Handbok

Att beställa, styra och leda uppdrag
och projekt på kyrkokansliet
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1. Varför en handbok?
Denna handbok är framtagen för att skapa
förutsättningar för enhetlig styrning och ledning
av tillfällig verksamhet - uppdrag och projekt
- som bedrivs, vid sidan av ordinarie löpande
verksamhet, inom kyrkokansliet. Förutsättningar
att beställa och leda tillfällig verksamhet kan
skilja sig väsentligt mellan exempelvis ett arbete
som syftar till att metodutveckla diakonal
verksamhet, utarbeta en ny kyrkohandbok,
genomföra ett kyrkoval, samordna reformationsjubileet eller införa ett nytt IT-stöd i Svenska
kyrkan. Handboken föreskriver en gemensam
styrmodell som samtidigt är anpassningsbar
för att hantera verksamhetens bredd, med sina
specifika villkor och behov.
Handboken bidrar till en tydlighet kring roller
och ansvarsförhållanden mellan till exempel
beställare, styrgrupp, ledare och till andra
resursägare. En enhetlighet i kyrkokansliets
processer gör att vi kan fokusera på innehåll
istället för formen när rutinerna förankrats.
Handboken är utvecklad i nära samarbete med
beställare, uppdrags- och projektledare på
kansliet. Den bygger i stor utsträckning på

befintliga verktyg och processer. Stort fokus har
även lagts på att dra lärdom av de iakttagelser
som gjorts inom ramen för tidigare projekt och
uppdrag.
Handboken är framtagen i ett samarbete
mellan kansliets avdelningar. Avdelningen för
Gemensamma funktioner har i enlighet med
kyrkokansliets arbetsordning ansvar för att
hålla handboken aktuell, förvalta alla delar av
modellen, organisera utbildningar, nätverk och
coacha medarbetare som styr och leder kansliets
uppdrag och projekt.
Det förekommer olika sätt att hålla samman och
styra flera olika tillfälliga insatser i program och i
projektportföljer. Detta berörs inte i denna första
version av handbok men kommer sannolikt att
aktualiseras i kommande versioner.
Kontakta kyrkokansliet.projekt@svenskakyrkan.se
för frågor och stöd i tillämpningen av handboken
eller om du har förslag på utveckling av kansliets
metodik kopplat till projekt och uppdrag.
Läs mer och ladda hem mallar på intranätet.
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2. Uppdrag och projekt
på kyrkokansliet
Uppdrag 1 och projekt är vedertagna benämningar på
organisationsformer för tillfällig verksamhet, det vill
säga en verksamhet som ska uppnå vissa specifika
mål under en avgränsad i tid med en start och en
sluttidpunkt där insatsen bäst hanteras vid sidan av
den löpande verksamheten. Förutsättningar som
talar för att en verksamhet ska bedrivas vid sidan av
den löpande verksamheten kan till exempel vara att
det krävs kompetens från olika delar av kansliet som
tillfälligt behöver samlas i en sammanhållen grupp
med egna arbetsprocesser. Ett annat skäl kan vara
att det finns stora beroenden och risker som måste
hanteras av ledningsfunktioner som är annorlunda
sammansatt än den löpande verksamheten. Ett

tredje kan vara att det krävs många nya samarbeten
och relationer som behöver etableras och byggas
upp.
Syftet är ofta att i projekt eller uppdragsform
utveckla något nytt som utvecklar den ordinarie
verksamheten. Resultatet av arbetet i projektet eller
uppdraget ska i normalfallet övergå till löpande
verksamhet när arbetet är avslutat. Detta gör att
uppdrag och projekt lämpligast leds av de enheter
som har ansvar att förvalta resultaten och att
övergången från tillfällig till löpande verksamhet
ingår i planeringen.

Uppdrag här ska inte förväxlas med kyrkomötesuppdrag eller kyrkostyrelseuppdrag. Sådana uppdrag kan, när de omhändertas i
kyrkokansliet, verkställas inom ramen för ordinarie verksamhet eller som uppdrag eller projekt.
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tabell 1. vägledning till beslut om typ av tillfällig organisationsform
Styr
dokument

Beskrivning

När behövs den? Styrstruktur

Upp
drag

Uppdragsformen används för
”att få någonting gjort” (en
konkret produkt, en plan, en
studie, etc) utanför linjen.
Uppdrag har en tydlig start och
sluttidpunkt för leverans.
Uppdragen kräver ganska lite
resurser och samordning och
kan genomföras av enskilda eller
små grupper. Mer komplexa
uppdrag, med flera intressenter
kan behöva en styrgrupp.

