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1. Inledning

Att arbeta i projektform har många fördelar. Det är en arbetsform som möjliggör positiva effekter på

olika plan och i skilda syften. Detta sker dock inte automatiskt utan kräver ett väl medvetet och

genomtänkt förarbete. Detta projektverktyg, nedan kallat KC-projekt, har framställts inom ramen för

Kunskapscentrum för fritidsledarskaps lokala forsknings-/utvecklingsprojekt.

Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC) är ett unikt initiativ där ett antal kommuner i Stockholms län

samt stadsdelar i Stockholms stad tillsammans med Skarpnäcks folkhögskola har anställt en

forskningsledare/koordinator och samverkar för att fokusera på utveckling och utvärdering av

ledarskap och metoder i öppen fritidsverksamhet. KC arbetar med lokala forsknings-/utvecklings-

projekt, kompetensutveckling, att i större utsträckning forskningsanknyta kunskaperna i sektorn och

skapa kontaktnät. Samt i största allmänhet bidra till utvecklingen av organisationernas verksamheter

och fritidsledaryrket i stort.

Det existerar idag en uppsjö av färdigformulerade projektverktyg och modeller som alla har en mer

eller mindre liknande grundstruktur. Inom KC har vi nu låtit oss inspireras av några av dessa och med

deras hjälp formulerat ett eget verktyg där den egna verkligheten inom de öppna fritidsverksamheterna

delvis har fått styra och gestalta upplägg och innehåll. Vi ser dock även att fritidssektorn i stort kan

utveckla medvetenheten kring verksamheternas utformning genom att använda projektmodellen som

arbetssätt. ”KC-projekt” har alltså skapats i två syften; att anpassa projektmodellerna till den praktik

som fritidsledare verkar inom, samtidigt som KC-projekt vill utmana och utveckla fritidsledares

förmågor genom användandet av ett utifrån effektivt och väl beprövat arbetssätt

Projektmodellen kan vara en bra arbetsform i denna typ av verksamheter därför att den ökar

möjligheterna att träffa de uppsatta målen vilka ska fylla målgruppernas behov. Den tvingar och

hjälper användaren till att formulera sig och tydliggöra verksamheten och därmed skapa

förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsspridning och i förlängningen tydliggöra vikten av

verksamheternas betydelse för omgivningen. Vår upplevelse är även att förankringen av utvecklings-

projekt ofta är bristfällig i sektorn. Detta har vi med denna modell försökt att komma åt via ett

tydliggörande av projektbeställaren genom momentet uppdragsbeskrivning.

KC-projekt är utformad så att den ska vara applicerbar på många olika typer av verksamheter inom

fritidssektorn. Modellen är möjlig att använda på såväl stora projekt som pågår i månader eller år som

för mindre som fortlöper under några timmar eller veckor, detta med olika storlekar och former av

grupper.

För den ovana kan det verka svårt eller krångligt att arbeta efter en given modell, men tanken med

KC-projekt är att det inte ska behöva vara besvärligt eller ska krävas år av förkunskaper i form

högskolestudier för att vara användbar. Den innehåller både stödfrågor och enkla mallar som hjälper



3

användaren att formulera sig kring sina idéer. Den kräver dock avsatt tid för att sätta sig in i och avsatt

tid för att arbeta med. Detta behöver även projektbeställaren prioritera innan projektet initieras. Det är

en läroprocess för olika parter att arbeta med modellen. Detta leder i sin tur till ett välplanerat och

genomtänkt projekt med ökade möjligheter att fylla sin funktion att utveckla verksamheten.

Vi förordar att när man ska lära sig att arbeta med projektmodellen så är det bra att följa den till punkt

och pricka, men när man senare känner sig trygg med den gärna kan laborera med och utveckla den

genom att lägga tonvikt på vad man själv finner viktigt.

Här vill vi avslutningsvis passa på att rikta ett tack till Kunskapscentrums styrgrupp som möjliggjort

förutsättningarna för utvecklandet av KC-projekt, personal inom öppna fritidsverksamheter i Tyresö,

Upplands Väsby, Solna, Lidingö, Nynäshamn och Stockholms kommuner som deltagit i lokala

utvecklingsprojekt under åren 2004-2007, samt kollegor på fritidsledarutbildningen vid Skarpnäcks

folkhögskola.

