
Analys av förutsättningar/antaganden (vad kan andra aktörer hantera)

Att planera förändringsprocesser/projekt är en process – det behöver avsättas tid
och resurser för reflektion innan projektgenomförandet påbörjas. Till planeringen
behövs ett systematiskt tänk – en bra metod som LFA. ICLD:s finansiering
möjliggör en god planeringsprocess genom Förberedelsen.
De olika stegen i LFA-planeringen görs inte alltid i ovan nämnda ordning. I vilken
ordning stegen gås igenom kan variera något från projekt till projekt beroende på
förutsättningarna och den information man redan har då man börjar planera.
Projektgruppen kan behöva utföra stegen i en lite annan ordning och ibland behöver
de även gå tillbaka till tidigare genomförda steg för att lägga till information, därav
cirkeln i bilden ovan.
Längre fram i planeringsprocessen får projektgruppen mer information, vilket kan
kräva anpassning av projektplanen. Ett exempel är när projektgruppen kommer till
riskanalysen (steg 8) då riskhanteringsåtgärder kan behöva läggas till i aktivitetsplanen
(steg 5).
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5. DE OLIKA STEGEN I PLANERINGSPROCESSEN ENLIGT LFA
Nedan följer en beskrivning av vad vart och ett av de nio stegen i en
planeringsprocess enligt LFA-metoden innebär.
Vid de olika stegen finns en hänvisning till frågorna i ICLD:s projektansökan.

STEG 1: KONTEXTANALYS (Fråga 3 i ICLD:s projektansökan)
Insamling av bakgrundsinformation
Alla målstyrda förändringsprocesser är en del av ett större sammanhang, det som
kallas projektets kontext/sammanhang (omvärld). Projektet påverkas ständigt av
olika ekonomiska, sociala och politiska processer som äger rum i samhället. Vid
projektplanering är det viktigt ha bilden klar för sig. Vilka utomstående faktorer är
viktiga för projektets måluppfyllelse? Vilken miljö förläggs projektet i? Gör därför en
första övergripande studie över projektets omvärld genom en förstudie om sektorn,
det land som projektet bedrivs i och den aktuella regionen. Vid insamling av
bakgrundsmaterial – ta gärna hjälp av exempelvis regionala utvecklingsplaner, andra
organisationer och andra projekt. Använd existerande material, ofta krävs då inte en
ny studie. Kontakta därför andra projekt och aktörer och hör efter vilken
information som finns. ICLD har ett kunskapscentrum som stöder forskning inom
området. Hör med ICLD:s medarbetare om mer information eller möjlighet att få
kontakt med liknande KP-projekt.

STEG 2: INTRESSENTANALYS (Fråga 4 i ICLD:s projektansökan)
Vilka påverkas av projektet och vilka påverkar projektet?
Vilka ska vara med i planeringsprocessen och
vilka ska informeras under projektgenomförandet?
LFA bygger på bred delaktighet av intressenter i planering och genomförande.
Intressenter är de som påverkas av och påverkar det som sker i projektet – direkt eller
indirekt. Intressenter kan vara individer eller organisationer, som offentliga
verksamheter, företag och ideella organisationer. De kan vara både för eller emot en
förändring. De kan också ha större eller mindre möjlighet att påverka projektets
genomförande och resultat. En kartläggning av projektets intressenter och deras
förhållningssätt till projektet samt deras delaktighet i utformningen av projektplanen
ingår i planeringsprocessen. Det gäller att lyssna till rätt parter och olika parter för att
finna rätt lösningar.
Tänk på att involvera personer med olika erfarenheter, olika bakgrund, olika
avdelningar inom en arbetsplats, olika åldrar, från olika regioner samt personer med
olika kulturell bakgrund och olika kön, funktionsnedsättning, utsatta grupper och
minoriteter. Tänk på jämställdhetsaspekter och tillgänglighet. Då projektet planeras är
det viktigt att först utreda om kvinnor och män påverkas olika av situationen.
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Indelning av intressenter:
Intressenter kan delas in i följande fem huvudgrupper. Det är viktigt för
projektgruppen att ha med någon eller några från var och en av dessa grupper i
planeringsprocessen. Alla dessa parter har olika perspektiv och viktig information
att ge projektgruppen:
1. Målgruppen (direkt och indirekt)
2. Projektägare och projektgrupp (sökande organisationer och genomförare)
3. Beslutsfattare
4. Experter inom området/ämnet (sakkunniga som till exempel forskare,
intresseorganisationer)
5. Finansiär/er (även de som på sikt ska finansiera verksamheten)

Målgruppen kan delas in i direkt och indirekt. Målgrupp som är direkt berörd av
projektet kan exempelvis vara projektdeltagare i ett KP-projekt medan en indirekt
målgrupp kan vara organisationer eller individer som i förlängningen har intresse och
nytta av projektets resultat. Den direkta målgruppen är de som deltar i
projektaktiviteterna, t.ex. sjukvårdspersonal som utbildas, medan den indirekta är de
som drar nytta av projektets resultat i detta fall patienter som på sikt förhoppningsvis
får en bättre vård, de blir förmånstagare.
En intressent kan ingå i flera av de ovanstående grupperna. Exempelvis kan en
deltagare i en projektgrupp (genomförare) samtidigt tillhöra en av projektets
målgrupper. Inför planeringen av projekt ska projektgruppen alltid inhämta
information från personer från olika intressentgrupper. Alla dessa har viktig
information att delge projektgruppen. Viktigast är naturligtvis att involvera
målgruppen.
Efter inventeringen av vilka som ska involveras, inleds steget att planera HUR (fråga
5f i ICLD:s projektansökan) information ska inhämtas från dessa personer.
Informationsinhämtning kan ske på olika sätt, till exempel genom att anordna en
workshop, ett seminarium, sända ut enkäter och/eller hålla intervjuer, exempelvis
fokusintervjuer med män respektive kvinnor i målgruppen och andra parter för att
kunna fånga upp eventuella skillnader för de olika grupperna. Ofta är en så kallad
LFA-workshop, där olika viktiga intressenter samlas, det mest effektiva sättet att
samla in informationen. För att underlätta processen kan workshopen ledas av en
LFA-moderator (processledare).
Vid en LFA-workshop genomför de inbjudna intressenterna en problemanalys (se
steg 3), de tar även fram förslag på mål (steg 4) för projektet och de utvecklar ett
första förslag till aktivitetsplan (steg 5). Om tid finns görs även en inledande
riskanalys (steg 8). Problemanalysen och förslagen på mål och aktiviteter som tas
fram av intressenterna överlämnas efter workshopen till projektgruppen som
ansvarar för att upprätta en slutlig och detaljerad projektplan. Vid en LFA-workshop
med intressenter sammanfattas varför och vad som ska göras inom ramen för
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projektet/programmet. Projektgruppen går sedan vidare med att utveckla HUR
projektet i detalj ska genomföras med stöd från vad intressenterna har berättat.