När något nytt
och prioriterat
behöver göras
utanför den
löpande
verksamheten.

Beställare och
Uppdragsbe- Relativt informell, 3 till 12
uppdragsledare. ställning
avstämning
månader
Eventuell
med beställare.
arbetsgrupp.
Fokus på leverans
Sällan styrgrupp.
mot tid.

När något behov,
problem behöver
hanteras, något
nytt och unikt
behöver
åstadkommas
och riskerna är
betydande. När
många aktörer
ska samverka.

Styrgrupp och
projektledare
ofta med
projektgrupp.

Projekt Projektformen används för att
fokusera och styra resurser för
att hantera ett problem/behov
och härigenom åstadkomma
någonting, ofta en verksamhetsförändring, utanför linjen. Projekt
utgörs av en unik, styrstruktur,
uppsättning processer och
aktiviteter för att hantera risker,
med start- och slutdatum, för
att nå projektets (delmål och)
mål. Projekt kan vara komplexa,
beröra många intressenter, vilket
kräver samordning liksom en
representativ styrgrupp.

Uppdrags
beställning,
eventuell
förstudie,
projekt
beställning
och
projektplan.

Uppföljning

Tidsom Risk
fattning hantering

Form

Begränsad

Formell enligt
3 månader Betydande
uppföljningsplan till 3 år
och anpassad
till storlek. Fokus
på framsteg,
risker, strategi
och resultat
(förväntat
och oväntat) i
förhållande till
mål och delmål
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För samtliga uppdrag och projekt ska följande finnas:

Syftesbeskrivning

En syftesbeskrivning som motiverar att resurser läggs på
en tillfällig verksamhet utanför det löpande. En kort beskrivning eller analys av vilka behov eller utmaningar den tillfälliga
insatsen ska behandla och vilken nytta insatsen är tänkt att
leda till.

Beställare

En beställare, som har rollen som initiativtagare2 och
kravställare till den tillfälliga verksamheten och till vilken
resultaten ska redovisas. Beställaren har det övergripande
ansvaret för den tillfälliga verksamhetens resultat. Där det
finns en styrgrupp har denna grupp ett gemensamt ansvar
för att resultaten uppnås på ett effektivt sätt.

Beställning

En beställning med start och sluttid, initial riskanalys,
bedömning av resursbehov och kommunikationsbehov.

Beslutspunkter

Tydligt angivna beslutspunkter som är grindbeslut och
milstolpar (se bilaga 1, förkortas BP) säkerställer att arbetet
fortlöpande kan styras och kvalitetssäkras.

Styrgrupp

En styrgrupp som beslutsstruktur i projekt och, i undantagsfall, uppdrag som bemannas med resursägare och andra som
berörs av insatsens resultat för att säkerställa tillräckligt
mandat, tillgång till nödvändig expertis och möjligheter till
förankring hos intressenter.

En ledare

För arbetet utses en uppdragsledare eller projektledare.
Ledaren ansvarar för att det upprättas en plan för arbetet
och för genomförandet inklusive att under den tid insatsen
pågår föreslå och initiera löpande förbättringar för att öka
måluppfyllelsen.

Hur verksamhet som organiseras i uppdrag och projekt initieras, planeras, implementeras och följs upp
redovisas i denna handbok enligt en gemensam gällande ordning. Till handboken hör verktyg och mallar som
stöd för dem som leder och medverkar i tillfälligt organiserad verksamhet.
Enligt kyrkoordningen kan kyrkomötet och kyrkostyrelsen initiera insatser, som via generalsekreteraren delegeras till en avdelningschef,
som i sin tur kan delegera vidare. Den som fått uppdraget att beställa insatsen är beställare även om initiativet från början kommer från
kyrkomöte, kyrkostyrelsen eller generalsekreteraren.
2
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3. Beställa, styra och leda uppdrag
All tillfällig verksamhet som behandlas i denna
handbok inleds med ett uppdrag. Ett uppdrag är
en tydligt avgränsad verksamhet i syfte att ”få
någonting gjort”, en konkret produkt, utanför men
i nära anslutning till den ordinarie verksamheten.
Exempel på uppdrag på kyrkokansliet är
utredningar, formulering av en klimatstrategi
eller genomförande av en upphandling. Projektets
förstudie genomförs i uppdragsform. Se även avsnitt
4.2.