Skarpnäck i februari 2008

Kajsa Jungnelius, folkhögskolelärare och Jens Eriksson, koordinator/forskningsledare

© Kunskapscentrum för fritidsledarskap 2008

___________________________________________________________
Kontakt Kunskapscentrum för fritidsledarskap
08-683 18 35 | 070-432 37 95 | info@fritidsledarskap.se | www.fritidsledarskap.se

mailto:info@fritidsledarskap.se
http://www.fritidsledarskap.se/
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2. Uppdragsbeskrivning

Kommun/SDF

Projektets namn

Projekttid Startdatum Stoppdatum

Projektbeställare

Projektledare

Projektgrupp

Bakgrundsbeskrivning
- Ursprunglig idé

Målgrupp
- Projektets målgrupp

Mål
- Mål för deltagarna/
målgruppen
- Mål för verksamheten

Metod
- Verksamhetsformer och metoder

Utvärdering
- Ansvarig för projektutvärdering

Organisation
- Befogenheter och mandat
- Projektbeställarens
godkännanden under
projektprocessen

Resurser
- T ex tid, ekonomi, personal,
lokaler etc.

Prioritering av vad som
är viktigast

Stopptiden
%

Resurserna
%

Kvaliteten
%

Underlaget mottaget av Projektbeställarens underskrift Datum

Ev. bilagor
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3. Projektplan

Kommun/SDF

Projektets namn

Projekttid Startdatum Stoppdatum

Projektbeställare

Projektledare

Projektgrupp

1. Sammanfattning och bakgrund
Gör en kort inledande sammanfattning av projektplanen för att ge en övergripande bild av
projektet. (Denna skrivs ofta sist då de övriga punkterna är klara).

Bakgrundsbeskrivning

Beskriv bakgrunden till projektet. Vad motiverade projektidén?

2. Målgrupp, mål

Målgrupp

Beskriv noga och utförligt projektets målgrupp.
- Ringa in målgruppen. Antal, ålder, boendesituation, socio-ekonomiskt, kön, etnicitet osv.
- Redogör för det specifika i målgruppen och vilka behov de har. Styrk detta med aktuell

forskning (t ex fritidsstil, trender, utvecklingsfaser, ungdomskulturer o.s.v.).
- Har gruppen några egna önskemål?
- Ange eventuellt egna och andras erfarenheter av den givna målgruppen.

@ Mål
Beskriv tydligt vad ni avser att uppnå med projektet. Använd mätbara formuleringar. Ange:
- Mål för deltagarna/målgruppen
- Mål för verksamheten

3. Metod

Verksamhet och metoder

Beskriv vilka verksamhetsformer och metoder som kommer att användas. Vad kommer att
göras under projektet? Hur kommer ni att gå till väga?
Gör en beskrivning av det ledarskap och förhållningssätt som krävs utifrån målgrupp,
målsättning och den specifika verksamheten/metoderna. Ge gärna ett smakprov på hur
verksamheten ser ut (om detta blir långt placera i bilaga).
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@ 4. Utvärdering

Nulägesbeskrivning

Beskriv utgångsläget.

Utvärdering

Redogör för hur utvärderingen ska utföras, bearbetas, sammanställas och redovisas.

5. Dokumentation
Utöver utvärderingen är det bra att göra projektet synligt för att ge det tyngd och förankring i
omgivningen. Ange därför hur projektet ska dokumenteras (t ex video, foto).

6. Organisation
Redogör för vem som gör vad samt ansvarar för projektets olika delar. Tydliggör vilka
befogenheter och mandat projektets aktörer har i olika frågor. Här anges även hur möten och
avstämningar genomförs. Rita gärna en organisationsstruktur där det tydligt framgår vem som
är ansvarig för vad.

7. Resurser
Ange vilka resurser som finns. T ex tid, ekonomi, personal, lokaler etc.

8. Riskanalys
Redogör för vilka risker och hinder ni har identifierat gällande ett utvecklingsprojekt på detta
område, samt hur ni ska hantera dessa. Gör en miniriskanalys.

9. Projektavslut
Beskriv hur projektet ska avslutas. Vad är viktigt att tydliggöra och avveckla samt hur ska den
avslutande träffen ske? Vilka ska inbjudas?

10.Tidsplan
Redogör utförligt för vilka moment som ska göras när. Gör ett Ganntschema för att få en
övergripande bild av projektet. Denna placeras i bilaga.

@ Stöddokument finns. Kontakta Kunskapscentrum.
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4. Att formulera mål

Projektmål

Ibland kan det vara svårt att formulera mål. Hur ska man skilja mellan de visioner man hade då

projektet initierades och vad som är effektivt, mätbart och konkret? Här följer några tips att tänka på

vid målformulering.

 Projektmålen ska alltid vara utvärderingsbara i nära anslutning till avslutat projekt.

 Det är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan mål och målgruppsbeskrivningen. De

uppsatta målen måste svara mot de behov och önskemål som finns formulerade i

målgruppsbeskrivningen.

 Viktigt att tänka på är att de angivna målen måste vara möjliga att mäta. Var noga med att

förklara hur mycket eller i vilken grad målen ska var uppnådda. Undvik formuleringar som, ”så

mycket som möjligt” eller ”att öka” (utan att ange hur mycket).