STEG 3: PROBLEMANALYS/SITUATIONSANALYS (Fråga 3 i ICLD:s
projektansökan)
Hur ser situationen ut innan vi börjar projektet och varför?
En problemanalys måste göras av rätt intressenter, de som känner till den lokala
situationen och det aktuella ämnet. Analysen görs helst på en workshop som
beskrivits ovan, en workshop dit olika intressenter bjuds in och får tid att gemensamt
diskutera och analysera. Om det av någon anledning inte går att ha en workshop, så
får projektgruppen samla in bakgrundsinformation genom att först intervjua olika
intressenter och sedan själva sitta ned och strukturera deras svar i en problemanalys.

En problemanalys delas in i tre delar:
• Huvudproblem Det huvudsakliga problemet, ett problem, är det som
projektet ska inrikta sig på att lösa inom projekttiden. Då
huvudproblemet formuleras ska man tänka på vilka som ingår i
målgruppen, vilket mandat och resurser som projektgruppen har. Det ska
vara realistiskt för projektgruppen att under projekttiden lösa detta
problem. Kom ihåg att huvudproblemet inte ska formuleras som
avsaknad av en lösning.
• Orsaker De olika underliggande skäl som finns till huvudproblemet
• Effekter De konsekvenser på individen och samhället som
huvudproblemet leder till

Genom att relevanta intressenter skissar upp ett så kallat problemträd (en
situationsanalys) kan på ett tydligt sätt ett problems orsaker och dess effekter
visualiseras. På detta sätt synliggörs hur olika problem förhåller sig till varandra, vilket
lägger grunden till en välkonstruerad plan. Detta görs enklast genom att intressenter
anonymt skriver lappar med problem som sätts upp i ordning enligt orsak-verkan på
en vägg – ”vad leder till vad”? Det är sedan orsakerna till huvudproblemet som ska
”angripas” genom de aktiviteter som genomförs inom ramen för projektet.
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PROBLEMTRÄD
Effekr

Effekter

Huvudproblem
Orsaker

I problemträdet utgör orsakerna rötterna till huvudproblemet som i sin tur
symboliserar stammen. Problemets effekter blir trädets krona. Effekterna utgör
argument till beslutsfattare varför huvudproblemet är viktigt att lösa.
Problemanalysen gör det möjligt att senare ta fram relevanta mål och aktiviteter för
projektet. För att finna uthålliga lösningar är det viktigt att komma åt roten till det onda.
Orsakerna till huvudproblemet åtgärdas med hjälp av aktiviteter. Ju fler orsaker en
projektgrupp lyckas hantera med aktiviteter, desto uthålligare blir lösningen på
huvudproblemet.
Det är som med ogräs, rötterna måste angripas, för att varaktigt bli av med ogräset.
Det är inte tillräckligt att bara klippa av maskrosen och tro att problemet löser sig.
LFA påminner oss om att aldrig påbörja projekt där lösningarna är givna i förväg
utan att först ha analyserat problemet och dess orsaker och effekter i den aktuella
sociala och kulturella kontexten – en analys i nära samarbete med samarbetsparter.
Alla projekt har individuella huvudproblem. Det är projektägaren och
projektgruppen som bestämmer vilket huvudproblem som projektet ska lösa. Ett
exempel på huvudproblem för en arbetsmarknadsmyndighet på regional nivå kan
vara ”Hög arbetslöshet bland unga vuxna, kvinnor och män, med funktionshinder i
län Y (ålder 19-29 år)”. Detta exempel används genomgående i denna guide.
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Förutsättningen för att ett projekt ska finansieras av programmet Kommunalt
Partnerskap är att huvudproblemet avser en brist på kapacitet på organisationsnivå
hos de sökande parterna. I projektansökan ska huvudproblemet relateras till ett, eller
om relevant några av ICLD:s kärnområden som beskrivs i inledning till denna skrift;
•
•
•
•

Jämlikhet/rättvis och inkluderande behandling
Deltagande och delaktighet
Transparens och insynsmöjligheter
Möjlighet till ansvarsutkrävande

Några exempel på huvudproblem inom programmet Kommunalt Partnerskap:
”Kommun A tar inte tillvara på ungas åsikter”, ”I landsting B har män och kvinnor
olika tillgång till vård”, ”En hållbar sophantering är inte tillgänglig för samtliga
invånare i kommun C”, ”Turismen i stad D kommer inte invånarna till del”,
”Budgetprocessen i kommun E är inte möjlig att ta del av för invånarna”,
Studievägledningen i kommun F är inte anpassad efter behoven hos unga vuxna med
funktionshinder”.