Behov
Vision Effekt
Intressent
Kommunikation
Analys Risk

3.1 Uppdragets faser
Både när det gäller uppdrag och projekt bedrivs arbetet stegvis och med några tydliga faser som är
gemensamma. Innehållet i de olika faserna är i huvudsak de samma men uppdrag är mycket mindre
omfattande än projekt så faserna blir kortare och kräver mindre resurser.

uppstart

bp1

analys
& planering

bp2

genomförande
& uppföljning

bp3

avslut

bp4

BP = Beslutspunkt (Grindstolpe eller milstolpe).

Uppdraget påbörjas genom att beställaren tar fram en uppdragsbeställning [Mall A - Projektplan] och stämmer
av denna med berörda intressenter inom och utom organisationen och utser en uppdragsledare. Berörda
interna intressenter, beroende på uppdragets karaktär, kan vara andra resursägare och kompetens inom olika
verksamhets- och stödområden såsom IT och kommunikation. Uppdragsbeställningar för uppdrag som är
mycket komplexa eller som berör mer än en avdelning ska delas i enlighet med kyrkokansliets delningsrutin.
Genom delningen blir det känt att ett uppdrag planeras och det blir möjligt att identifiera sådant som bör
påverka genomförandet på ett tidigt stadium.
Uppstartsfasen avslutas med att beställaren och uppdragsledaren kommer överens om beställningen
och signerar den.
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uppstart

bp1

analys
& planering

bp2

genomförande
& uppföljning

bp3

avslut

bp4

Uppdragsledaren vidareutvecklar genomförandet av uppdraget vad gäller omfattning och inriktning,
bedömer tid och resursåtgång [Mall A - Projektplan].
Uppdragsledaren kontaktar andra resursägare och stödfunktioner för att eventuellt organisera en
arbetsgrupp, tänka in kommunikation och samarbetsformer tidigt i uppdraget och hur dessa tar form i
uppdragets tidplan [Verktyg 1 - Tidplan/GANTT].
Analys- och planeringsfasen avslutas med att uppdragsledaren stämmer av uppdragsplanen med
berörda intressenter varefter uppdragsplanen godkänns av beställaren och uppdragsledaren registrerar
uppdraget i Public 360.

uppstart

bp1

analys
& planering

bp2

genomförande
& uppföljning

bp3

avslut

bp4

Uppdragsledaren leder arbetet (och eventuell arbetsgrupp) enligt överenskommen tidplan och
granskningsattesterar kostnader på uppdragskoden inom givna budgetramar. Uppdragsledaren är
inte beslutsattestant utan det är den ansvariga beställaren eller beställarombudet.
Uppdragsledaren följer upp arbetet enligt uppdragsbeställningen och stämmer av med beställaren efter
behov. Om uppdraget sker inom ramen för ärendehanteringen av kyrkomötesuppdrag, återrapporterar
uppdragsledaren till beställaren enligt kyrkokansliets rutiner för dessa ärenden.
Genomförandefasen avslutas när uppdragets resultat uppnåtts och uppdragsledaren sammanställt
uppdragsbeskrivningens slutrapportering.

uppstart

bp1

analys
& planering

bp2

genomförande
& uppföljning

bp3

avslut

bp4

Uppdragsledaren stämmer av slutrapporten som godkänns av beställaren, och presenterar resultatet
i olika sammanhang och genom relevanta kanaler gentemot intressenterna. Avslutsfasen avslutas när
uppdragsledaren stänger ärendet i Public 360.
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tabell 2. uppdragets faser i korthet
Uppstart

Analys och planering

Genomförande

Avslut

Steg i processen

Beställaren identifierar
behov av uppdrag,
samordningsbehov,
sammanfattar dessa i en
uppdragsbeskrivning och
utser uppdragsledare.

