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Abstract 

Titel: Strategisk planering som ett verktyg för att förändra institutioner, en fallstudie på 

två av Sidas Internationella utbildningsprogram där deltagande organisationer 

uppmuntras att använda sig av strategisk planering i sitt förändringsarbete 

Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att klarlägga och förstå 

användbarheten för strategisk planering som ett verktyg för att genomföra institutionell 

förändring inom ramen för Sidas internationella utbildningsprogram. De särskilt viktiga 

forskningsfrågor som därmed genereras formuleras enligt följande:  

 Hur förstås strategisk planering av deltagarna efter ett ITP-program? 

 Vilken attityd har deltagarna till strategisk planering efter ett ITP-program?    

 Hur kan deltagarna i Sidas ITP-program använda strategisk planering för att 

förändra? 

Metod: Detta är en fallstudie där två av Sidas sammanlagt 21 ITP-program utvärderas 

efter nyinstitutionell organisationsteori. I detta fall har ambitionen varit att hitta ett 

illustrativt fall som kan berätta mer för oss om hur strategisk planering kan läras ut och 

användas. I materialet som granskats ingår kursutvärderingarna för samtliga delkurser 

inom ramen för de två ITP-insatser som utvalts samt organisatörernas rapporter och 

Sidas genomgång av ITP-programmen från 2009.   

Slutsatser: Man kan tänka sig en modell där attityden till strategisk planering till viss 

del påverkas av kursorganisatören och användbarheten i sin tur till viss del påverkas av 

de organisatoriska strukturerna i deltagarens hemorganisation.  

Kursorganisatören kan genom sin kunskap och pedagogik till viss del påverka, 

deltagarens attityd till strategisk planering men i slutändan beror det mer på de 

organisatoriska strukturerna i deltagarens hemorganisation om deltagaren lyckas 

genomföra förändring i sin hemorganisation eller inte.     

 

Nyckelord: Strategisk planering, institutionell förändring, tröghet, loss-koppling, 

legitimitet    
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1. Inledning  

Sverige är ett av de länder som satsar allra mest på bistånd. År 2009 gick cirka 1,12 % 

av bruttonationalinkomsten (BNI) till internationellt bistånd (2010 var siffran något 

lägre pg av den finansiella krisen), som jämförelse kan nämnas att FN:s mål är att minst 

0,7 % av BNI ska gå till bistånd. Sidas arbete styr av regeringen men arbetet följer 

också de deklarationer som skrivs under i samråd med andra länder och organisationer. 

Sedan 2005 regleras Sidas arbete av den så kallade Parisdeklarationen, som både 

givarländer och utvecklingsländer undertecknat, den reglerar dels samarbetet mellan de 

olika givarna och mottagarna men den sätter också fokus på resultat och ansvar från 

båda hållen (www.sida.se). I och med Parisdeklarationen kom Sidas metodarbete att gå 

från ett relativt strikt Logical Frame Work Approach (LFA) till ett mer resultatstyrt 

metodarbete, så kallat Result Based Management (www.sida.se).  Anledningen till 

metodreformen är den ökande kritiken mot internationellt utvecklingsarbete, som 

hävdar att bistånd inte leder till utveckling (e.g. Svensson 2000, Easterly 2003, 2008) 

och att bistånd till och med understöder korruption (e.g. Moyo 2009). Ur sociologisk 

synvinkel är det intressant att undersöka om denna metod-reform påverkar möjligheten 

till utveckling i de länder som Sida stöder.      

1.1. Sidas Internationella 

utbildningsprogram (ITP) 

Sidas internationella utbildningsprogram (ITP) är en biståndsform vars kärna är 

utbildning i Sverige som sedan följs upp i deltagarnas hemländer. 25 deltagare till en 

kostnad av 175 000 per deltagare deltar i över hundra program (Markensten, 2009; 2), 

de flesta globala. De länder som bjuds in att delta varierar från kurs till kurs men hämtas 

från de länder som Sida i övrigt arbetar med. Det övergripande syftet med programmen 

är att utbilda förändringsagenter som förväntas driva förändring i sina hemländer och 

heminstitutioner. Deltagande organisationer medför ett eget förändringsprojekt som de 

http://www.sida.se/
http://www.sida.se/
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under tiden kursen sträcker sig får hjälp med av en svensk mentor med 

specialistkunskap i området. Kurserna arrangeras av Svenska myndigheter, universitet, 

stiftelser och frivillighetsorganisationer men också av privata konsultföretag 

(Markensten, 2009; 2). 

En förändring i metodarbetet 

ITP-gruppen på Sida har sedan en tid tillbaka bedrivit ett flitigt metodarbete, bland 

annat i riktning mot en tydligare resultatstyrning. Tyngdpunkten läggs nu mindre på 

individens lärande och professionella utveckling och alltmer på reformer i individens 

organisation. Förändringsprojekt får därmed ett allt större utrymme i programmen och i 

och med detta får strategisk planering också allt mer utrymme (Markensten, 2009; 8).  

Förändringen i fokus kan förstås som ett försök att åstadkomma konkreta resultat – att 

biståndsprojekten ska leda till institutionell förändring i mottagarländernas 

organisationer. Ur ett sociologiskt perspektiv förefaller en förändring i fokus från 

individ till organisation som lovvärt.  Samtidigt visar sociologisk forskning att 

organisationer är tröga (Hannan och Freeman, 1984; Ahrne 2002), att de präglas av 

särkopplade strukturer (Meyer och Rowan, 1977) och inte alls låter sig manipuleras 

enligt strategiska planer hur välformulerade de än är.     

1.2. Problemdiskussion och formulering 

I denna uppsats figurerar strategisk planering på två nivåer, dels beskrivs ITP-kurserna 

utifrån en strategisk planeringsmodell och dels granskas hur strategisk planering förs 

vidare genom kurserna genom deltagarnas egna förändringsprojekt. I uppsatsen förstås 

strategisk planering som ett verktyg för att åstadkomma institutionell förändring, det 

handlar om att deltagare ska lära sig förstå ”system” för att bättre åstadkomma 

förändring. Kurserna är ett exempel på SIDA:s utvecklingsinsatser som i sin tur är 

tänkta att generera flera nya utvecklingsinsatser och det är därför metoderna som 

används för att planera kursen är desamma som de metoder som lärs ut. Studiens fokus 

ligger på hur strategisk planering lärs ut och mottas av deltagarna men ITP-

programmens planering, upplägg och förväntade resultat kommer också att inkluderas 

då det kan antas att programmen i sig också påverkar hur deltagarna mottar och 

använder innehållet. Kursernas fokus och målsättningar kommer att jämföras med 

deltagarnas upplevelser för att se hur dessa hänger ihop.  Två olika arrangörers kurser 
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analyseras. Den ena arrangören är specialiserad på förändringsprocesser medan den 

andra har expertkunskap kring ett ämne. Den senare är en myndighet där man inte kan 

förvänta sig specialkunskap kring förändringsprocesser och frågan som kan besvaras 

utifrån det är om och hur detta påverkar kursinnehållet. Uppsatsens problemformulering 

blir således: 

Hur förstås strategisk planering av deltagarna efter ett ITP-program och finns det 

några skillnader mellan de olika kurserna. Hur används de verktyg deltagarna fått 

under kursen och hur upplever de själva att deras förmåga att förändra har ändrats?   

1.3.  Syfte  

Syftet med uppsatsen är att klarlägga och förstå användbarheten av institutionell 

förändringskompetens med användandet av strategisk planering som ett exempel på en 

kompetens som syftar till att förbättra förmågan till att genomföra institutionell 

förändring. 

De särskilt viktiga forskningsfrågor som därmed genereras formuleras enligt följande:  

 Hur förstås strategisk planering av deltagarna efter ett ITP-program? 

 Vilken attityd har deltagarna till strategisk planering efter ett ITP-program?    

 Hur kan deltagarna i Sidas ITP-program använda strategisk planering för att 

förändra? 

1.4. Avgränsning 

Inom ramen för uppsatsens fallstudier kommer två olika program att studeras, ett som 

drivs av en myndighet och ett som drivs av ett privat konsultföretag. Det finns flera 

andra organisatörer som därmed utelämnas ur studien såsom Svenska enskilda 

organisationer (stiftelser och frivilligorganisationer) och universitet. Det hade 

visserligen varit intressant att ta med flera organisatörer i studien men eftersom fokus 

ligger på att studera deltagarnas upplevelser och om dessa skiljer sig åt beroende på 

organisatör, men inte i första hand på organisatörens huvudmannaskap, är 

avgränsningen rimlig att göra. Vidare finns det mängder av rapporter skrivna på begäran 

av olika biståndsgivare i världen som pekar på den strategiska planeringens 

användbarhet. Det finns också mängder med handböcker i LFA och strategisk 
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planering, dessa ligger också utanför uppsatsens område då uppsatsens ambition är att 

studera hur strategisk planering kan användas av människor som arbetar med att 

förändra institutioner och exemplifiera detta genom att använda exempel från de två 

ITP-program som undersöks. 

2. Teori  

Det centrala i denna uppsats frågeställning är den institutionella utvecklingen för de 

organisationer som skickar representanter till en ITP-kurs. För att förstå hur 

deltagarens hemorganisation förändras (eller inte) efter deltagarens hemkomst tar 

uppsatsen avstamp i nyinstitutionell organisationsteori. Nyinstitutionell teori 

ifrågasätter organisationers rationella handlande och menar i stället att 

organisationers handlande måste förstås i ett mycket större perspektiv (Ahrne & 

Papakostas 2002).  