STEG 4: MÅLANALYS (Fråga 6-8 i ICLD:s projektansökan)
Vad ska uppnås på kort, medellång och lång sikt?
När väl problemen vilka projektet ska bidra till att undanröja identifierats, samt en
intressentanalys genomförts, är det dags att utveckla målen. Under förutsättning att
problemanalysen genomförts noggrant och intressenterna fått komma till tals, är
målformuleringen inte svår. De orsaker, huvudproblem och effekter som identifierats
omformuleras till att beskriva sina respektive motsatta tillstånd. Genom att ”vända
på” eller ”spegla” orsakerna, huvudproblemet och effekterna på det här sättet erhålls
projektets mål. Vänd på orsaker och delmål erhålls; vänd på huvudproblemet och
projektmålet erhålls; vänd på effekter och övergripande mål erhålls. Dessa kopplingar
visualiseras i figuren nedan. Tänk dock på att varje orsakslapp i problemträdet inte
ska bli ett delmål, ni får då för många delmål som överlappar varandra. Gruppera
därför orsakerna i problemanalysen, till exempel i ämnesområden som dålig extern
samverkan, svagt ledarskap, otillräcklig kunskap, ofungerande kommunikation.
Formulera sedan delmålen utifrån dessa ämnen.
Ett vanligt misstag är att inkludera aktiviteter i målformuleringar; dessa erhålls först i
”Steg 5 – Aktivitetsplan” först då målen är satta. Projektgruppen tar med hjälp av
intressenter fram en aktivitetsplan till varje delmål.
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Målanalysen ska ge svar på:
• Vad ska projektet uppnå på längre sikt? Varför är det viktigt?
(De övergripande målen, utvecklingsmålen)
• Hur vill projektägaren och målgruppen att idealsituationen ska se ut på medellång
sikt? Varför behöver målgruppen projektet? (Projektmålet – idealsituationen ska
kunna uppnås då projektet är klart)
• Vilka olika bitar/delmål består situationen av? (Delmålen/Kortsiktiga mål –
uppnås under projekttiden)
ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION (lång sikt) (fråga 6 i ICLD:s projektansökan)
Den högsta målnivån anger färdriktningen. Vilka förändringar på sikt har skett i
samhället till följd av projektet? Det är inte realistiskt att förvänta sig att dessa mål
uppnås förrän flera år efter avslutat projekt. Dessutom är det många projekt och
förändringsprocesser som bidrar till uppfyllelse av samma övergripande mål.
ICLD:s övergripande mål är att främja utvecklingen av hållbar demokrati på lokal
och regional nivå. Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande
genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något (eller
om relevant, några) av följande kärnområden: Jämlik/rättvis och inkluderande
behandling; Deltagande och delaktighet; Transparens och insynsmöjligheter samt
Möjlighet till Ansvarsutkrävande (läs mer om dessa kärnområden här:
http://www.icld.se/static/files/kp/nytt-resultatramverk-fran-och-med-1-januari2016.pdf). Ett projekt leder alltid till flera övergripande mål. För att identifiera de
övergripande målen – se effekterna i problemanalysen.
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PROJEKTMÅL (medellång sikt) (fråga 7 i ICLD:s projektansökan)
Projektmålet är själva syftet med genomförandet av projektet. Målet beskriver den
situation som förväntas råda direkt efter projekttiden om projektet levererar
förväntade resultat och om de antaganden av externa faktorer som måste samverka
med projektet har visat sig att stämma. Projektmålet är det mål som uppnåtts på
medellång sikt, som projektgruppen ansvarar för att uppnå under projekttiden.
Projektmålet syftar till att lösa huvudproblemet. Det ska vara “SMART”, där
bokstäverna på engelska står för: Specific, Measurable, Approved, Realistic och
Timebound.

o
o
o
o
o

På svenska står SMARTa mål för:
Specifika (tydliga)
Mätbara (man ska kunna sätta indikatorer, se steg 7)
Accepterade (av projektgruppen och projektägare)
Realistiska (utifrån förutsättningar såsom mandat och resurser)
Tidsbegränsade (mål som ska uppnås under projekttiden)

Om projektmålet inte har uppnåtts har projektet inte nått hela vägen fram, men
uppnås projektmålet ska orsakerna till huvudproblemet vara undanröjda och
därigenom är även själva huvudproblemet löst. En viktig
tumregel är att det som projektets intressenter identifierat som projektets
huvudproblem ofta motsvaras av projektmålet.
Alla projekt har sina specifika projektmål. Det är viktigt att projektmålet är realistiskt
satt utifrån de förutsättningar som finns och det mandat och de resurser som en viss
projektgrupp har. Det exempel på huvudproblem som gavs på sidan 8 kan motsvaras
av följande projektmål: ”Ökad sysselsättningsgrad i län Y bland unga vuxna med
funktionshinder (19-29 år)”.
DELMÅL (kort sikt) (fråga 8 i ICLD:s projektansökan)
Delmålen är de kortsiktiga målen. De är resultatet av de aktiviteter som genomförs
inom ramen för projektet. Delmålen är en beskrivning av värdet av det projektet
producerar inom ramen för vad projektets intressenter kan garantera, de måste
därmed kunna uppnås inom tidsramen för projektet. Till varje delmål ska en tydlig
och specificerad aktivitetsplan kopplas (se exempelvis nedan under steg 5 i LFA).
Exempel: Ett delmål av tidigare nämnda projekt inom sysselsättning för unga vuxna
med funktionshinder kan vara: stärkt yrkeskompetens hos målgruppen inom
efterfrågade yrken i län Y; förbättrat sysselsättningsstöd via Arbetsförmedlingen till
personer med funktionshinder i län Y, samt stärkta förutsättningar för arbetsgivare i
Y län att anställa ungdomar ur målgruppen långtidsarbetslösa 19-29 åringar.
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De tre ovanstående målnivåerna (övergripande mål, projektmål och delmål) skiljer sig
åt med avseende på när de ska uppnås och möjligheten för projektgruppen att kontrollera
deras måluppfyllelse. De övergripande målen har projektgruppen svårare att styra över,
men projektmålet och delmålen är projektgruppens ansvar. Måluppfyllelse på de
högre nivåerna kräver naturligtvis måluppfyllelse på de lägre nivåerna. De tre
målnivåerna är logiskt sammankopplade och följer en tidsaxel.
Ofta talas det även om en fjärde målnivå, så kallade förväntade prestationer
(expected outputs), dessa prestationer är en beskrivning av att aktiviteterna
genomförts och beskriver inte att delmålen uppnåtts. Prestationer ses direkt efter en
genomförd aktivitet, exempelvis ”20 personer/personal utbildade på
ungdomsmottagningarna i länet i särskild metod” eller ”10 000
informationsbroschyrer upptryckta och distribuerade till föräldrar i kommunen om
alkohol och drogprevention”. Prestationerna (outputs) fås inte genom
problemanalysen, utan först då aktivitetsplanen är gjord.
De förväntade prestationerna är viktiga att bedöma för projektgruppen för att kunna
beräkna en detaljerad budget och göra en bra tidsplan. Denna, den fjärde, målnivån
bedöms dock inte alltid som lika intressant att följa upp för ett förändringsarbete,
eftersom det är intressantare att veta vad som faktiskt har uppnåtts till följd av
exempelvis en utbildning – vilken förändring som skett – än enbart hur många som
utbildades. Ett viktigare resultat är då exempelvis att veta om personalen på
ungdomsmottagningarna verkligen upplever att de har ökad kompetens och bättre
möjlighet att hjälpa ungdomarna (det vill säga delmål, outcome, som mäter
kvaliteten) och om ungdomarna anser att de får ett bra stöd genom personalens
kompetens, än att bara meddela hur många i personalen som har utbildats (det vill
säga målnivån prestation, output, som bara mäter kvantitet).