Uppdragsledaren utvecklar
uppdragsbeskrivningen till
en uppdragsplan [Mall A
- Projekt eller Uppdragsplan], föreslår tidplan
[Verktyg 1 - Tidplan/GANT]
och bedömer resursbehov i
budget [Verktyg 2 - Budget
och budgetuppföljning],
som godkänns av
beställaren.

Uppdragsledaren leder
arbetsgrupp (vid behov)
och stämmer av med
beställaren eller en
eventuell styrgrupp i
beslutad ordning.

Uppdragsledaren redovisar
resultat till beställaren eller
styrgruppen. Beställaren
godkänner resultatet och
uppdragsledaren avslutar
ärendet.

Checklista

• Kommunikationsbehov
• Digitalt stöd
• Delning

• Uppdragsnummer i UBW
•S
 amordning i utveckling
av uppdrag
• Tidplan
• Budget

• Eventuell återrapportering till styrorgan

•K
 ort dialog om uppdragsprocess
•D
 ela kunskap och lärande
av uppdrag om relevant
• Hantering i Public 360

3.2 Roller, ansvar och mandat i uppdrag
Roll

Beskrivning av mandat och ansvar

Beställare eller
beställarombud

Avdelnings-, sektions-, och enhetschefer har mandat att beställa uppdrag. Beställaren är den chef som har
engagerat uppdragsledaren och som har mandat att avbryta uppdraget. Beställaren utser uppdragsledare, anger
ramar för uppdraget i uppdragsbeställningen, beslutsattesterar kostnader och godkänner resultat vid uppdragets
slut. Beställaren godkänner eventuella ändringar i uppdragets förutsättningar och genomförandet efter behov.
Beställaren rapporterar till överordnad chef om uppdraget är föremål för återrapportering till kansliets ledning eller
styrorgan. Beställaren säkerställer att annan ansvarig chef har godkänt eventuell medverkan från medarbetare som
inte beställaren har i sin egen organisation.

Styrgrupp

I undantagsfall kan även ett uppdrag behöva styras av en styrgrupp för att styrningen ska ske med rätt mandat.
Men normalt räcker det för ett uppdrag att beställaren konsulterar andra berörda ansvariga i frågor som aktualiseras inom ramen för uppdraget. Behövs en styrgrupp agerar den som ett kollektiv och har samma mandat som en
projektstyrgrupp.

Uppdragsledare Uppdragsledaren ansvarar för uppdragets kvalitet i genomförande och leverans. Uppdragsledaren planerar och
genomför uppdraget inom beskrivningens ramar. I detta ingår att samordna med berörda intressenter, löpande
uppskatta resursbehov och upprätthålla tidplan. Uppdragsledaren kallar till möten och leder arbetet och eventuell
arbetsgrupp; stämmer av uppdraget med beställaren och berörda intressenter efter behov och sammanställer
eventuell återrapportering till styrorgan. Uppdragsledaren granskningsattesterar kostnader inom uppdragets
budget. Uppdragsledaren slutrapporterar till beställare/styrgruppen, ansvarar för ärendehanteringen i Public 360
och avslutar ärendet efter godkännande av leverans.
Arbetsgrupp

I de fall en arbetsgrupp är motiverad, deltar den i genomförande av aktiviteter i uppdraget och författande av
uppdragsrapport. Medlemmar i arbetsgrupp kan komma från andra verksamheter på kansliet och arbetsinsats
stäms av med ansvarig chef av uppdragsledaren.

Övriga roller

Det kan finnas fler roller att beakta om uppdraget är mycket stort. Om fler roller bedöms behövas för uppdraget
beskrivs några av dem i avsnitt 4.2
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4. Beställa, styra och leda projekt
Arbete i projekt innebär att under en avgränsad tid
skapa en tillfällig organisation med egna strukturer
för styrning, ledning och uppföljning som har
uppgiften att uppnå mål inom i förväg angivna
ramar vad gäller omfattning tid och kostnader. På
kyrkokansliet tillämpas projektformen med olika
förutsättningar. Målen kan vara mer eller mindre
konkreta. Tidsramarna kan skilja sig mycket åt.
Mängden deltagande intressenter kan vara olika.
Projektens löptid varierar stort, från några
månader till flera år. Utgångspunkten för projekt
på kansliet är att projekt inte bör nyttjas som
organisationsform om de har en kortare löptid
än 3 månader, så pass korta insatser kan normalt