 

Begreppet institution kan ha flera innebörder, i denna uppsats syftar dock begreppet till 

de normativa strukturer eller system som reglerar individers och organisationers 

handlande och uttrycker en form av kollektivt medvetande som är mer eller mindre 

uttalad och medveten (Ahrne och Papakostas, 2002; 48). Enligt Ahrne och Papakostas 

(2002) är det viktigt att skilja på institutioner och organisationer, även om dessa 

begrepp lätt blandas ihop och ibland till och med tycks syfta på samma fenomen. I 

denna uppsats förekommer till exempel kommuner både som organisation och som 

institution. Institutionen ”Kommun” inbegriper alla de föreställningar om hur det 

kommunala styret ska organiseras, medan organisationen ”kommun” innebär den 

faktiska kommunen med chefer, politiska ledare, tjänstemän och lokaler. Institutionen 

kommun kan förklara en stor del av hur organisationen kommunen arbetar men långt 

ifrån allt. Distinktionen mellan institution och organisation ligger alltså främst i att 

organisationer är aktörer och kan handla, medan institutioner aldrig kan vara aktörer 

utan istället kan tänkas forma hur aktörer handlar. (Ahrne och Papakostas, 2002; 48) 
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2.1. Vad menas med institutionell förändring?  

Med institutionell förändring menas ett skifte i aktörers sätt att tänka, fungera och agera men 

institutioner som inte bärs upp av organisationer tenderar att bli svaga och i förlängningen 

försvinna (Ahrne & Papakostas, 2002; 68) och därför kommer institutionell förändring i 

denna uppsats att studeras utifrån förändring i de organisationer som bär upp institutionen. 

Tanken är att även om organisationen formas av institutionen, kan förändringar i organisationen 

leda till större institutionella förändringar i längden (Meyer & Rowan, 1977; 346).  

 

Att förändra i en organisation kan innebära olika saker, det kan handla om att effektivisera, eller 

omorganisera eller så kan det handla om att överge olönsam verksamhet och utveckla ny. Vissa 

förändringar som en organisation gör kan vara mycket ytliga, mer som en kosmetisk 

förändring som mer syftar till att ändra organisationens ansikte utåt än att faktiskt 

förändra organisationens kärna. När en organisation förändras i periferin men behåller 

sin kärna brukar man tala om isärkoppling (Meyer & Rowan 1977; 349) eller 

organisationers hyckleri (Brunsson 2002). Ett exempel på ytliga förändringar är när 

organisationer förändrar hur de beskriver sin verksamhet men fortsätter att utöva samma 

verksamhet som innan. Ahrne & Papakostas (2002) menar att mycket av den förändring 

vi ser hos organisationer i själva verket sker i deras periferi och inte i dess kärna, och 

alltså handlar det sällan om ”verklig” förändring (jmf. Hannan och Freeman 1984). 

 

Isärkoppling eller hyckleri förekommer framförallt då organisationen upplever press 

utifrån och det finns ett behov att visa upp förändring. I relation till det exempel som här 

studeras, skulle man kunna tänka sig att ytliga förändringar, i form av isärkoppling eller 

hyckleri, är vanligt i kommuner i utvecklingsländer som tar emot biståndspengar och 

därmed måste svara på de krav som följer med pengarna. Isärkoppling och hyckleri är 

således begrepp som är särskilt intressanta för denna uppsats. Deltagarna i en ITP-kurs 

har stor press på sig att förändra, de känner till att mycket pengar har investerats i dem 

och att de förväntas göra något med vad de fått, av den anledningen kan man tänka sig 

att de upplever tryck utifrån som tenderar att skapa behov av att åstadkomma ytliga 

kosmetiska förändringar. 

 

Viljan att anpassa sig efter tryck utifrån kan också leda till att utvärderingar och kontroll 

sker mer ceremoniellt och utan att egentligen påverka organisationen (Brunsson 2002). 
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Ur ett förändringsperspektiv är detta synnerligen viktigt eftersom verktyget strategisk 

planering menar att ett kompetent förändringsarbete använder utvärdering och kontroll 

som viktiga katalysatorer till förändring. Om medarbetarna sopar problem och misstag 

under mattan och därmed döljer behov av förbättringar framstår de existerande 

systemen som ändamålsenliga och förändring blir därmed onödig.  För ITP-kurserna 

innebär det en reell risk att de fina resultat som deltagarna rapporterar i utvärderingar 

och rapporter mer svarar till organisatörernas förväntningar än verkliga resultat  

2.2. Tröghetens mekanismer 

Organisatorisk förändring, effektivisering och utveckling är alltså inte helt 

oproblematiskt. Begreppet ”organisatorisk tröghet” kan förstås som organisationers 

inneboende oförmåga och ovilja att förändras snabbt och radikalt (Ahrne och 

Papakostas, 2002; 75). Oförmågan kan ha flera orsaker, det kan dels handla om att 

kunskapen saknas för hur man kan förändra men det kan också handla om regler och 

strukturer inom organisationen som hindrar förändring. I vissa fall kan det också handla 

om en oförmåga att se behoven av förändring. Då det handlar om ovilja kan 

organisationskultur, ideologi och motiv vara hinder för förändring, man kan också tänka 

sig att lojalitet gentemot organisationen och vanans makt bidrar till att organisationen 

rullar på i gamla hjulspår för att inte tala om organisationsmedlemmars rädsla för 

förändringar (Ahrne & Papakostas 2002; 78).   

    

Ahrne och Papacostas (2002) menar att trögheten på ett sätt är en del av organisationens 

natur, syftet med organisering är att ha något att återvända till och därför kan förändring 

nästan stå i kontrast till organiseringens syfte, utmaningen blir att hitta balansen mellan 

säkerhet och flexibilitet. En annan bidragande orsak till organisationers inneboende 

tröghet skulle kunna vara det som Meyer och Rowan (1977) kallar myter och 

ceremonier. Med detta menas att mycket av organisationernas formella struktur 

anpassas efter olika institutionaliserade regler och handlingsmönster, vad de kallar 

rationella myter. Dessa myter upprätthålls sedan genom att organisationerna agerar som 

om myterna verkligen fungerade och det är det som Rowan och Meyer beskriver som 

ceremonier. Det som organisationen har att vinna på detta beteende är framförallt 
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legitimitet och stabilitet, vilket ökar deras chans till överlevnad, vad de har att förlora är 

framför allt effektivitet. (Meyer & Rowan, 1977; 340)   

 

Brunsson (2002) talar om en liknande problematik i sin bok The Organization of 

Hypocrisy, han menar att dagens institutionaliserade organisationer måste kunna svara 

till krav från flera olika håll, det var länge sedan de kunde koncentrera sig på att bara 

leverera en produkt. Det kan handla om att ha en personalpolitik som svarar mot de krav 

som ställs utifrån, arbeta efter en jämställdhetsplan eller en hållbarhetsplan och 

dessutom leverera den produkt eller den tjänst som är organisationens kärnverksamhet. 

För att klara av att leva upp till alla dessa krav kan organisationen dela sin verksamhet 

så att det som det talas om och fattas beslut kring inte i själva verket är det som 

implementeras och det är detta som Brunsson kallar organisationens hyckleri (2002). 

Detta är enligt Brunsson (ibid.) mycket vanligt i politiska organisationer, eftersom dessa 

kan förväntas uppleva stor konflikt med det som opinionen trycker på och de tjänster 

som de förväntas leverera, Brunsson exemplifierar med den svenska 

kärnkraftsomröstningen där det faktiska beslutet ju faktiskt gick stick i stäv med vad 

som slutligen levererades (Brunsson 2002; 27).    

2.3. De teoretiska grunderna för strategisk 

planering 

Sammantaget har litteraturgenomgången hittills pekat på att institutionell förändring, 

via organisatorisk utveckling, troligtvis är svårt att åstadkomma men alternativet, att 

skrota en ickefungerande institution och helt enkelt designa en ny kan också vara 

problematisk. Förenklat kan man tala om förändring ”top-down” eller ”bottom-up” 

(Easterly 2008). En top-down inriktning innebär att institutionell förändring förväntas 

genom att man inför ny praxis eller nya lagar och regler eller att man förkastar ett dåligt 

fungerande system och designar ett nytt, från scratch (ibid.). Eller så kan man, som 

William Easterly (2008) förespråkar, anta den mer ödmjuka bottom-up-hållningen; att 

utgå ifrån att det som existerar, existerar av en anledning och att nya spelregler endast 

kan vara verksamma om de redan är förankrade i folks medvetande (jmf. North). Med 

ett bottom-up-perspektiv kan institutionell förändring aldrig ske enbart genom 

införandet av en ny lag. Den verkliga lagen ses i stället som en produkt av de attityder 
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och trossystem som redan existerar i samhället och nya institutioner är alltid kraftigt 

färgade av tidigare institutioner. Man tänker sig att institutioner bör förändras gradvis 

och inte revolutionärt, att det kan finnas ett syfte med vissa aspekter av en institution 

som inte är direkt uppenbart (Easterly 2008).  

 

Verktyget strategisk planering bör angripa förändringen just från ett bottom-up 

perspektiv. Förändringskompetens handlar därmed inte om att planera eller designa 

perfekta institutioner utan snarare om att långsamt förändra det som inte fungerar i 

existerande institutioner. Förändringsarbetet utförs av ”förändringsagenten” tillsammans 

med dem som bygger upp och upprätthåller (med värderingar och handlingar) 

institutionen. Idealt ska förändringen genomföras i cykler där utvärderingen av det ena 

projektet ska tjäna som förarbete för nästa projekt och så vidare.  

Med ett sådant processorienterat tänkande blir rapportering främst ett verktyg för 

lärande och inte ett kontrollinstrument. 