STEG 5: AKTIVITETSPLAN (Fråga 8b ICLD:s projektansökan)
Vad ska genomföras för att uppnå målen – hur uppnås målen?
Aktiviteter utgör medel att uppnå målen. Om aktiviteterna planeras och genomförs på
ett lämpligt sätt uppnås delmålen, som i sin tur leder till att projektmålet uppnås, som
på sikt även ska bidra till att de övergripande målen uppfylls. Aktiviteterna ska
angripa orsakerna till huvudproblemet (se problemträdet ovan). Aktiviteterna är det
arbete som utförs, de åtgärder som vidtas, av dem som är involverade i projektet.
Aktiviteter kan exempelvis vara att hålla ett seminarium, genomföra en
rådgivningsinsats, skriva en manual och översätta till lokalt språk, göra ett
studiebesök eller planera en utbildning.
Varje delmål har en aktivitetsplan. Delmålet är vad som ska uppnås, en förändrad
situation, exempelvis ”Ökad kunskap om arbetsmarknadslagstiftning bland
arbetssökande ungdomar i län Y". Aktiviteterna ska alltid vara logiskt knutna till
delmålen – en aktivitetsplan per delmål. Aktiviteterna ska vara tydliga, specifika och
beskrivna i tidsföljd steg för steg. Aktiviteterna numreras därför ofta enligt numret på
delmålet, för delmål 1 blir aktiviteterna 1:1, 1:2, 1:3 etc. För delmål 2 blir aktiviteterna
2:1, 2:2, 2:3, 2:4 etc.
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Exempel på aktivitetsplan för att uppnå ett delmål:
Delmål 1: ”Stärkt stöd till arbetssökande ungdomar med särskilda behov i län Y”
Aktiviteter till delmål 1:
1:1 Genomföra en behovsanalys för arbetssökande ungdomars med speciella
behov (Ansvar: Projektgruppen)
1:1:1 Upprättande av uppdragsbeskrivning för behovsanalys (Ansvar: Projektgruppen)
1:1:2 Upphandling av konsult (utvärdering av anbud och urval) (Ansvar:
Projektgruppen)

1:2 Analys av studien och slutsatser (Ansvar: Expertgruppen)
1:3 Utvecklande av ett utbildningspaket för ungdomar, behovsanpassat för olika
målgrupper i enlighet med resultat från studien (Ansvar: Expertgruppen och
Utbildningsgruppen)

1:4 Tryckning av utbildningsmaterial (Ansvar: Expertgruppen och Utbildningsgruppen)
1:5 Utbildning av utbildare (I länet utbildas minst 10 utbildare) (Ansvar:
Utbildningsgruppen)

1:6 Upprättande av utbildningsplan för olika ungdomsgrupper med olika behov
1:7 Genomförande av en testutbildning/pilotutbildning med utvalda personer
från målgruppen (Ansvar: Externa inhyrda utbildare, styrs av Utbildningsgruppen)
1:8 Uppföljning av utbildningen/eventuell revidering av utbildningen (Ansvar:
Utbildningsgruppen)

1:9 Genomförande av utbildningar i stor skala för målgruppen i hela länet (Två
utbildningar per månad, 3 dagar/utbildning med 20 deltagare/tillfälle ) (Ansvar:
Utbildningsgruppen med hjälp av inhyrd personal)

1:10 Utvärdering av insatsen/sprida information om resultatet av
utbildningsinsatsen (Ansvar: Styrgruppen i samarbete med Utbildningsgruppen)
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STEG 6: RESURSPLANERING (Fråga 4, 8 b och 9 i ICLD:s projektansökan
och bilagan Budgetmall i ICLD:s projektansökan)
De resurser som behöver tillföras ett projekt för att kunna genomföra
aktiviteterna består av:
• Teknisk expertis/personal – kunskap (En bemanningsplan per aktivitet
behöver göras där ansvarsfördelningen är tydlig)
• Pengar/budget (Detaljerad budget indelad per aktivitet)
• Tid (En tidsplan kopplad till aktivitetsflödet)
• Utrustning (Om det behövs)
Vad gäller sammansättning av en projektgrupp, se till att ha tillräckligt med ämnesoch projektledningskompetens inom projektgruppen och att det finns personer med
olika erfarenhet och kompetens, olika kön och olika ålder. Administration är en
viktig del av projektledning, vid behov inkludera gärna en ekonomiadministratör i
arbetet.
Projektgruppen upprättar budget inklusive en budgetuppföljningsmodell, gör en
ansvarsfördelning/bemanningsplan och en tidsplan. För KP-projekt är det viktigt att
följa ICLD:s budgetmall. Tänk på att ju tydligare och mer specificerad aktivitetsplan
(steg 5 ovan), desto lättare är det att lyckas bra med resursplaneringen.