genomföras som uppdrag. Om projekt sträcker sig
längre än innevarande planeringsperiod i VoE måste
de godkännas av generalsekreteraren. Detta för att
säkerställa budget för hela projektperioden.
För att säkerställa att projekt genomförs med god
styrning används milstolpar och grindbeslut.
När projektet planeras definieras tillräckliga
milstolpar och grindbeslut för att uppnå tillräcklig
styrning utifrån då kända förutsättningar. När
projektet genomförs kan både styrgrupp och
projektledare identifiera ytterligare behov av
styrning och kontroll och lägga in nya milstolpar
eller grindbeslut.

Milstolpar är viktiga delleveranser eller resultat på vägen som ibland är nödvändiga för att nå
uppsatta mål eller som bekräftar att projektets resultat är i linje med förväntningarna.
Grindbeslut är formella beslutstillfällen då styrgruppen ges möjlighet att ta ställning till om
arbetet ska fortsätta bedrivas enligt plan eller om projektet ska förändras i något avseende.

4.1 Projektets faser
Kyrkokansliets tillämpning av projektformen gör att projektets faser anpassas efter projektets omfattning.
Projekt som syftar till verksamhetsförändringar och som löper över längre tid ställer större krav på
uppföljning och avstämningar under projektets gång för att hantera förändringar och lärdomar. Uppföljningen
genomförs för att förstå hur projektet fortlöper i förhållande till tidplan, men också för att skapa en förståelse
för de faktorer i projektet som påverkar resultaten och som kan kräva justeringar av den ursprungliga planen.

uppstart

bp1

analys

bp2

planering

bp3

genomförande
& uppföljning

bp4

avslut

bp5

Uppstartsfasen inleds med att beställaren initierar en förstudie för att säkerställa att det föreligger ett
behov med det innehåll som identifierats och att ett genomförande kan lyckas och ligger i linje med
gällande vision och strategier för kyrkokansliet. Förstudien görs i form av ett uppdrag och i uppdragsbeställningen (se ovan) fastställer beställaren förstudiens omfattning och andra förutsättningar. I denna
fas identifieras också lämpliga resurser för att styra och leda arbetet med analys- och planeringsfaserna
och vilka som kan komma att beröras av en förutsedd insats och kommunikationsbehov i förhållande
till dessa. Beställaren stämmer av uppdragsbeskrivningen med berörda intressenter inom och utom
organisationen. Om förstudien kommer att beröra mer än en avdelning ska uppdragsbeskrivningen delas
i enlighet med kyrkokansliets delningsrutin innan den fastställs och därigenom ges förutsättningar för
att analysen får tillräcklig omfattning. Uppstartsfasen avslutas med att beställaren ger en uppdragsledare
i uppdrag att genomföra analysfasen som alltså är det första grindbeslutet.
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uppstart

bp1

analys

bp2

planering

bp3

genomförande
& uppföljning

bp4

avslut

bp5

Analysfasen genomförs som en förstudie för att fördjupa analysen kring utmaningar och behov liksom
bakomliggande orsaker som projektet ska behandla. Förstudien skapar också förutsättningar för att
bedöma projektets genomförbarhet och vilka mål och delmål projektet kan förväntas uppnå utifrån dess
förutsättningar. Analysen ska också beröra de resultat av projektet som kan förvaltas i organisationen efter
projektets avslut.
Uppdragsledaren vidareutvecklar uppdragsbeställningen, stämmer av med intressenter och beställare,
och organiserar förstudiens genomförande och
rapportering.
Förstudien ska innefatta en preliminär
intressentanalys [Verktyg 3 - Intressentanalys] som
identifierar primära och viktiga sekundära
intressenter till projektet, analysera hur dessa
berörs, vilka intressen de har i projektet, hur de
kan involveras i projektledning och genomförande.
Intressentanalysen kompletteras med en kommunikationsstrategi i förhållande till varje intressentgrupp
som ett underlag till kommunikationsplaneringen
under nästkommande fas. Kommunikationsstrategin tas fram med stöd av avdelningskommunikatör. Förstudien ska också innefatta en preliminär
riskanalys [Verktyg 4 - Riskanalys]. Riskanalysen
är ett verktyg för att stödja utvecklingen av
projektets metoder och angreppssätt, till exempel
kring delaktighet, ägarskap och kommunikation.
Riskanalysen identifierar faktorer som kan komma
att påverka projektet på strategisk och operativ nivå.