2.3.1. Logical Framework Approach som alternativ? 

LFA har länge varit den förhärskande metoden för strategisk planering bland 

internationella donatorer LFA som verktyg handlar om att kartlägga, bedöma risk för 

misslyckande och följa upp projekt. (Örtengren, 2004).  Eftersom de flesta aldrig 

kommer i kontakt med den här typen av redskap redogörs nedan, med ett konkret 

exempel, för hur det är tänkt att LFA ska fungera. Syftet med detta är att ge en bild av 

hur strategisk planering tacklar de hinder mot organisatorisk utveckling som tidigare 

beskrivits i detta kapitel. (tex Ahrne & Papacostas 2002, Brunsson 2002 mm.)     

 

Det centrala i LFA är målorienteringen, utgångspunkten för all planering är 

problemanalysen som leder till målformuleringen och slutligen till planeringen av de 

relevanta aktiviteterna. Problemanalysen måste alltid komma innan några aktiviteter 

planeras (Örtengren, 2004; 3), eftersom man inte ska låsa sig vid en lösning utan vara 

öppen för flera lösningar på samma problem. Ett exempel på hur det kan se ut när man 

planerar aktiviteter innan man identifierat problemet skulle kunna se ut så här; 

organisationen X planerar att starta en utbildningskampanj för att påverka människor i 

samhället Y att skräpa ner mindre på gator och torg. Kampanjen sjösätts och invånarna 

i samhället Y blir informerade om konsekvenserna av nedskräpning. Men eftersom 
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kommunen inte satt upp några papperskorgar och det inte finns någon annanstans att 

slänga skräpet, fortsätter de flesta att slänga skräpet på gatan i alla fall. Hade 

organisationen X i stället startat projektet med en problemanalys och ställt sig frågor 

som: Vad är problemet? Hade de förmodligen kommit fram till något liknande ”Gator 

och torg i samhället Y är nedskräpade“. Detta blir då deras huvudsakliga problem (kallat 

fokal-problem hädanefter) som de sedan ska försöka analysera på olika sätt.  

Något som uppmuntras inom LFA-metodiken är att rita problemträd. Ett hypotetiskt 

problemträd presenteras nedan i figur 2.  

 

Figur 1: Hypotetiskt problemträd som syftar till att identifiera problem och dess orsaker. 

 

I mitten placeras fokal-problemet, över fokal-problemet placeras konsekvenserna och 

under orsakerna. Orsakerna och konsekvenserna ha flera nivåer och påverka varandra 

inom ramen för samma problem, en tänkbar orsak till att gator och torg är nedskräpade 

skulle kunna vara ”invånarna bryr sig inte om konsekvenserna av nedskräpning” vars 

orsak skulle kunna vara “invånarna känner inte till konsekvenserna av nedskräpning”. 

Om analysen är korrekt borde man alltså i detta fall starta med att utbilda invånarna om 

konsekvenserna för att få dem att bry sig om dem. För att återknyta till den misslyckade 

insatsen som beskrevs tidigare borde en ordentlig problemträds-analys också ha 

uppmärksammat projektgruppen på det faktum att det saknas papperskorgar på 

offentliga platser, kanske borde projektet rikta sig åt två håll, informera invånarna och 

sätta press på kommunen att tillhandahålla alternativ för de som inte vill vara delaktiga i 

nedskräpningen. Det centrala i denna övning är dock diskussionen, debatten och 

dialogen som genereras då projektgruppen, tillsammans med givare och intressenter 

(ofta kallad stakeholders), sätter sig ner och gemensamt diskuterar vad det är de 

verkligen vill förändra. (Ingelstam, 2010; 34) 

 

Fokal-problemet görs nu om till ett övergripande mål (Örtengren, 2004; 12) utifrån 

problemet “Gator och torg i samhället Y är nedskräpade“, blir det övergripande målet: 

Hälsovådligt Fula gator 

Okunskap inget alternativ 

Nedskräpade 
gator 

Ovilja 
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”Gator och torg i samhället Y är rena och fria från skräp”.  Därefter omvandlas de 

identifierade orsakerna till mindre delmål, till exempel ”det är lätt att hitta en 

papperskorg om man befinner sig i samhället Y” och ”invånarna i samhället Y känner 

till nedskräpningens konsekvenser”. Effekterna som identifierades i problemträdet 

omvandlas därefter till ett utvecklingsmål, det vill säga något som projektet hoppas 

kunna bidra till indirekt, till exempel effekten av ett nedskräpat samhälle kan vara olika 

hälsorisker som föroreningar och ökad olycksrisk för barn och djur så utvecklingsmålet 

skulle kunna vara ”en ren och hälsosam miljö i samhället Y”.  

 

Något förenklat kan man säga att SIDA:s metoder utgår ifrån en rationell syn på 

organisationer som ett ändamålsenligt system som likt en maskin kan anpassas för att 

åstadkomma det som dess huvudman är intresserad av att åstadkomma (jmf Scott och 

Davies 2006). Utifrån ett mer organiskt perspektiv på organisationer, som är det synsätt 

som uppsatsen utgår ifrån, kan verktygets processorienterade arbetssätt leda till att 

också förändra en del av de organisatoriska trögheter som tidigare presenterats. Att 

identifiera problemet tillsammans kan antas angripa organisationens inneboende ovilja 

att förändras som Ahrne och Papakostas (2002) beskriver, om man inom organisationen 

är överens om ett problem bör det vara enklare att bestämma ett gemensamt mål.  

 

En väsentlig beståndsdel i LFA-metodiken är fastställandet av mätbara indikatorer, som 

hjälper till att utvärdera och följa upp projektet löpande (Ingelstam 2010; 59). I vårt fall 

skulle indikatorerna kunna vara: ”minst en papperskorg återfinns inom en radie på 200 

m i samhället Y” och ”8 av 10 tillfrågade anger att de slänger sitt skräp i en 

papperskorg i stället för på marken”. Det är viktigt att dessa indikatorer är både mätbara 

och relativt enkla att mäta, om målsättningarna är krångliga och svåra att mäta är de inte 

användbara och då bör man fundera ut nya (Ingelstam 2010; 59). Ett exempel på en 

krånglig och svårmätt indikator skulle kunna vara ”det synbara skräpet i samhället X 

har minskat med XY%” visserligen är målet mätbart men väldigt svårt att mäta, i princip 

skulle man behöva gå runt och räkna det synliga skräpet före och efter kampanjen. 

 

Innan man sätter indikatorer måste man göra en förstudie, kallad baseline-studie, där 

nuläget etableras(Ingelstam 2010; 71): Hur många papperskorgar återfinns i samhället Y 

innan projektet sätter i gång? och hur många tillfrågade i samhället Y anger att de alltid 
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slänger sitt skräp i en papperskorg? Utan en förstudie blir det omöjligt att mäta effekten 

av projektet – verklig förändring (Örtengren, 2004, sid: 16). Nästa steg i LFA metoden 

är riskanalys, denna består vanligtvis av två steg, identifiera möjliga risker och bedöma 

sannolikheten att de inträffar. (Ingelstam, 2010; 77) En jordbävning vore naturligtvis 

ödeläggande för projektet men sannolikheten att det inträffar är minimal och därför 

kommer inte denna risk beaktas i handlingsplanen. En annan risk skulle kunna vara att 

flera av medarbetarna i organisationen X byter jobb, sannolikheten att detta skulle 

inträffa är medelstor och effekten detta skulle kunna ha på projektet skulle kunna vara 

ganska allvarlig.
1
 Riskerna kan delas in i två kategorier, externa och interna där 

jordbävningen i exemplet ovan är en extern risk och hög personalomsättning en intern 

risk. De interna riskerna har man större möjlighet att påverka medan de externa är 

svårare att skydda sig från, om en extern risk bedöms som ödeläggande för projektet 

och sannolik att inträffa kan den bedömas som en s.k. killing factor, vilket kan göra det 

nödvändigt att om-planera hela projektet. (Örtengren, 2004, sid; 17) 

 

LFA tar hänsyn till projektets institutionella kontext genom att s.k. assumptions skrivs 

in i handlingsplanan, alltså i princip antagande eller förutsättningar (Örtengren, 2004; 

18). Till exempel, övergripande delmål 1 kommer att uppfyllas förutsatt att politikerna i 

kommunen Y är villiga att avlägga resurser. Eller delmål 2 kommer att uppfyllas 

förutsatt att tillräckligt med resurser och coaching finns tillgängligt för att utbilda 

människor i att inte skräpa ner. Då man fått klarhet i alla de föregående stegen 

sammanfattas de i en så kallad Log frame matris, det hjälper en att koppla samman rätt 

mål med rätt aktiviteter och indikatorer samt att få en överblick över hela ansatsen. (För 

exempel på detta se appendix 1) 

2.3.2. Result based management 

Anledningen till att de flesta biståndsgivare rört sig mot resultatstyrning och bort från 

ett utpräglat användande av LFA är framför allt två, för det första har man velat 

inkludera ett större fokus på själva projektstyrningen och för det andra har det 

uppkommit ur de ökade kraven på givarna att redovisa den inverkan biståndet har 

                                                   
1 Personalomsättning är definitivt en risk som bör inkluderas i handlingsplanen och detta kan göras 

genom att man ser till at projektet är förankrat i en stor del av organisationen och inte knytet till 

en specifik person.      
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(www.sida.se), framför allt då det höjs röster att denna inte enbart behöver vara positiv 

eller ens neutral.      

 

LFA har upplevt som för stelbent och man har känt ett behov av ett verktyg som 

uppmuntrar till att justera strategin under projektets gång för att säkra måluppfyllelse 

enligt givarnas övergripande strategier. Efter Parisdeklarationen har det funnits ett krav 

på att givarna ska kunna redovisa resultat för hela sin portfolio av insatser och att dessa 

ska vara i enighet med de övergripande strategierna. (www.sida.se) Den stora skillnaden 

mellan RBM (hädanefter kallat resultatstyrning) och LFA är poängteringen av den 

ständigt pågående lärandeprocessen samt fokuseringen på resultat i stället för mål, att 

fokusera på resultat sätter större fokus på projektstyrningen. Men i sin kärna existerar 

ingen konflikt mellan LFA och resultatstyrning, istället kan resultatstyrning användas 

som ett komplement inom kontexten för LFA (Woodhill, 2000).  