 Målen ska vara realistiska, alltså möjliga att uppnå, samtidigt som de ska vara utmanande,

alltså verkligen leda till något nytt och eftertraktansvärt. En svår balansgång…

 Målen måste vara tydliga och möjliga att förstå. Alla som involveras av projektet måste vara

eniga om vad målen står för så att man jobbar mot samma mål.

 Målen är en beskrivning av hur verksamhet och målgrupp ser ut efter det genomförda

projektet. Därför ska också målen vara formulerade så att de är möjliga att utvärdera.

Mål för vem?

Det är vanligt att målbeskrivningar innehåller punkter som anger mål för verksamheten – men man

glömmer beskriva vad de viktigaste personerna dvs. deltagarna ska få ut av projektet.

Vi förordar därför att man alltid beskriver såväl vad som är mål för deltagarna/målgruppen och vad

som är mål för verksamheten.

Mål för deltagarna/ungdomarna

Först bör ni fundera över vad deltagarna ska få ut av att delta i er verksamhet/ert projekt. Vad vill ni

dem? Hur ser det ut för dem när projektet är genomfört?

Exempel: Målen med projektet för deltagarna/ungdomarna är:

 Att ge ungdomarna minst en rolig upplevelse per kväll

 Att alla ungdomar i gruppen ska lära känna minst 5 nya kompisar

 Att 60% av besökargruppen ska känna till verksamhetens inflytandeformer

 Att ungdomarna har tillägnat sig kunskap i mötesteknik
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Mål för verksamheten

Dessa mål gäller mål för verksamheten i stort. Det kan vara saker som man vill uppnå som ett led på

vägen för att ge deltagarna en bättre verksamhet och för att utveckla arbetet.

Exempel: Målen för projektet för verksamheten är:

 Att öka andelen besökare i åldersgruppen 13-15 år med minst 10 ungdomar per kväll

 Att göra ungdomar delaktiga och informerade om de övergripande politiska beslut som rör

deras vardag

Långsiktiga effekter

Om projektet avser att få långsiktiga konsekvenser efter det att projektet är avslutat är det viktigt att

skilja dessa från dem som går att mäta vid projektslutet.

Exempel på långsiktiga effekter:

 Att öka självförtroendet hos tjejerna

 Att skapa ett gott klimat på gården

 Att öka gemenskapen mellan ungdomarna i den givna målgruppen
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5. Utvärdering

Varför utvärdering?

Den främsta anledningen till utvärderingen är att undersöka om de satta målen är uppnådda eller inte,

samt att dra lärdomar inför framtida projekt utifrån detta. Utvärderingen möjliggör också att man i

verksamheten får en kompetens att formulera, synliggöra och analysera de resultat man gjort.

Utvärderingen är ett sätt att samla och strukturera erfarenheter samt att värdera arbetssätt och

metoder genom att förklara vad som var lyckat och mindre lyckat. Utvärderingen hjälper oss att

utveckla framtida mål och strategier och framförallt nya metoder. Utvärdering är en systematisk och

medveten metod för verksamhetsutveckling. Med hjälp av utvärderingen kan man återkoppla och

förankra arbetet hos uppdragsgivare och andra som finansierar och stödjer projektet.

Utvärderingens delar

 Bryt ner målen!

 Nulägesbeskrivning ( hur ser det ut vid projektets inledningsskede? )

 Utvärderingsplan

 Insamling av material

 Resultat

 Tolkning

 Konsekvenser

Nulägesbeskrivning

För att i slutänden veta om de mål man hade med projektet verkligen har uppfyllts måste man veta hur

det var innan man startade projektet. Detta gör man genom att fastställa nuläget.

Nulägesbeskrivningen ska innehålla en berättelse, en beskrivning, med exempel på hur verksamheten

ser ut nu. Det kan vara en skönlitterär text eller i dagboksform.

Nulägesbeskrivningen kan gärna innehålla en ganska liten enkät på ca 2 sidor, som knyter an till

verksamheten. Samma enkät görs sedan efter projektperioden. Det är viktigt att både personal och

deltagare får möjlighet att yttra sig.

Utvärderingsplan

Utvärderingen måste planeras innan projektet startas. Detta bör tas i beaktande vid framställandet av

en utvärderingsplan:

 Vad är det som ska utvärderas?

 Hur kontrolleras om/att målen uppnåtts?

 Vilka utvärderingstekniker ska användas?
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 Vilken utrustning / material behövs?

 Vilka ska tillfrågas/observeras?

 Vem ska utvärdera?

 När ska utvärderingsinsatserna ske?

 Hur och när ska materialet sammanställas och sammanfattas?

 Vilka ska analysera och reflektera? Och när?