Intressentanalys
Intressentanalysen är ett verktyg för att
identifiera och analysera de som berörs
av verksamhetsutvecklingen, och hur
de bör medverka i hela projektcykeln,
från analys, planering till genomförande
och uppföljning. Viktiga kommunikationsaspekter ska knytas till varje
intressentgrupp.

Riskanalys
Riskanalysen är ett verktyg för att
analysera projektets interna och externa
förutsättningar att nå uppsatta mål och
delmål, så att dessa kan hanteras i projektets
upplägg, metod och operativa plan.
Kunskapen om risker ökar under projektets
löptid, vilket gör att projektledaren behöver
återkomma till riskanalysen tillsammans
med styrgruppen vid större omtag av den
ursprungliga projektplanen, till exempel
halvårs- eller helårsvis.

I förstudien görs en bedömning av om projektets
resultat är en sådan investering att den skapar ett
bestående värde och projektet ska aktiveras och
resultatet bli en anläggningstillgång för nationell
nivå. Det kan till exempel vara ett IT-system eller
en ombyggnation av en byggnad. Underlag för
bedömningen dokumenteras i anvisad mall [Mall
E - Bedömning av anläggningstillgång] och skickas till redovisningschef för avgörande. Underlaget ska tas fram
tillsammans med controller. Det ska också göras en bedömning av hur projektets kostnader kan finansieras
såsom möjliga intäktskällor, bidragande samarbetspartner och liknande.
Analysen verifierar att de utmaningar man sett är verkliga och prioriterade samt att arbetet är i linje med
gällande vision och strategi för kyrkokansliet. Uppdragsledaren delar analysen med beställare och intressenter.
Eventuella kostnader under analysfasen belastar den reguljära verksamhetens budget.
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De flesta projekt leder till resultat som ska förvaltas i den löpande verksamheten efter projektets avslutande.
När det har identifierats en avdelning eller enhet som kommer att vara ansvarig för att ta emot och förvalta
projektets resultat ska projektets kostnader belasta denna avdelning eller enhet. Detta innebär också att
uppdraget som beställare eller beställarombud bör delegeras till denna enhets chef. Om projektet går vidare
till planeringsfasen ska en särskild projektkod och eventuella objektskoder tas ut för projektet som kopplas
till ansvarig enhets resultatbärare. Om det går att identifiera den som kommer att ta emot resultatet för
förvaltning ska denne involveras redan i analysfasen. För IT-system gäller detta både Förvaltningsledare och
Förvaltningsledare IT.
Innan beslut fattas om att gå vidare och genomföra planeringsarbetet ska projektet bemannas med en
projektledare som ges ansvaret att planera projektet och då också förutses komma att leda genomförandet av
projektet om kommande grindbeslut leder till ett genomförande. Det är beställarens ansvar att bedöma att
den projektledare som ges uppdraget har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att ta på sig ansvaret att leda
projektet.
Analysfasen avslutas med grindbeslut 2 där beställaren beslutar att godkänna en [Mall A - Projektbeställning och
projektplan] eller att inte gå vidare.
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Under planeringsfasen samordnar projektledaren arbetet med projektplanen [Mall A - Projektplan] utifrån
förstudie och projektbeställning. Projektledaren förankrar projektplanen i sin helhet med berörda intressenter
och presenterar förslaget för styrgruppens inför beslut.