STEG 7: INDIKATORER OCH VERIFIKATIONSKÄLLOR
(Fråga 8c i ICLD:s projektansökan)
Att mäta och analysera måluppfyllelse/resultat
Uppnår ett projekt sina mål? För att kunna svara på det är det nödvändigt att inom
projektet identifiera indikatorer och verifikationskällor med vars hjälp projektets
utveckling på olika nivåer kan mätas. En indikator är ett sätt att göra mål tydliga, ett
stöd för att kunna utläsa att en förändring har skett till följd av projektet. Det finns
inga mallar för indikatorer, de måste anpassas efter respektive mål och projekt.
Processen med att sätta upp indikatorer avslöjar oklara mål.
En indikator ska vara neutral och objektivt verifierbar. Det ska med andra ord inte spela
någon roll vem som mäter resultaten. Sätt inte i förväg ut värdet av indikatorn,
exempelvis (detta exempel gäller för en förväntad prestation) ”80 % av personalen
har blivit utbildade i smittspårning”, utan skriv enbart ”andel av personalen som har
utbildats i smittspårning”. På förhand är det svårt att veta hur många som slutligen
kommer att kunna utbildas, en del kanske blir sjuka, kan inte eller vill inte delta.
Däremot måste ändå projektgruppen för sin egen skull och med tanke på budgeten
sätta upp ett mått på vad som är ett lyckosamt resultat. Ett exempel är att bredvid
indikatorn ange ”70-80 % av personalen har utbildats i smittspårning”. Själva
indikatorn är dock neutral, i detta fall ”andel av personalen som har utbildas i
smittspårning.
Det ska alltid framgå var det går att finna data för mätningen, det vill säga för varje
indikator ska projektgruppen identifiera en så kallad verifikationskälla. En
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verifikationskälla kan vara data hos Statistiska Centralbyrån, alternativt tas
indikatorns värde fram genom exempelvis intervjuer med målgruppen, enkäter, prov
eller studier.

EXEMPEL:
Tänkbara indikatorer och verifikationskällor för delmålet:
"Förbättrat sysselsättningsstöd från Arbetsförmedlingen till jobbsökande unga
vuxna kvinnor och män med funktionsnedsättning i län Y”:
1. Andel unga vuxna i målgruppen, indelat i kvinnor och män samt i eventuella
funktionsnedsättningar, som deltagit i arbetsmarknadsutbildningen och som har
erhållit godkända betyg (skala F-A, där E är godkänt)
(Verifikationskälla: Uppföljning genom studie av betyg)
2. Andel unga vuxna i målgruppen, indelat i kvinnor och män samt i eventuella
funktionsnedsättningar, som upplever att de har erhållit relevant stöd och vågar
ta steget att söka arbete (Verifikationskälla: Intervjuer med målgruppen
och/alternativt enkäter till målgruppen eller en studie)
3. Åsikter bland unga vuxna i målgruppen, indelat i kvinnor och män samt i
eventuella funktionsnedsättningar, om kvaliteten på stödåtgärder som
genomförts av Arbetsförmedlingen inom ramen för projektet och som
målgruppen använt sig av (Verifikationskällor: Intervjuer med målgruppen eller
enkäter med skala 1-5, samt skriftliga kommentarer)
4. Antal unga vuxna i målgruppen, indelat i kvinnor och män samt i eventuella
funktionsnedsättningar, som har blivit kallade till intervju av arbetsgivare.
(Verifikationskälla: Intervjuer med målgruppen alternativt enkäter)
Tänkbar indikator för projektmålet ”Ökad sysselsättningsgrad i län Y bland unga
vuxna (19-29 år) med funktionshinder”:
1. Andel unga vuxna i målgruppen, indelat i kvinnor och män samt i eventuella
funktionsnedsättningar, som har erhållit sysselsättning. (Verifikationskälla:
Enkäter/intervjuer med målgruppen)

För att kunna mäta resultat, måste det vara tydligt i projektplanen och målen:
• Vad projektet ska uppnå i termer av kvalitet
• Vad projektet ska uppnå i termer av kvantitet
• Under vilken tidsperiod målet ska uppnås
• Vilka som ingår i målgruppen
• Vilken geografisk region som berörs av projektet
Värdet på indikatorerna bör alltid mätas kontinuerligt genom verifikationskällorna
under projektgenomförandet för att kunna följa utvecklingen och se om rätt saker
görs för målgruppen.
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Något som tyvärr ofta glöms bort är att göra en nulägesanalys (baseline) innan
projektet startar, det vill säga att ta fram ingångsvärden till indikatorerna för att
kunna jämföra situationen före och efter. Hur ser situationen ut innan starten, vilka
värden finns då? Exempelvis antal ungdomar i ålder 19-25 år i län Y som under år
2013 var arbetslösa, indelat i kvinnor och män samt i eventuella
funktionsnedsättningar. Eller hur många ton riskavfall som
avfallshanteringsanläggningen hanterar per år från år 2013. Utan ingångsvärden för
indikatorerna är det svårt att jämföra resultaten efter det att projektet är genomfört.
Inom programmet Kommunalt Partnerskap ges möjlighet att etablera ingångsvärden
under Förberedelse eller Utveckling/Breddning, dessa ska beskrivas under fråga 7c i
projektansökan.
Projektgrupper bör även upprätta en uppföljningsplan. Det bästa är ofta att integrera
uppföljningsplanen i själva projektplanen. Verifikationskällorna (enkäter, intervjuer,
studier och utvärderingar) blir nya aktiviteter i projektplanen, så kallade
uppföljningsaktiviteter (mer om detta i avsnitt 8, längst bak i denna skrift).