2.3.3. Kritik mot LFA, och resultatstyrning 

Tanken med LFA är att det är mottagarorganisationen som ska äga projektet, dvs ta det 

största ansvaret för planeringen och implementeringen, givarna eller utländska konsulter 

ska endast ha en rådgivande funktion. (Örtengren, 2004; 4) Kritiken som ofta framförs 

mot LFA är att arbetssättet är både komplicerat och byråkratiskt vilket motverkar 

deltagande från lokala organisationer och andra som skulle ha att vinna på deltagande. 

Kritikerna menar att LFA försöker göra världen linjär och logisk när den i själva verket 

är dynamisk och ologisk (Ingelstam, 2010; 16). Kritiken pekar på den teoretiska 

motsättning som finns mellan ett ”rationellt” verktyg och en ”organisk” verklighet (jmf 

Scott och Davies 2006).  Den förenkling och förbättring som därmed implementeras för 

att lösa motsättningen, resultatstyrning som metod, försöker ta hänsyn till dynamiken på 

ett annat sätt: Verktyget förutsätter att organisationens företrädare ska kunna ändra 

strategi om de väntade resultaten uteblir. Men i verkligheten finns enligt institutionell 

teori en stor risk att uppföljning och rapportering sker, inte med syfte att lära och 

förbättra, utan snarare ceremoniellt med syftet att rättfärdiga det man gör, eller för att 

bekräfta redan institutionaliserade system, s.k. myter (Brunsson 2002). Det innebär i 

princip att implementeringsfasen uteblir och vad man faktiskt utvärderar är de resultat 

man tror att projektet borde leda till, snarare än dess verkliga resultat. Utvärderingen 
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kommer då att spegla det man redan tror sig veta och nästa gång man designar ett 

projekt finns det ingen anledning att ändra i designen. 

3. Metod 

Då uppsatsen syfte är att förstå hur strategisk planering kan användas för att förändra 

institutioner har en fallstudie bedömts som lämplig för ändamålet. Uppsatsens empiriska 

del består av en fallstudie där två av Sidas sammanlagt 21 ITP-program utvärderas efter 

vald teori. En fallstudie är inte i första hand en metodologi utan snarare en urvalsmetod 

där ett eller flera fall inom ett begränsat område studeras genom olika källor av 

information som till exempel intervjuer, observationer och dokumentstudier (Creswell, 

2007; 73). För att studien ska bli generaliserbar bör forskaren välja ut fall som kan anses 

representativa för en hel population. Om forskaren inte har som ambition att 

generalisera utan snarare beskriva eller berätta så kan forskaren välja ett unikt fall som 

just av den anledningen är intressant (Creswell, 2007; 92) I detta fall har ambitionen 

inte varit att hitta ett unikt fall men väl ett illustrativt fall som kan berätta mer för oss 

om de komplexa skeenden som inträffar när verktyg för strategisk planering möter 

verkliga organisationer. 

3.1. Urval 

Urvalet är dels ett s.k. bekvämlighetsurval (Creswell, 2007; 127) då det funnits 

lättillgängligt material om de valda kurserna, utöver detta bör det för studiens syfte vara 

intressant att jämföra ett privat konsultbolag, specialiserat på förändringsarbete och en 

myndighet som främst besitter sakkunskap. Man kan anta att deras metodarbete är olika 

inom ramen för en ITP-insats och även om resultatet inte blir generaliserbart för ITP 

som fenomen ger en studie av likheter och skillnader en djupare och bredare bild av 

ITP-verksamheten än om bara en organisatör granskats. Studiens generaliserbarhet hade 

ökat om fler kurser inkluderats, men å andra sidan hade studiens djup förmodligen 

minskat, detta är ett dilemma som är vanligt vid fall studier och där forskaren måste 

göra en avvägning (Creswell, 2007; 76). 
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3.2. Material 

Det material som gåtts igenom är dels kursutvärderingarna som deltagarna i 

programmen fyller i, dels organisatörernas egna rapporter och dels den översyn av 

programmen som Sida beställde 2009. De olika utvärderingarna ger möjlighet att 

analysera insatsen från tre olika perspektiv, dels från deltagarnas, dels från utförarna och 

slutligen från beställarna (Sida).  

  

Deltagarna utvärderar kursen efter Sidas mall två gånger under ett program, första 

utvärderingen görs efter de tre eller fyra veckor som spenderas i Sverige och andra 

utvärderingen görs efter den regionala uppföljningen sex månader efter Sverigefasen. 

Utvärderingen inleds med att fråga hur deltagarna tycker att programmets mål hittills 

uppfyllts, målen är indelade i flera delmål, varav ett är relaterat till strategisk planering 

och projektledning. Därefter frågas deltagarna vad de anser om relevansen för de olika 

modulerna och därefter utförandet av desamma, en av modulerna är relaterad till 

strategisk planering och projektledning.
2
 Därefter har deltagarna en möjlighet att tycka 

till om arbetet med förändringsprojektet och samarbetet med mentorn, som är den 

viktigaste länken till strategisk planering då det är tänkt att mentorn ska ledsaga 

deltagaren genom hans/hennes förändringsarbete och därmed verktygen i strategisk 

planering. Denna del av utvärderingen relaterar till syftet att förstå deltagarnas attityd 

till strategisk planering, att förstå hur deras kunskaper ökat efter en kurs blir svårare, då 

inget diagnostiskt kunskapstest någonsin utförs under kursen.  Kunskapen kan därför 

inte mätas kvantitativt utan vi hänvisas till en kvalitativ analys av deltagarnas egna 

kommentarer. En fråga som därför anses högst relevant blir vilka hinder deltagaren 

förutser vid arbetet med sitt förändringsprojekt, i den utvärderingen som görs efter den 

regionala uppföljningen ändras denna fråga till, vilka hinder deltagaren stötte på vid 

arbetet med sitt förändringsprojekt. Dessa kommentarer bör ge en bild av deltagarnas 

förmåga att själva analysera sitt förändringsprojekt samt den kontext projektet existerar 

i och det är denna förmåga de bor besitta om de kunnat ta till sig verktygen för 

strategisk planering. 

                                                   
2 Deltagarna ombes även utvärdera kursens praktiska arrangemang, men denna del kommer inte 

tas upp nämnvärt i denna studie eftersom detta inte relaterar till de frågeställningar som står i 

fokus för uppsatsen. 
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För att förstå hur deltagarnas kan använda strategisk planering i sitt förändringsarbete, 

kommer studien att utgå från organisatörernas rapporter, då dessa utgår från deltagarnas 

egna slutrapporter (som inte funnits tillgängliga för denna studie) där deltagarna själva 

beskriver hur de använt de verktyg de fått genom kursen för att katalysera förändring i 

sina hemorganisationer. 

3
Organisatörerna skriver varje år en verksamhetsberättelse för varje enskilt program och 

en årsrapport för samtliga program inom ramen för ITP-insatsen. 

Verksamhetsberättelsen beskriver dels de utförda aktiviteterna men betonar även 

programmets förändringsriktning och resultat, både vad gäller deltagarnas individuella 

förändringsprojekt men även resultat utanför dessa som programmet kan tänkas ha varit 

med och bidragit till. Årsrapporten är mer utförlig och inleds med en sektion som 

beskriver de tänkta resultaten för programmet, därefter redogörs för årets aktiviteter 

samt utvärderingarna och efter detta kopplas de önskade resultaten ihop med de faktiska 

resultaten i en analysdel. Årsrapporten avslutas med förslag till förbättringar från 

organisatörens håll.  

3.3. Analysprocedur 

Utvärderingarna analyserades strategiskt efter vald teori, där de frågor som relaterade 

till syftet att förstå deltagarnas förståelse och attityd till Strategisk planering gavs 

särskild prioritet. De aspekter av utvärderingen som analyserades var följande fyra: 

- Måluppfyllelse för delmål relaterat till strategisk planering 

- Utförande och relevans för modulen relaterad till strategisk planering 

- Mentorsarbetet och stöd till deltagarens eget förändringsprojekt 

- Uppskattning av användbarheten för de nyvunna kunskaperna i framtida 

förändringsarbete samt förutsedda hinder.   

Därefter gicks organisatörernas rapporter igenom, särskilt stort intresse ägnades åt 

rapporterade resultat av förändringsprojekten. Därefter försöktes utvärderingarna 

kopplas ihop med rapporterna för att urskilja om det fanns gemensamma nämnare, 

tillexempel om utlåtandena blev mer positiva då nya metoder introducerades eller 

                                                   
3 2010 års rapporter har inte skrivits än och kommer därför inte att behandlas. 
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tvärtom. Kommentarerna var av stort värde då skalan för attityder mäts på en 

ordinalskala vilket innebär att även om det finns en inneboende rangordning emellan 

värdena, existerar ingen ekvidistans. Det är alltså svårt att veta hur en trea skiljer sig 

från en fyra eller femma för olika personer, då olika personer kan attribuera olika åsikter 

och utlåtanden med olika värden. (Edling & Hedström, 2003; 17)   

Därefter lästes Sidas rapport för att få en bild av givarens perspektiv. 