Foto: Magnus Aronsson / Ikon

Projektledaren utvecklar en så kallad verksamhetslogik som belyser sambanden mellan resurser, aktiviteter,
prestationer, och resultat (effekter) av dessa på kort och längre sikt, där resultaten utgör projektets delmål
respektive mål.
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illustration 1: verksamhetslogik
Resurser

› Aktiviteter

Det vi tillhandahåller

› Prestationer

Det vi gör

› Kortsiktiga effekter › Effekter på längre sikt

Det vi ”producerar”,
levererar

Det vi har kontroll över
Tid
Pengar
Personal
Kompetens

Det vi gör för att leverera Produkt, tjänst
en tjänst, en produkt

Det vi vill åstadkomma

Det vi vill bidra till

Det vi kan påverka

Det som ligger
i vårt intresse

Direkta eller kortsiktiga
effekter (nytta) av
produkt, tjänst

Tänkta effekter av produkten, tjänsten på längre sikt

Exemplet nedan avser Barnkonsekvensanalys (BKA)
Budget, tid,
BKA-kompetens

BKA-arbetsgrupp,
utveckling av utbildningar, utbildningsmaterial,
förberedelser nätverksmöten

BKA-manual, verktyg på
intranätet, utbildningar
online stödfunktion.
Nätverksmöten för
lärande.

Församlingars kompetens Barns utsatthet synliggörs.
ökar.
Verksamhetens inriktning
Barnperspektivet
mot barn ökar
tillämpas i verksam
hetsbeslut.
RESULTAT

Analys av risker och antaganden

Kortsiktiga och långsiktiga effekter (mål) ger verksamheten en riktning och syfte men går inte att kontrollera
utan kan bara påverkas (i exemplet ovan kan vi inte kontrollera om BKA (barnkonsekvensanalyser) tillämpas,
men däremot påverka i den riktningen genom att hålla utbildningar, tillgängliggöra material, organisera
nätverk för coachning mellan kollegor, etc.). Det innebär att vi ansvarar för att följa upp vilka (tänkta och
oplanerade) effekter som verksamheten genererar. Genom att följa upp effekterna av olika aktiviteter i projektet
ökar förståelsen om faktorer som påverkar måluppfyllelsen. Då kan vi lära och ställa om verksamheten för att
öka måluppfyllelsen. (I exemplet ovan upptäcker man till exempel genom uppföljningen att vissa församlingar
tillämpar barnkonsekvensanalyser mer systematiskt än andra, identifierar orsaker och ställer om strategin för
att öka tillämpningen hos andra, till exempel genom lärande mellan församlingar eller annan typ av stöd ).
Projektmål och strategi (delmål och metoder att uppnå projektmål) grundar sig på analysfasens slutsatser,
problemanalys och underliggande orsaker som
projektet ska behandla. Utifrån projektmål och
strategi vidareutvecklas intressentanalysen och till den
tillhörande kommunikationsplan som därefter integreras
i projektets operativa plan [Verktyg 6 - Operativ plan].
Riskanalysen färdigställs liksom handlingsplanen, vars
aktiviteter integreras i den övergripande operativa
planen [Verktyg 6 - Operativ plan]. Projektledaren
förankrar projektplanen i sin helhet med berörda
intressenter och presenterar förslaget inför
styrgruppens beslut.
Projektplanen är på övergripande nivå och föremål
för styrgruppens godkännande medan den operativa
planen är projektledarens verktyg för löpande styrning
av projektet. Projektplanen ska, utöver varje delmål
och delresultat i projektet, innefatta kritiska aktiviteter
och milstolpar för projektledning såsom frekvens på
styrgruppsmöten, utformning av statusrapportering
och olika former för lärande och deltagande i
plattformar och kanaler där kyrkokansliet medverkar.
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Situationsanalys
Verksamhetslogik
Strategi Tidplan
Uppföljning
Beslutspunkter
Organisation
Flexibilitet Budget