STEG 8: RISKANALYS OCH RISKHANTERING (Fråga 9 i ICLD:s
projektansökan)
Finns det faktorer som kan komma att
påverka måluppfyllelsen negativt?
De som ansvarar för projektet måste identifiera, analysera och bedöma olika faktorer
som på olika sätt påverkar projektets möjligheter att nå sina mål. En analys av
eventuella kritiska externa och interna faktorer, risker, ger en möjlighet att bedöma
de förutsättningar som projektet arbetar med. Det finns externa och interna risker.
Riskanalys och riskhantering görs inledningsvis, men bör även alltid göras
kontinuerligt under genomförandet av verksamhet och projekt. Verksamhets- och
projektplaner kan därmed behöva revideras under projektets gång.
Externa faktorer/risker: Risker som befinner sig utanför ramen för projektet, det
vill säga omvärldsfaktorer. Det kan vara politisk utveckling, naturkatastrofer och
korruption på nationell nivå. Projektgruppen kan oftast inte påverka dessa risker.
Dessa externa risker kan, om de utlöses, leda till stora problem med projektets
måluppfyllelse. Projektgruppen bör göra en bedömning om dessa risker kan vara så
kallade ”killing factors”, det vill säga leder till att det blir omöjligt att genomföra
projektet.
Interna risker: Risker som ligger inom projektets möjligheter för kontroll. Det kan
vara praktiska saker som förseningar i leveranser, personalomsättning, byte av
utbildare, svårt att få deltagare på kurser etc. I de flesta fall kan projektledningen
minimera effekterna från dessa interna risker genom en plan för riskhantering.
Viktigt att komma ihåg är att projektgruppen efter genomförd riskanalys ska utveckla
en riskhanteringsplan för alla risker. Riskhanteringen leder ofta till nya aktiviteter som
i sin tur ska föras in i aktivitetsplanen. Risker kan viktas för att kunna bedöma vilka
som kan komma att ha störst inverkan på projektet. Projektgrupper gör ofta en
sammanställning över potentiella risker och viktar dem därefter på en skala 1-5.
Projektgruppen viktar sannolikheten för att riskerna inträffar och deras konsekvens för
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måluppfyllelsen och multiplicerar dessa värden. De risker som får högst ”poäng” är
risker som projektgruppen måste söka åtgärda genom riskhantering.

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

(för att risken
inträffar 1 - 5)

(för resultatet 1 - 5)

(sannolikhet
multiplicerat med
konsekvens)

1. Hög
omsättning
av utbildad
personal
(de slutar)

4

5

20

2.
Försenade
leveranser

1

2

2

STEG 9:

Riskhantering
a. Utbilda fler
b. Utveckla manualer
c. Upprätta internt
utbildningssystem
d. Undvika beroende
av en person – delat
ansvar för utbildning
Ingen åtgärd behövs

ANALYS AV ANTAGANDEN
En hjälpande hand, vilka problem kan andra lösa?

Ett projekt existerar inte i ett socialt, ekonomiskt och politiskt vakuum. För sin
framgång är projektgruppen beroende av normer, lagar, förordningar, politik, politisk
vilja och åtaganden, budgettilldelning etc. Detta är vad som normalt kallas för den
institutionella situationen. Denna situation skapar förutsättningar för projektet, mer
eller mindre gynnsamma. Även dessa antaganden bör analyseras innan projektet
genomförs. Dessa antaganden kan tas fram genom problemanalysen (steg 3), se
orsakerna till huvudproblemet.
Antaganden kan beskrivas som problem som projektgruppen inte direkt kan rå över själv på
grund av begränsade mandat och resurser, men där en god måluppfyllelse förutsätter en åtgärd. Ett
exempel på antaganden kan vara: ”Förutsatt att lagen X stiftas av Riksdagen, kommer
grunden att läggas för att stöd till arbetssökande ska kunna ske enligt den modell som
lagts fram av projektet”. Projektgruppen kan i detta fall inte rå över lagstiftning, men
förutsätter att lagen går igenom i Riksdagen. I detta fall vet projektgruppen att ett
riksdagsutskott arbetar med frågan. Detta möjliggör en realistisk bedömning att en
förändring kommer att ske. En extern part åtgärdar i detta fall problemet och
projektgruppen behöver inte agera. Projektgruppen kan därmed förutsätta/anta att
problemet åtgärdas av annan part.
Antaganden måste vara realistiska, annars utgör de en risk och bör hanteras i
riskanalysen (se steg 8). Om inte dessa antaganden inträffar, det vill säga om andra
aktörer inte löser problemet, så måste projektgruppen agera exempelvis genom
påverkansarbete – en riskhanteringsåtgärd.
I ICLD:s projektansökan finns inte någon separat fråga om antaganden. En analys av
antaganden kan istället utgöra underlag till svar på frågorna 4, 5 och 9.
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6. VARFÖR NIO OLIKA STEG I LFA-METODEN?
Det är och bör alltid vara en process att ta fram en bra plan. De nio stegen är till för
att få en relevant, genomförbar plan och en plan som leder till uthålliga resultat – för
att nå trädets krona.
Relevans: Med hjälp av steg 1-4 (kontext, intressentanalys, problemanalys,
målformulering) är det möjligt att se om rätt sak görs, om projektidén är relevant.
Projektplanen blir relevant genom att lyssna på relevanta intressenter, eftersom det är
de som genomför problemanalysen, och att målformuleringen bygger på den
problemanalys som relevanta intressenter genomfört.
Genomförbarhet: Med hjälp av steg 5-7 (aktiviteter, resurser, mått på
måluppfyllelse) bedöms om projektet är genomförbart och säkerställs att projektet görs på
rätt sätt. Indikatorerna används för att mäta att projektplanen är genomförbar, det vill
säga att vi har tillräckligt med aktiviteter och resurser för att uppnå målen.
Uthållighet: Med hjälp av steg 8-9 (bedömning av risker, hantering av dessa risker
samt analys av antaganden) är det möjligt att se om projektresultaten kan bestå av egen
kraft, utan stöd utifrån, det vill säga att det är långsiktiga och leder till uthålliga förändringar för
samhället och individer, bärkraftiga resultat.