3.4. Källkritik/Självkritik  

Generaliserbarheten för denna studie är liten men å andra sidan är inte det studiens 

främsta syfte. Som exempel bör studien kunna tjäna sitt syfte även utan att vara direkt 

generaliserbar till andra fall. Det kan vara svårt att jämföra kurser inom olika områden 

då förändring inom en sektor förmodligen inte är jämförbar med förändring inom en 

annan sektor. Trots detta kommer de olika kurserna att jämföras men med hänsyn till 

skillnaden i olika samhällssektorer kommer de att jämföras ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Kursutvärderingar kan vara en problematisk källa till information då de 

påverkas av en mängd faktorer som kanske inte har med kursens kompetensutvecklande 

karaktär att göra, kursens praktiska arrangemang som val av hotell och fritidsaktiviteter 

kan antas påverka den generella bilden av insatsen. Enligt Markensten (2009) är 

medelvärdet generellt högt och deltagarna mycket positiva i de flesta kursers 

utvärderingar. Med hänsyn till detta kommer de marginella förändringarna i 

utvärderingarna att ägnas särskild uppmärksamhet samt kommentarerna som tros 

innehålla mer specifik kritik. Även organisatörernas rapporter kan vara problematiska 

då organisatörerna har ett intresse av att rapportera positiva resultat, studien utgår dock 

från att utvärderingarna i kombination med rapporterna och Sidas egen översikt bör ge 

en mer facetterad bild än om analysen endast baserats på en version av kursernas 

innehåll. Sedan september 2010 står jag som ansvarig för LEM-kursen som beskrivs i 

denna studie, en del av studien syfte är därmed också att tjäna som en förberedelse för 

den slutrapport som ska lämnas in till Sida 2012 där kursens samtliga resultat ska 

redovisas. För de kurser som undersöks i denna studie med undantag för LEM EU-2010 

(som figurerar i mycket liten grad) har jag dock inte haft något att göra med varken den 

pedagogiska planeringen eller planeringen av förändringsarbetet, jag ser därför inget 

större problem med att jag skriver om ett program som jag arbetar med. 
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4. Empiri  

Sipu International är ett privat företag som är specialiserat på kapacitetsutveckling i 

utvecklingsländer, kursarrangörerna på arbetsförmedlingen arbetar på 

arbetsförmedlingens internationella avdelning och driver flera andra utvecklingsprojekt 

i Sidas samarbetsländer simultant med ITP-kursen. 

4.1 Presentation av ITP-kurserna  

Fall 1: Local Environmental Management in Urban Areas 

Local Environmental Management in Urban Areas (LEM) är en ITP-kurs som 

behandlar lokal miljöförvaltning ur ett holistiskt perspektiv. Programmet organiseras av 

Sipu International och Sweco, där Sweco står för de ämnestekniska delarna av 

programmet och Sipu står för projektledning och förändringsriktning (dvs strategisk 

planering). Programmet har existerat i sin nuvarande form sedan 2008 och har löpt i 

Afrika i tre programomgångar och Östeuropa i två, dessutom är två programomgångar 

för Asien planerade 2011 och 2012. Programmets målsättning är uppdelad i fölande tre 

delmål, dessa är;  

1. fördjupa deltagarnas förståelse för de generella förutsättningarna för lokal 

miljöförvaltning i urbana områden, detta kan innefatta; sophanteringssystem lika 

väl som dagvattenhantering och miljöinspektion.  

2. Ge deltagaren verktyg för att implementera ett förändringsprojekt riktat mot 

att förbättra den lokala miljöförvaltningen i hemlandet  

3. Hjälpa deltagarna att upprätta ett nätverk där de kan utbyta erfarenheter. 

(www.sipuinternational.se) 

Programmet består av tre veckor i Sverige, följt av en implementeringsfas på cirka 6 månader 

följt av en två veckors uppföljning i ett av deltagarnas hemländer, enligt modellen på nästa sida: 
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Inledande fas           Schemalagd                         Mellanfas                     Regional uppföljning   Efterfas 

fas i Sverige 

Figur 2: En schematisk skiss över ITP-kursens faser. 

Fall 2: The Role of Labour Market Policy in Poverty Alleviation 

The Role of Labour Market Policy in Povery Alleviation (RLMP) startade 2009 och har 

löpt i två programomgångar i södra Afrika med en tredje programomgång planerad till 

2011.  Programmets målsättning är kapacitetsutveckling för beslutsfattare och andra 

berörda inom sektorn för arbetsmarknadspolitik. Fokus ligger enligt arbetsförmedlingen 

att ge deltagaren verktyg för att driva och delta i förändringsprocesser i sin 

hemorganisation. 

 

Den generella målsättningen är uppdelad i följande fem delmål: 

1. en generell förståelse för arbetsmarknadslagars roll i social och ekonomisk 

utveckling 

2. kunskap om olika policy verktyg och deras effekt och användningsområden, 

internationellt och i deltagarens hemland. 

3. Förmåga att identifiera och analysera utmaningar och problem inom 

arbetsmarknadssektorn samt förmågan att föreslå korrekta åtgärder. 

4. Förmåga att initiera, organisera och implementera förändringsprojekt inom 

sin sektor 

5. Ett nätverk för utbytande av erfarenheter och stöd. (www.sida.se)         

Upplägget för programmet är 4 veckor i Sverige följt av en cirka 6 månader lång 

implementeringsfas som även innefattar mentorsbesök, därefter följer en veckolång 

uppföljning i ett av deltagarnas hemländer, enligt nedanstående modell:  

 

Inledande fas           Schemalagd                        Mellanfas                 Regional uppföljning 1V  Efterfas 

fas i Sverige 4v 

Figur 3: En schematisk skiss över ITP-kursens faser. 

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5 

Fas 1 Fas 2 Fas 3 
Fas 
4 

Fas 5 

http://www.sida.se/
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Hur skiljer sig dessa kurser från varandra? 

De två kurserna följer i princip samma upplägg, de har dock några viktiga skillnader.  

För det första riktar sig miljö-kursen (LEM, Local Environmental Management in 

Urban Areas) till den lokala förvaltningen medan arbetsförmedlingens kurs (RLMP, the 

Role of Labour Market Policy in Poverty Alleviation) riktar sig till tjänstemän som 

arbetar centralt. miljö-kursen har också pågått längre och dessutom dubblerats så att den 

riktar sig mot två skilda regioner (Södra/östra Afrika och Östeuropa) medan 

arbetsförmedlingens kurs enbart riktar sig mot södra Afrika. I miljö-kursen finns det ett 

mer strategiskt uppbyggt mentorskap och mentorerna arbetar enligt en gemensam plan. 

Deltagarna är också uppdelade i mentorsgrupper där tanken är att de även ska stödja 

varandra i sitt arbete. Mentorskapet i arbetsförmedlingens kurs är mer inriktat på 

projektets kärnämne och deltagarna har främst tilldelats en mentor efter dennes 

specialistkompetens, coachingen är mer individuell och sker inte i grupp som i miljö-

kursen, coaching tillfällena är också betydligt färre, cirka 2 – 3 träffar jämfört med cirka 

9 i miljö-kursen. (Schema LEM 2010) och (Schema RLMP 2010). En annan skillnad är 

att arbetsförmedlingens kurs har flera moduler vilket kan antas bero på större fokusering 

på de tekniska aspekterna på arbetsförmedling och mindre fokusering på det praktiska 

arbetet med förändringsprojektet. Ur ett teoretiskt perspektiv kan man tänka sig att 

miljö-kursen har mindre fokus på själva kärnämnet medan arbetsförmedlingens kurs är 

mer teknisk.  Vid analysen av utvärderingarna blir en fråga om dessa strukturella 

skillnader ger utslag i olika lärande hos deltagare och olika upplevda resultat vad gäller 

förändringspotential.  

4.2. Kursutvärderingarna  

4.2.1. Local Environmental Management in Urban Areas 

Deltagarnas attityd till strategisk planering efter ett ITP-program 

I den första kursen angav deltagarna lägst måluppfyllelse på delmålet relaterat till 

strategisk planering, men 2009 sker en förskjutning i bilden för måluppfyllelse då 

delmålet för strategisk planering nu graderas något högre än de andra projektmålen och 

2010 höjs medelvärdet ytterligare och graderas nu med enbart fyror och femmor. Under 

de tre programomgångarna sjunker genomsnittet något vid det andra mättillfället, men 
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över tid ökar fortfarande medelvärdet. 4 Detta tillsammans med det ökande medelvärdet för 

relevansen och utförande av modulen för strategisk planering bör visa att deltagarnas attityd till 

strategisk planering blir mer positiv över tid. I figur 4 nedan presenteras fördelningen av 

svaren på frågan, ”Hur har följande programmål uppfyllts; att kunna implementera ett 

förändringsprojekt inom ramen för lokal, urban miljöadministration” mellan kurserna 

(1= inte alls – 5 = i mycket hög grad); 

 
Figur 4, måluppfyllelse delmål 2 

Även mentorskapet och bedömningen av detsamma relaterar till deltagarnas attityd till 

strategisk planering då mentorerna är de som hjälper deltagarna att planera sitt projekt 

med en strategisk ansats. Även här höjs medelvärdet över tid och kommentarerna visar 

att en alltmer komplex bild av förändringsarbete framträder. Detta relaterar alltså även 

till syftet att undersöka hur deltagarnas kunskaper ökar över tid. I figur 5 nedan 

presenteras fördelningen av svaren på frågan: Har du fått tillräckligt stöd för att 

utveckla ditt förändringsprojekt? mellan kurserna (1= nej – 5 = i mycket hög grad);

 

Figur 5, upplevt stöd till utvecklingen av det egna förändringsprojektet 

                                                   
4 Vid en jämförelse med motsvarande kurs riktad mot Europa, framkommer samma resultat men 

med något lägra genomsnitt. Resultatet finns att tillgå från författaren men presenteras inte i 

uppsatsen. 
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Deltagarnas kunskaper i strategisk planering efter ett ITP-program. 