 Vem skriver utvärderingsrapporten? Och när?

 Hur ska dokumentationen användas och presenteras (ord, bild, statistik etc.)?

Redskap för utvärdering
Det finns olika tekniker och metoder för utvärdering. Viktigt att tänka på är att de ska komplettera

varandra samt att de verkligen ska hjälpa till vid utvärderingen. Tänka på att olika mål kan behöva

utvärderas med hjälp av olika tekniker. Här följer tips på redskap och tekniker som kan användas vid

utvärderingen:

 Enkäter (före och efter)

 Intervjuer (besökare, personal, före och efter)

 Övrig statistik

 Dagböcker (helst strukturerade)

 Observationer

 Mötesanteckningar (P-möten, planerings- och utvärderingsmöten, inbjudningar mm)

 Tidningsklipp och annan media

 Deltagarnas alster

 Ljudinspelningar, videofilm, foto

Resultat, tolkning, konsekvenser

Slutarbetet med utvärderingen delas upp i tre delar: resultat, tolkning och konsekvenser. Nedan följer

en beskrivning av arbetsgången i de olika delarna.

 Resultat

Materialet från utvärderingsinsatserna bearbetas och redovisas. Sammanfatta materialet, tänk på att

begränsa redovisningen till det mest väsentliga. Gör en överskådlig sammanställning av informationen

som finns i utvärderingen av projektet. Förtydliga eventuellt resultaten i några enkla tabeller eller

diagram.

 Tolkning

Diskussion och tolkning av de huvudsakliga resultaten. Tolka resultaten (berätta vad de betyder) med

sammanställningen av resultaten och projektets mål som utgångspunkt. Här följer några frågor som

kan vara till stöd vid tolkningen:

- Hur lyckades ni med att nå era mål? Vilka tecken finns på att ni uppnått målen / inte uppnått

målen?
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- Nådde/arbetade ni med den målgrupp som ni hade för avsikt att nå?

- Hur fungerade era metoder, vad hände – hur reagerade målgruppen?

- Fick projektet konsekvenser som låg utanför den ursprungliga idén/målgruppen?

- Vad gjordes som medförde att det gick bra? Vilka metoder/ledarinsatser etc. var framgångsrika?

- Vilka erfarenheter kommer ni att bära med er? Vilken ny kunskap har vuxit fram ur projektet?

- Fanns det något som ni gjort som var mindre lyckat? Varför?

- Vad vill ni utveckla om ni skulle fortsätta eller göra om projektet?

 Konsekvenser

Här redovisas vilka konsekvenser resultatet av utvecklingsprojektet ska få för den fortsatta

verksamheten. T ex hur ska de nyvunna kunskaperna praktiskt utnyttjas i den fortsatta verksamheten?
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7. Projektrapport

Skriv projektrapporten så tydligt och klargörande att även personer som inte är insatta i er verksamhet

eller öppen fritidsverksamhet i allmänhet kan följa med. Det betyder att ni också bör ta med en del

information som fanns i er ursprungliga projektplan.

Kommun/SDF

Projektets namn

Projekttid Startdatum Stoppdatum

Projektbeställare

Projektledare

Projektgrupp

3. Sammanfattning
Gör en kort sammanfattning av hela projektrapporten (denna skrivs ofta sist då de övriga
punkterna är klara).

2. Bakgrund och nulägesbeskrivning
Beskriv er verksamhet i korthet, vad som motiverade utvecklingsprojektet samt hur det var när
projektet startade.

3. Målgrupp, mål

Målgrupp
Beskriv noga och utförligt projektets målgrupp (se Projektplan).

Mål
Redogör för utvecklingsprojektets mål.

- Mål för deltagarna/målgruppen
- Mål för verksamheten

4. Metod

Verksamhet och metoder
Beskriv utvecklingsprojektets verksamhetsformer och metoder. Inled med en kort beskrivning av
hur ni avsåg arbeta vid projektstarten. Berätta sedan VAD ni faktiskt gjort, vad ni har prövat,
verksamhet, metoder, processen osv.

Gör en beskrivning av det ledarskap och förhållningssätt som projektet inneburit.

5. Utvärdering

Resultat
Här redovisas utvärderingen. Sammanfatta era resultat från t ex enkät, intervjuer, observationer,
egna dagboksanteckningar mm. Förtydliga eventuellt resultaten i några enkla tabeller eller
diagram. Enkäter etc. läggs i bilaga.
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Tolkning
Redovisa en sammanfattning av er tolkning utav resultaten.

Konsekvenser
Redogör för vilka konsekvenser resultatet av utvecklingsprojektet ska få för den fortsatta
verksamheten.

6. Bilagor
Eventuella bilagor placeras sist i projektrapporten.
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