VARFÖR LFA?
Sammanfattningsvis leder LFA-metoden till:
• Att en fullständig projektplan – relevant, genomförbar och uthållig – skapas
• Att förutsättningar till en god dialog mellan alla involverade (olika kategorier
av intressenter) skapas – delaktighet och samförstånd
• Att ägarskapet av ett projekt hamnar rätt och att projektet har fått
målgruppsfokus
• Att målen, aktiviteterna och ansvaret tydliggörs och konkretiseras, vilket
underlättar genomförandet
• Att arbetet blir strukturerat och effektivare, vilket medför tids- och
kostnadsbesparingar
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7. SAMMANFATTA PROJEKTPLANEN I EN LFA-MATRIS
Projektplaner kan sammanfattas i matrisform. En LFA-matris kan skrivas efter det
att alla stegen i LFA-metoden har genomförts på rätt sätt, det vill säga då
projekt/programplanen är färdig. LFA-matriser kan utgöra en bilaga till själva
projektplanen. Matrisen är ett utmärkt instrument för projektgruppen att ha som
styrdokument på projektmöten. Även för utvärderingsteam, finansiärer och andra
beslutsfattare ger matrisen en god överblick över projektet och kan användas i stöd i
dialog mellan parter.
Utseende på LFA-matrisen och rubrikerna skiftar lite från projekt till projekt.
Matrisen kan ha nedanstående rubriker. Resultaten från de olika stegen i LFAprocessen fylls i under respektive rubrik.
Matrisen är enbart en sammanfattning av en projektplan, all information får inte
plats, men den viktigaste ingår i matrisen. De flesta svenska finansiärer kräver inte att
parterna utvecklar en LFA-matris i ansökan, inom biståndet däremot används
matriser ofta och många projektgrupper ser den som ett mycket användbart
instrument för att själva få en god överblick av sin projektplan.
LFA-metoden är själva planeringsprocessen i dess nio olika steg, en process utförd i
delaktighet med relevanta intressenter. LFA-matrisen är endast ett sätt att
sammanfatta en projektplan, ett medel för att se logiken, målsekvensen, och få en
överblick. Ibland har LFA missuppfattas som att LFA är lika med en LFA-matris.

LFA-matris (en sammanfattning av en projektplan, The Log Frame/LFA matrix)
Projektlogik
(Intervention
Logic)

Indikatorer
(Indicators)

Verifikationskällor
(Sources of
Verification)

Övergripande mål
(Overall
Objectives)

(Indikatorer)

(Verifikationskällor)

Projektmål
(Project
Objective)

Indikatorer

Verifikationskällor

Antaganden
(Assumptions)

Delmål
(Intermediate
Objectives)

Indikatorer

Verifikationskällor

Antaganden
(Assumptions)

Aktiviteter
(Activities)

Förväntade
prestationer
(Expected
Outputs)

Resurser
(Resources)

Förutsättningar
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Indikatorer och verifikationskällor för övergripande mål är satta inom parentes.
Anledningen är, som nämnts tidigare, att det är svårt för en enskild projektgrupp att
mäta resultat som åstadkoms under lång tid och påverkas av andra projekt,
verksamheter och förändringar i samhället.
Matrisen ovan inkluderar en ruta för förväntade prestationer (Expected Outputs).
Prestationer är beskrivningar av att aktiviteter genomförts, en nivå som har stor
inverkan på budgeten och på tidsplan (utbildning för 10 personer respektive 1 000
personer kostar olika mycket och tar olika mycket tid i anspråk).

© Mål-och resultatstyrning enligt LFA-metoden, av Kari Örtengren

22

8.

UPPFÖLJNING AV PROJEKT/PROGRAM OCH
VERKSAMHET

Förutsättningarna för att lyckas med mål- och resultatstyrning ligger i professionell
planering av projekt och i strategisk tillämpning, uppföljning och utvärdering av
projektet. Om LFA-metoden tillämpats på rätt sätt och därmed SMARTa mål har
satts, inklusive indikatorer med verifikationskällor, finns det goda förutsättningar att
följa upp och analysera projektets resultat.
Väl genomförd mål- och resultatstyrning av projekt kräver förutom en bra projektplan
även en god planering av hur uppföljningen ska gå till en kommunikationsplan, en
kontinuerlig riskanalys och ett strukturerat organisatoriskt lärande, som beskrivs
nedan. Vid planering av uppföljningen av projekt bör vi besvara nedanstående
frågor:

UPPFÖLJNINGSPLAN
En uppföljningsplan ger svar på:
• VAD som ska följas upp (målen, steg 4 i LFA) (med hjälp av indikatorer,
steg 7 i LFA)
• HUR en uppföljning ska gå till, vilka verktyg som ska användas för
insamling (vilka verifikationskällor, LFA steg 7, exempelvis intervjuer,
enkäter med målgruppen eller genom studier och prov)
• VEM som ska ansvara för datainsamlingen
• NÄR uppföljning ska äga rum (exempelvis kontinuerligt efter varje
utbildningstillfälle eller 1 g/halvår)
• VEM/VILKA som ska fatta eventuella nya beslut/revideringar av
projektplanen
• HUR resultaten ska tas tillvara
För en projektgrupp som gör en uppföljningsplan är det lättast att sätta indikatorer
och verifikationskällor för varje delmål och för projektmålet och sedan besvara
frågorna ovan. Det är ofta enklast att integrera uppföljningsplanen direkt i projektplanen,
genom att sätta uppföljningsåtgärder för varje delmål och för projektmålet. Under varje
delmål och under projektmålet anges indikatorn och verifikationskällorna. Verifikationskällorna
blir nya aktiviteter i projektplanen (exempelvis intervjuer med målgruppen eller enkäter
till arbetsgivare eller en uppföljningsstudie i kommunen, etc.). Dessa
uppföljningsåtgärder skrivs in direkt i projektplanen, vilket gör att kostnader och
uppföljningsaktiviteter lättare kan inkluderas i budgetplaneringen. På detta sätt
integreras uppföljningsplanen i projektplanen, vilket gör att kostnader, ansvar och tid
för uppföljning lättare kan beräknas och planeras.
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Hur syns det att en dålig situation har blivit bättre? Bra uppföljning ska hjälpa
till att besvara följande frågor:
•
•
•
•
•