2008 svarar de flesta finansiering som det största hindret de förväntar sig men någon 

anger också politisk vilja och prioriteringar som möjliga hinder. Efter uppföljningen ser 

det ungefär likadant ut och återigen anger de flesta att de framförallt ser brist på 

finansiering och politisk vilja som de största hoten mot implementeringen av sina 

projekt, ingen av deltagarna anger att de tror att de kommer att använda de kunskaper de 

fått under kursen. 2009 ser det ungefär likadant ut, några fler pratar om politisk 

prioritering och färre nämner finansiering och inte heller detta år finns det finns några 

större skillnader efter uppföljningen, däremot tror nästan alla att de kommer använda 

sina nya kunskaper. Den komplexa förståelse för förändringsarbete som strategiska 

planeringsverktyg är tänkt att ge deltagarna framträder kanske inte i någon högre grad i 

denna del av utvärderingen, men generellt resonerar deltagarna på ett sätt som gör att 

man kan anta att de har bra kunskaper i detta fält, även om det kan vara svårt att se 

någon skillnad över tid.   

4.2.2. Arbetsförmedlingens kurs 

Deltagarnas attityd till strategisk planering av efter ett ITP-program 

2009 får delmålet relaterat till strategisk planering lägst gradering av alla delmål och 

2010 sjunker medelvärdet ytterligare även detta år är det, det delmål som graderas lägst 

av deltagarna. I diagrammet nedan (figur 6) kan vi se hur måluppfyllelsen för delmål 4 

(samma som delmål 2 i LEM:s enkät) sjunker något över tiden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6, måluppfyllelse delmål 4 

 

2009 graderas relevansen för modulen relaterad till förändringsprojektet till ett 

medelvärde av 4,95 av deltagarna medan utförandets medelvärde ligger på det något 

lägre 4,68. På frågan om vad som eventuellt inte täckts av programmet svarar flera av 
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deltagarna mentorstid och LFA. 2010 graderas relevansen för modulen om 

förändringsprojekt något lägre än året innan och även detta år efterfrågas mer 

mentorstid och LFA-metodik i kommentarerna. Detta skulle kunna tyda på att attityden 

till strategisk planering och LFA är positiv men att man är missnöjd med upplägget. 

2009 är medelvärdet för stödet för att implementera sitt förändringsprojekt relativt lågt 

men de flesta anser att de fått tillräckligt med tid för implementeringen. 2010 har 

medelvärdet för ”erhållet stöd med förändringsprojekt” sjunkit ytterligare vilket figur 7 

visar:  

 
Figur 7, upplevt stöd till utvecklingen av det egna förändringsprojektet 

 

Deltagarnas kunskaper i strategisk planering efter ett ITP-program. 

2009 svarar de flesta att de förväntar sig svårigheter med finansiering och även brist på 

deltagande av intressenter och ledarskapsproblem inom organisationen som möjliga 

problem vid implementering av sitt projekt. Men flera tror att de kommer kunna 

använda sig av sin nyvunna kunskap. Efter uppföljningen talar de flesta om tidsbrist och 

brist på engagemang från ledningen som hinder de stött på. Men de flesta anger att de 

använt sina nya kunskaper inom ramen för sin anställning. Några färre tror att de 

kommer använda sina kunskaper 2010 och i kommentarerna kan man utläsa att många 

tycker att de metoder de fått ta del av under kursen är intressanta men att svårigheten 

ligger i genomförandet, då man har svårt att få stöd från ledningen och andra 

intressenter. Dessa kommentarer kan tolkas som att de flesta deltagare har den 

komplexa bild av förändringsarbete som strategisk planering är tänkt att ge dem men att 

deras attityder inte är så positiva.     
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4.3. Vad visar organisatörernas rapporter 

4.3.1. Local Environmental Management in Urban Areas – Afrika 

2008 

Den första kursens upplägg var lite annorlunda, då endast två veckor spenderades i 

Sverige, det fanns inte heller någon direkt plan som mentorerna jobbade efter i den 

mellanliggande perioden, utan deltagarna förväntades kontakta sina mentorer själva om 

de behövde hjälp med sitt förändringsprojekt. I december 2008 lämnade de sin första 

skriftliga projektrapport och i april förväntades de inkomma med sin slutliga 

projektrapport. Projektens resultat har varit svårdokumenterade och därför innehåller 

inte verksamhetsberättelsen några konkreta exempel på projektresultat från deltagarnas 

egna projekt som kan härledas till de verktyg i strategisk planering som de fått.  

Arrangörerna kommer med flera konkreta förslag på hur mentorsarbetet kan förbättras, 

för det första föreslås att Sverigedelen förlängs så att mer projektarbete (strategisk 

planering) kan inarbetas i schemat och för det andra föreslås flera förbättringar i arbetet 

med förändringsprojektet, så här skriver arrangören; 

”Förutom den redan inplanerade förlängningen av fas 2 så rekommenderas att 

formen för arbetet med de individuella förändringsprojekten kommuniceras ännu 

tydligare i fas 2 (Sverigedelen). Tydliga riktlinjer ska presenteras tidigt och 

inkludera milstolpar, förlagor för projektplanering och rapportering samt 

information om mentorskapet, syfte och typ av stöd som kan förväntas.”  

(LEM - verksamhetsberättelse 2008) 

I årsrapporten påpekar arrangören återigen de brister som finns men framhåller att 

deltagarnas slutrapporter visar att de lämnat kursen med goda kunskaper i strategisk 

planering av förändringsprojekt vilket borde leda till att de kan implementera 

framgångsrika projekt i framtiden. I den medföljande bilagan om förändringsprojekten 

kan man utläsa att de allra flesta projekt fortfarande pågick då rapporten skrevs. 

Slutsatsen av 2008års rapportering blir således att användbarheten för de verktyg 

deltagarna fått inte var särskilt stor.  
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4.3.2.  Local Environmental Management in Urban Areas – Afrika 

2009 

Under denna kurs gjordes många förändringar under förberedelsefasen bland annat 

skickades ett s.k. letter of commitment ut till deltagarnas hemorganisationer där de 

ombads skriva under på att deltagarens förändringsprojekt var förankrat i organisationen 

innan deltagaren antogs. För det tredje skickades en LFA-projektmall med generella 

riktlinjer för projektarbetet ut till deltagarna innan de kom till Sverige för att ge dem en 

chans att förbereda sig. Innan den mellanliggande fasen skrev varje deltagare en s.k. 

activity plan, med de projektaktiviteter de planerat för fasen, under den mellanliggande 

fasen lämnade deltagarna in tre delrapporter till sina mentorer där så väl framsteg som 

bakslag rymdes. Mallen för rapporterna gjordes med flit så enkel som möjligt för att 

deltagarna verkligen skulle ta sig tid att fylla i. Verksamhetsberättelsen talar om många 

framgångsrika projekt, många deltagare har hittat finansiering och samarbetspartners. 

Ett exempel på ett projektresultat som man kan anta ha underlättats av verktygen för 

strategisk planering är ett från Mbale Municipality i Uganda, Rose och Rhoda arbetade i 

samma kommun men inom olika områden, den ena som inspektör och den andra som 

administratör. Något båda nämnde under Sverigedelen var motsättningar mellan de som 

jobbar administrativt och de som jobbar operativt i kommunen, deras samarbete i ett 

förändringsprojekt som syftar till att förbättra sophanteringen i kommunen bör ha lett 

till att dessa motsättningar minskade. (Verksamhetsberättelse LEM 2009) 

 

På uppföljningen kunde det konstateras att många deltagare hade fått finansiering till 

sina projekt och alla var i gång med projektaktiviteter och många angav att de haft nytta 

av de verktyg de fått under kursen. (Verksamhetsberättelse LEM 2009) 

 

I verksamhetsberättelsen för 2008 års program kom arrangörerna fram till att formen för 

arbetet med de individuella förändringsprojekten borde ha kommunicerats ännu 

tydligare i fas 2 (Sverigedelen). Tydliga riktlinjer borde presenteras tidigt och inkludera 

milstolpar, förlagor för projektplanering och rapportering samt information om 

mentorskapet (syfte och typ av stöd som kan förväntas). Den andra stora förbättringen i 

detta hänseende som bidragit till programmets framgång har enligt 

verksamhetsberättelsen varit rapporteringssystemet under fas 3. På den regionala 

uppföljningen kunde det konstateras att deltagarna detta år kommit betydligt längre i sitt 
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projektarbete än sina kollegor förra året. Den regelbundna och för deltagarna genom 

mallar förenklade rapporteringen bör ha bidragit att projektet hölls i gång under 

mellanfasen. (Årsrapport LEM 2009) 

 

Det andra problemet som tas upp är fokusen på kärnämnet snarare än ledarskap och 

projektledning, organisatörerna menar att den tekniska kunskapen finns eftersom 

deltagarna trots allt är yrkesverksamma inom området, det som saknas är snarare 

verktyg för att driva igenom förändring. Förslaget inför 2010 är större fokus på 

institutionell förändring (strategisk planering) även inom de ämnestekniska 

föreläsningarna. I den bilaga med projektresultat som finns till årsrapporterna, kan man 

se att något fler projekt avslutats 2009 än 2008, detta skulle man kunna tolka som att 

användbarheten för verktygen i strategisk projekt planering ökat över tid.   (Årsrapport 

LEM 2009) 

4.3.3. Arbetsförmedlingens kurs 2009 

Organisatören är generellt nöjd med upplägget men konstaterar att mentorsarbetet inte 

helt gått enligt planen, en mentor hoppade av programmet veckan innan kursen började 

och vissa mentorer har fortfarande inte träffat sina adepter när sverigefasen är över. 