Vad ska projektet uppnå i termer av kvantitet?
(exempelvis antal unga vuxna som utbildats)
Vad ska projektet uppnå i termer av kvalitet?
(exempelvis antal unga vuxna som utbildats och därefter erhållit arbete)
Vilken är målgruppen som ska få stöd, en bättre situation, genom projektet?
(exempelvis unga vuxna med särskilda behov i åldern 18-27 år)
Under vilken tidsperiod ska målen uppnås? (exempelvis från 2015 - 2018)
Vilken geografisk region berörs av projektet? (kommun X, län Y eller land Z)

Som nämnts tidigare är det oftast svårt för en enskild projektgrupp att sätta relevanta
och realistiska indikatorer för övergripande mål, såsom minskad fattigdom, ökad
välfärd eller minskade koldioxidutsläpp, eftersom många projekt ofta har samma
övergripande mål och det därmed är svårt att härleda vilket projekt som lett till vad.
Däremot bör alltid indikatorer och verifikationskällor finnas på delmål och
projektmål.
Vid uppföljning av resultat används andra termer än vid planeringen, där skiljs på mål
och resultat (objectives and results). Under planeringen kallas alla nivåerna för mål
och vid genomförandet av ett projekt uppnås resultat på olika nivåer. I bilden nedan
beskrivs planeringstermer (mål) och uppföljningstermer (resultat/effekter) och hur
de hör ihop.
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9.

KOMMUNIKATIONSPLAN/SPRIDNING
(Fråga 8 i ICLD:s projektansökan)

En rekommendation till projektgrupper är att de för att uppnå långsiktiga resultat
även upprättar en kommunikationsplan. En plan för syftet med spridningen, vilken
information som ska samlas in, vem som ska få information, vilken information
intressenterna ska få och hur projektets resultat ska förmedlas till olika intressenter
(rapporter, möten, seminarier, media etc.).
Tänk strategiskt då kommunikationsplanen upprättas – tänk påverkan i ett brett
perspektiv – vilka behöver information för att agera och stötta projektet? Tänk på att
sprida alla de goda resultat som projektet har lett till i syfte att få olika aktörer att på
sikt ta över projektets goda resultat in i sin löpande verksamhet.
Kommunikationsplanen, liksom uppföljningsplanen, kan med fördel bakas in i
projektplanen om det är ett mindre omfattande projekt. Kommunikationsåtgärder
riktade till olika målgrupper hamnar då som aktiviteter under respektive delmål.

KOMMUNIKATIONSPLAN
En kommunikationsplan ger svar på:
•

VILKA som ska ha information, eller delges resultatinformation
(genomförare, målgrupp, finansiär, beslutsfattare etc., utgå från
intressentanalysen, steg 2 LFA)

•

VILKEN typ av information som respektive intressent/aktör ska ha

•

NÄR information ska spridas (årligen, varje månad, vid viktiga resultat
etc.)

•

HUR information ska spridas (rapporter, seminarier, studiebesök, kontakt
genom media etc.)

•

VILKET syfte informationsdelgivningen har (varför intressenterna ska
hållas informerade, vilken nytta har målgruppen av att de är informerade)

•

VEM/VILKA som är ansvariga för kommunikationen
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10.

RISKANALYS och RISKHANTERING
(Fråga 9 i ICLD:s projektansökan):

En annan viktig del i fungerande mål- och resultatstyrning som ofta lyfts fram är att
projektgruppen kontinuerligt bör göra riskanalyser och se över sin riskhanteringsplan
(se steg 8 i LFA ovan) samt vid behov revidera projektplanen. Projektplaner ska vara
levande dokument. För att riskanalysen ska fungera bra krävs kontinuerlig dialog med
intressenter. Gör gärna en översyn av riskanalysen vid varje projektgruppsmöte och
ändra/lägg till eventuella riskhanteringsåtgärder. Detta kan innebära att projektplanen
behöver uppdateras. Vissa aktiviteter kan dock vid behov eventuellt tas bort och
andra läggas till. Även budgeten kan då behöva ändras. Ju mer arbete som läggs ned
vid planeringen i förberedelseprocessen, desto färre justeringar behöver göras i
projektplanen under genomförandefasen.
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11.

LÄRANDE ORGANISATIONER

Lärandet är en viktig grundsten i all utveckling. En organisation som tillämpar måloch resultatstyrning rätt bygger, liksom nämnts, även upp ett system för strategisk
intern och extern spridning av resultat genom att upprätta en väl genomtänkt
kommunikationsstrategi där en bred grupp med viktiga intressenter inbegrips.
För att effektivt lära av erfarenheter från utvecklingsarbete i projekt och program
räcker det inte med att enskilda individer lär sig eftersom personal kan sluta. Det
behövs ett mer systematiskt och sammanhållet lärande så att erfarenheter och
upparbetad kunskap tas tillvara och inte glöms bort när program eller projekt är
avslutade. För ett lärande arbetssätt är det viktigt med kontinuerliga uppföljningar
och utvärderingar för reflektion och kritisk granskning. Uppföljningen ska därför ge
bra underlag för analys, återföring och spridning av erfarenheter.
En viktig del i en så kallad lärande utvärdering handlar om att skapa lärande från
projekten till andra projekt, till programmen och till övrig utvecklingsverksamhet.
God projektledning och styrning med bred delaktighet av intressenter är nödvändigt
för att få saker och ting att hända och för att få bestående effekter. Ett
projektgenomförande med tydligt ägarskap som styrs av en välfungerande
projektorganisation, i vilken rollerna är klara med tydlig ansvarsfördelning mellan
projektägare, styrgrupp och projektgrupp är viktigt för hållbarheten av
projektresultat. LFA är ett välutvecklat verktyg, ett stöd för projektledning, en metod
som, rätt använd, leder till projekt med bärkraftiga resultat.
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