(Verksamhetsberättelse RLMP 2009) Organisatören konstaterar att mentorsarbetet 

behöver samordnas, struktureras och standardiseras. Organisatören kommer att köpa in 

en kurs i förändringsarbete som mentorerna bör gå innan nästa kursstart. Programmets 

förändringsriktning är oklar, de flesta deltagare har problem att finansiera sina projekt 

och de flesta projekt är fortfarande pågående då årsrapporten skrivs. Förändringar inför 

2010års program innefattar framför allt mentorsutbildningen men även fokus på 

organisationen snarare än individen, vid antagning av deltagare. LFA modulen ligger på 

en konsult utifrån och ägnas en dag av programmet. (Årsrapporten RLMP 2009) 

4.4. Sidas rapport   

Sida utkom 2009 med rapporten ”ITP – en översyn” av Klas Markensten, rapporten går 

igenom ITP som fenomen och diskuterar även vad som är bra resultat för en ITP-insats. 

Utvärderingarna och även organisatörernas rapporter oftast mycket positiva, men det 
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har varit svårt att redovisa mål på utvecklingsnivå. ITP-gruppen på Sida har 

sammanställt olika organisatörers erfarenheter och bland annat kom man fram till detta;    

”Förändringsprojekt inom ITP-program har av erfarenhet visat sig kunna vara 

uthålliga, förutsatt att de är väl förankrade på arbetsplatserna, i linje med redan 

pågående förändringsprocesser, inte avviker från deltagarnas ordinarie 

arbetsuppgifter, samt att deltagarna har mandat av ledningen att lägga tid på att 

genomföra projekten”     

(Markensten, 2009; 9) 

Dock anser Markensten (2009) att Sidas mål eventuellt är för höga man kan inte 

förvänta sig institutionell utveckling av en insats som sträcker sig över fem år. Kanske 

är det bättre att se förändringsprojekten som pedagogiska verktyg för att lära ut hur man 

genomför förändring, då blir inte projektets resultat indikator på måluppfyllelse utan i 

stället deltagarens kunskaper. Markensten utrycker det så här;  

“En lägre ambitionsnivå, eller kortare resultatkedjor, ger också rimligare 

förutsättningar för arrangörernas anbudsskrivning. Som en arrangör uttryckt det: 

”antingen skriver vi det vi tror på, eller som det står i anbudsunderlaget”. 

(Markensten 2009; 10) 

Om fokus flyttas tillbaka till individens utveckling blir inte heller processen lika 

känslig, även om organisationen är reform-ovänlig bär individen med sig viljan att 

förändra och när tiden är rätt kan hon fortfarande genomföra den förändring hon önskar. 

(Markensten 2009) Förslaget att flytta fokus från direkta projektresultat till personlig 

utveckling är intressant för denna studie då det sätter fokus på deltagarens förståelse och 

attityd till strategisk planering, vilka är de aspekter som genom utvärderingarna (vilka är 

den enda direkta informationen från deltagarna som finns tillgänglig) kan mätas.  

5. Analys  

Generellt är utvärderingarna mycket positiva för de kurser som ingår i studien, men vad 

innebär detta? Utvärderingarna är öppna för olika tolkningar, det är ingen hemlighet 

från organisatörernas sida att om deltagarna ackommoderas på ett dåligt hotell sjunker 

generellt omdömena för programmets innehåll. Med andra ord, ett högt omdöme i en 
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utvärdering kan tolkas olika och det betyder inte alltid att deltagaren tänker använda de 

metoder han eller hon lärt sig under kursen, eller att han eller hon överhuvudtaget 

förstått. 

5.1. Programmens förändringsriktning 

I 2008 års utvärderingar för kursen Local Environmental Management, anger de flesta 

deltagare efter Sverigefasen att de är ganska nöjda med kursen överlag. Delmålet 

relaterat till strategisk planering får ett ganska högt omdöme men lägst av samtliga 

delmål. Utifrån årsrapporten kan man tolka det som att coachingen var ad hoc och o-

samordnad, kommentarerna tyder på att deltagarna inte fullt har den komplexa bild av 

förändringsarbete som LFA eller resultatstyrning (RBM) är tänkt att ge dem. Över tid 

kan man utläsa flera förändringar i deltagarnas utvärderingar även om marginalerna är 

små. Att marginalerna är små kan vara problematiskt men då det i detta fall inte handlar 

om ett urval utan resultatet faktiskt är hämtat från hela populationen behöver statistisk 

signifikans inte ägnas någon uppmärksamhet. (Edling & Hedström 2003; 39 -49) Då 

man dessutom kan koppla de förändringar som sker i utvärderingarna över tid med de 

förändringar som omskrivs i organisatörernas rapporter finns de anledningar att 

tillskriva dem relevans. 

 

De förändringar som man över tid kan se är framförallt antalet rapporterade resultat, 

organisatören anger det nya rapportsystemet som en av anledningarna 

(Verksamhetsberättelsen LEM 2009). Har rapportsystemet hjälpt till att hålla projektet 

vid liv, då man känt press att rapportera nya aktiviteter? Eller har kontakten med 

cheferna ökat projektens förankring i organisationen och är det i så fall detta som ökat 

antalet avslutade projekt?  Vid en jämförelse mellan Afrika-kursen och Europa-kursen 

kan man se att antalet inlämnade rapporter var betydligt lägre i Europa-kursen och 

antalet avslutade projekt var också lägre. Under båda kursernas uppföljningar bjöds 

deltagarnas chefer in, i Afrikakursen kom cirka 8 chefer men i Europakursen kom 

ingen. Detta skulle kunna vara en indikator på hur involverad organisationens ledning är 

i deltagarens medverkan och i förlängningen i förändringsprojektet och i så fall skulle 

det kunna tolkas som att en involverad ledning ökar möjligheten till att arbeta med 

förändringsprojektet som en del av sitt arbete (och skicka in rapporter) och de i sin tur 
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leder till bättre resultat. Å andra sidan skulle man kunna se det från andra hållet, om 

organisationen (som många av deltagarna i Europakursen vittnade om) har för mycket 

jobb och för lite resurser för sin kärnverksamhet, finns varken resurser för ledningen att 

åka på uppföljning eller att arbeta med förändringsprojekt.      

 

I årsrapporten för 2009 för LEM-kursen kan man utläsa att organisatörerna har lagt till 

ytterligare ett moment för att öka organisationsledningens deltagande i 

förändringsprojektet (ett viktigt LFA-verktyg), utöver det löpande rapportsystemet 

lägger man till löpande information till organisationens ledning genom utskick av 

personliga email. Vad detta fick för effekt är svårt att säga då 2010 års rapporter inte 

skrivits än, men utvärderingarna för detta år visar att deltagarna är mycket nöjda med 

projektarbetet och sina mentorer. Generellt skulle man alltså kunna säga att vid en 

jämförelse mellan modulerna i LEM-kursen, kan man se att deltagarna är nöjdare med 

de stöd de fått för förändringsprojektet över tid. I arbetsförmedlingens kurs har 

nöjdheten inte ökat över tid, snarare sjunkit, om än marginellt. Att Arbetsförmedlingen 

inte samordnat arbetet med förändringsprojektet eller försökt att standardisera det skulle 

kunna vara än av orsakerna. Överlag frågar deltagarna i kommentarerna om mer 

mentortid och mer strategisk planering, LFA tas enbart upp i en föreläsning, medan 

projektledning och strategisk planering löper som en röd tråd genom hela miljö-kursen. 

Generellt får kursen höga omdömen men modulen relaterad till förändringsarbete 

graderas lägst i alla tre utvärderingar. 

5.2.  Sker institutionell förändring? 

Sammantaget pekar resultaten på att, om än marginellt, att attityden till 

förändringsarbete förbättras om det finns en plan och en samordning för 

förändringsarbetet. Det är svårare att uttala sig om kunskapen. Detta är intressant men 

ur ett teoretiskt perspektiv följer frågan om kursdeltagare verkligen använt sig av de 

kunskaper de fått eller om de som Meyer & Rowan (1977) beskriver ägnar sig åt 

rapporteringen och utvärderingen som ceremonier för att underhålla myten om 

strategisk planering som ett verktyg för förändring?  Är det fråga om loss-koppling, 

man förändrar i periferin genom att hålla stakeholder workshops och rita problemträd 

men i själva verket fortgår kärnverksamheten som förut?  Utifrån detta perspektiv kan 
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rapporterna tolkas som ett kvitto på att man försökt men resultaten uteblir år efter år och 

skylls på otillräckliga finanser eller så beskyller olika enheter varandra. I bilagan till 

årsrapporten som listar projektens faktiska resultat kan vi se att ett projekt rapporterades 

avslutat och implementerat 2008 medan det 2009 rapporterades om två avslutade 

projekt och flera väldigt framgångsrika, pågående. Givet att kurserna förefaller så 

framgångsrika och deltagare, arrangörer och beställare är så nöjda blir frågan: Hur 

kommer det sig att inte fler projekt avslutas under programmets gång, varför ser vi så få 

konkreta resultat?    

5.3. Tröghetens mekanismer (eller varför 

händer det inget?) 

“Assessment by effort is just another way of cheating the poor”  

(Anders Ingelstam 2010) 

Innebörden av citatet ovan är ”mät inte era ansträngningar, mät era resultat”, och det är i 

grunden det som LFA eller RBM syftar till. Fungerar det då? Nja; - när det används; ”kanske” 

när det inte används; ”nej”! Och, uppenbarligen handlar institutionell förändring om mer än att 

förändra tankegångar. Det är inte tanken som räknas om världen ska bli bättre. Varför är det då 

så svårt?  Litteraturen ger vissa ledtrådar. De organisationer som deltar i ITP-kurser (kommuner 

eller enskilda organisationer) är vad Brunsson (2002)  kallar politiska organisationer, det är 

organisationer som både ska förhålla sig till en opinion och utföra diverse tjänster. När en 

organisation skickar en deltagare till en ITP-kurs utsätter de sig för ytterligare påtryckningar 

utifrån, de har redan tryck på sig inifrån, de ska utföra de uppgifter som tillhör deras 

kärnverksamhet, de ska ha tillräckligt med arbetsuppgifter åt de anställda och de ska följa 

diverse policys och riktlinjer.  

 

De har också tryck på sig från andra håll, en kommun har tillexempel ögonen på sig från 

de invånare som finansierar en stor del av verksamheten med sina skattepengar och 

dessutom finns det tryck från högre instanser i myndighetshierarkin. Detta har kunnat 

observeras i ITP-kurser genom att tillexempel projektbeskrivningar till en början snarare 

syftat till att skapa arbetstillfällen till merparten anställda i en enskild organisation än att 

skapa verklig förändring. När problemet som projektet angriper senare under kursen 

analyserats och man kommit fram till alternativa lösningar, har dessa inte varit 
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intressanta pg av att de inte skapat lika många arbetstillfällen (Verksamhetsberättelse 

LEM EU 2009).         

 

Dessa typer av konflikter är vanliga och leder ofta till det som Ahrne & Papacostas 

(2002) kallar losskoppling, och det är då LFA metodiken med dess tydliga steg och 

procedurer kan missbrukas. Problemträd, seminarier och rapporter blir procedurer som 

pågår i organisationernas periferi medan kärnverksamheten pågår som vanligt. Även 

Sida tar upp denna problematik i rapporten; the use and abuse of the logical framework 

approach (2005) där diskuteras den ofta luftade åsikten att LFA är en metodik som 

kommer uppifrån, att den är krånglig och byråkratisk och endast används av lokala 

organisationer för att tillfredsställa de internationella finansiärerna. Men är det ärliga 

försök till förändring deltagarna rapporterar om eller är det frågan om hyckleri? 

Exemplet med administratören och inspektören i Mbale, Uganda är ett utmärkt exempel 

på förändring i linje med LFA-teori. I stället för att man beslutar om en sak och 

implementerar en annan som Brunsson (2002) beskriver fick projektet förankring på två 

nivåer i organisationen, vilket gjorde att det som man sa att man skulle göra verkligen 

var det man gjorde. Kommunen finansierade själv projektet vilket visar på ägandeskap 

samt gör att man kan utesluta att LFA-metodiken användes för att tillfredsställa 

utländska donatorer. Detta hade naturligtvis inte varit möjligt om inte båda damerna 

blivit inbjudna till kursen vilket ytterligare pekar mot hur viktig rekryterings fasen är i 

ett ITP-program. Ett annat exempel kan hämtas från LEM-Europa 2009, projektet 

hemmahörande i Ukraina gick ut på att minska energiförbrukningen i en kommun 

genom att introducera lågenergibelysning i skolor, deltagarens plan var ursprungligen 

att genomföra ett pilotprojekt i en skola över ett år med hjälp av lärare, studenter och 

föräldrar. Med hjälp av den projektbeskrivning hon slutfört i Sverige lyckades hon få 

finansiering av Kanadas ambassad. Responsen på projektet var så bra att hon slutförde 

projektet på två månader, i stället för över ett år och när den första elräkningen kom 

trodde kommunen att det var något fel, då den var 30% lägre än normalt (Årsrapport 

LEM 2009). Detta projekt är ett bra exempel på involverade stakeholders och man kan 

anta att typiska LFA-hjälpmedel som stakeholder-analys, workshopar och 

problemanalys varit till hjälp.  
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I årsrapporten för RLMP 2009, kan man också läsa om positiva exempel, en kvinna har 

startat ett pilotprojekt för studievägledning genom arbetsmarknadsdepartementet, en 

annan har infört ett datoriserat medlemsregister i fackförbundet; Botswana Public 

Employees Union, men det är inte lika lätt att koppla resultaten till verktygen för 

strategisk planering (Årsrapport RLMP 2009). 

6. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att förstå deltagarnas förståelse och attityd till 

strategiska planeringsverktyg efter en ITP-kurs. I fallet med miljö-kursen kan man se att 

nöjdheten för deltagarna ökar över tid och i takt med att organisatörernas metodarbete 

förfinas, däremot är det svårare att säga om de får en ökad förståelse för 

förändringsarbetets komplexitet. I fallet med Arbetsförmedlingens kurs kan man se att 

varken nöjdheten eller kunskaperna tycks öka men å andra sidan gör organisatörerna 

inte några större ansträngningar att förfina sitt metodarbete. Vad som kan argumenteras 

mot denna tes är att Arbetförmedlingens kurs inte pågått lika länge som miljökursen, 

men å andra sidan kunde man se en förändring i LEM redan efter andra kursen, om än 

marginell. 

 

Den andra delen av syftet berör verktygets användbarhet och huruvida det används för 

att åstadkomma förändring eller som en ceremoni för att tillfredsställa donatorer. Denna 

fråga besvaras inte lika enkelt för, syftet med ceremonin är ju just att upprätthålla myten 

om den strategiska planeringens användbarhet. Trots denna svårighet beskriver LEM:s 

årsrapport, framförallt 2009 års rapport konkreta exempel på verklig förändring som kan 

tänkas ha underlättats av de verktyg deltagarna fått under kursen.  

 

Eftersom Arbetsförmedlingen outsourcar hela sin LFA modul är det svårt att bedöma 

om strategisk planering förstås olika av de båda kursorganisatörerna. Vad som däremot 

kan sägas är att, strategisk planering ges olika utrymme i de båda programmen, i miljö-

kursen upptar det nästan halva den schemalagda tiden men i arbetsförmedlingens kurs 

ges det endast en dag. Det är svårt att säga om miljö har bättre resultat, eftersom de 
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arbetar inom så olika områden och eftersom Arbetsförmedlingen inte rapporterar 

konkreta projektresultat som kan kopplas till LFA-metodik i sina rapporter, vad som 

däremot kan sägas är att miljö-deltagarna generellt är nöjdare med det stöd de fått av sin 

svenska mentor samt de verktyg i förändringsarbete som de erhållit. Eftersom Strategisk 

planering fått så lite utrymme i arbetsförmedlingens kurs känns det svårt att bedöma 

vilken effekt det haft och därför kommer framförallt miljö-kursens resultat att ingå i 

slutsatsen. Materialgenomgången visar att attityden i de undersökta kurserna förbättras 

över tid om ansträngningar görs för att förfina metoderna för strategisk planering, 

däremot är det svårt att uttala sig om kunskapen och till viss del projektresultaten ökar. 

Problematiken med detta material är nämligen att om det enligt använda teorier kan 

antas att rapporterna skrivs med ett mer ceremoniellt, än berättande syfte blir det 

tvivelaktigt att basera en slutsats på dem. Slutsatsen kan lika väl vara att utvärderingarna 

och deltagarnas projektrapporter enbart speglar de resultat som deltagarna tror att ITP-

organisatörerna förväntar sig, och på samma sätt skulle då ITP-organisatörernas 

rapporter enbart speglar de resultat de tror att Sida vill se. För att verkligen förstå hur 

den strategiska planeringen bidragit till förändring i de deltagande organisationerna 

skulle det alltså våra nödvändigt att besöka dem en tid efter avslutat program, då 

rapporteringen upphört.   

Förslag till vidare forskning  

Det finns många anledningar till att det är svårt att genomföra institutionella 

förändringar i utvecklingsländer, det ständiga flödet av biståndspengar skulle till 

exempel teoretiskt kunna hindra kommuner att genomföra förbättringar själva, då detta 

skulle kunna minska pengaflödet. Biståndsfinansiering i stället för skattefinansiering 

gör också att medborgarna inte i samma utsträckning ställer krav på kommunen och 

detta skulle också kunna bidra till att dålig praxis kvarstår.  Hierarkiska organisationer 

och centraliserad makt där beslutsfattarna har lite insyn i det dem beslutar om skulle 

också teoretiskt kunna hindra och framförallt försena förändringar. Inget av detta har 

inkluderats i denna uppsats och därför rekommenderas dessa områden till framtida 

forskning i detta ämne.     

Cecilia Norgren – 2011-06-13 
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Bilaga 1 

Exempel på Log Frame Matrix 

Narrative Summary  Indikatorer Hur detta verifieras Risker och Förutsättningar 

Utvecklingsmål 

En ren och hälsosam miljö I 

samhället Y  

  

N/A 

 

N/A 

  

N/A 

Övergripande projektmål 

Gator och torg i samhället Y är fria 

från nedskräpning  

 

_______________________ 

 

__________________________ 

  

_________________________ 

Outputs (resultat) 

1. Kommunen tillhandahåller 

papperskorgar 

2. Invånarna informeras om 

nedskräpningens konsekvenser  

 1, minst en papperskorg finns inom 

en radie av 200 m, i samhället Y. 

2, 8 av 10 tillfrågade anger att de 

slänger skräp i papperskorgen och 

inte på gatan.   

 1, kommunal statistik 

2, slumpmässig utfrågning på gator 

och torg 

 1, Förutsatt att kommunen 

tillhandahåller resurser 

2, Förutsatt att  tillräckliga resurser  

och coaching finns. 

Aktiviteter 

1. Möte med kommunen 

2. Torgmöte med medborgare 

3. Spridning av informationsmaterial 

till invånare 

 

Inputs aktivitet 1 

1.1 X arbetstimmar 

 

Inputs aktivitet  2 . 

2.1  X arbetstimmar 

2.2  Megafon  

2.3.flygblad  

 Inputs aktivitet 3 

3.1. Broschyrer 

3.2. klistermärken 

3.3. Frimärken 
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http://www.lgausa.com/logframdoc.htm#Immediate_Objective
http://www.lgausa.com/logframdoc.htm#output
http://www.lgausa.com/logframdoc.htm#activities
http://www.lgausa.com/logframdoc.htm#inputs
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