Kommunikationsaktiviteter utifrån kommunikationsplanen integreras i den operativa planen.
Projektplanen är den plan styrgruppen godkänner och följer upp. Projektledaren leder projektet med
stöd av en operativ plan som projektledaren tar fram tillsammans med projektgruppen utifrån de ramar
projektplanen anger. Efter projektplanens godkännande blir den operativa planen projektledarens
huvudverktyg. Den operativa planen fördelar ansvar för delmål och aktiviteter och ligger till grund för att
projektet håller budget och uppnår milstolpar och grindbeslut under genomförandefasen. Den operativa planen
följs upp och justeras vid behov av projektledaren på aktivitetsnivå (se mer på sidan 19 om uppföljning).
Under planeringsfasen ska projektet bemannas med medarbetare till en projektgrupp och styrgrupp enligt
behov. En kommunikatör knyts till projektet som strategiskt och operativt stöd till projektledaren och vid
behov till styrgruppen.
Under planeringsfasen ska projektledaren utöver medarbetare i projektet kontakta och involvera controller,
kommunikatör och vid IT-utveckling också en IT-arkitekt som ska ges möjlighet att ta del av och påverka
planeringsarbetet.
En del av bemanningsarbetet under planeringsfasen är att säkra resurser hos resursägare. När väl en
överenskommelse träffats om att en enhet ställer anställd personal till förfogande i projektet är det sedan
resursägaren som svarar för att utlovade resurser tillhandahålls till utlovad kostnad även om det senare visar sig att
externa resurser måste engageras i anställd personals ställe.
I planeringsfasen upprättas en budget [Verktyg 2 - Budget och budgetuppföljning] som rymmer aktiviteterna i
projektet. Budgeten ska till exempel innehålla projektgruppens aktiviteter och de kompetensutvecklingsinsatser som krävs för projektgruppen. Den ska innehålla leverantörens utvecklingsarbete och också de
kravställnings- och testaktiviteter som krävs gällande IT-utveckling samt vilka uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter som kan förutses under och efter projektets genomförande. I budgeten ska man också beräkna
hur mycket arbetstid som behövs för genomförandet och då både räkna på externa resurser och på anställd
personals arbetstid. Externa resurser beräknas till faktisk kostnad medan intern personal räknas till en
kalkylkostnad som för närvarande är 550 kronor per timme. Alla delar av budgeten beräknas inklusive moms
men notera att kalkylkostnaden för intern personal inte är föremål för moms.
Planeringsfasen avslutas i och med att styrgruppen i grindbeslut 3 antingen avbryter arbetet eller godkänner
projektplanen och beslutar om projektet ska genomföras.
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Genomförande och uppföljningsfasen börjar när styrgruppen godkänt projektplanen. Projektledaren leder
projektgruppen och fördelar arbetet enligt den operativa planen och rapporterar löpande till beställaren
och regelbundet till styrgruppen enligt projektplanen. Den ursprungliga projektplanen revideras inte efter
godkännande. Förändringar av planen återspeglas i statusrapporten som skriver fram eventuella förändringar
i projektstrategi, metoder och budget.
Projektets styrgrupp träffas enligt den ordning som beskrivs i projektplanen. Projektets aktiviteter, resultat
och lärdomar rapporteras regelbundet till styrgruppen (för projekt som löper över längre tid, en till två gånger
per år, oftare för korta projekt) och kommuniceras med intressenterna. Styrgrupp och resursägare utanför
styrgruppen ska i god tid få information om större förändringar i projektet som påverkar resursbehov eller
tidplan. Styrgruppen har ett särskilt ansvar för att säkerställa att projektets resultat är i linje med gällande
strategier. För att möjliggöra detta kan det i planeringsfasen ha identifierats lämpliga beslutstillfällen då
styrgruppen kan ta ställning till projektets fortsatta genomförande (grindbeslut 3a-z).
Projektledaren leder arbetet och följer upp aktiviteter enligt den operativa planen, kallar till
projektgruppsmöten, stödjer projektgruppen i genomförandet av aktiviteter, deltar i relevanta plattformar
och kanaler, ägnar sig löpande åt dialog med projektets intressenter.
Projektledaren är ansvarig för att projektets kostnader bokförs korrekt och redovisas samlat samt för
att prognoser uppdateras utifrån aktuell kunskap. Alla kostnader inom projektet bokförs på projektkod,
eventuella objektkoder och på en resultatbärare där projektledaren är granskningsattestant. Nedlagd tid i
projektet ska registreras och kostnadsföras på projektet. Projektledaren ska regelbundet förse styrgruppen
med prognoser kring ekonomiskt utfall. Projekt som är fleråriga eller som i betydande delar genomförs under
två kalenderår eller längre ska anvisas en totalbudget men ska också rapporteras och vid behov revideras
årligen för att budget och utfall ska återspeglas i kyrkokansliets ekonomiska uppföljning och budget.
Även om planeringsarbetet gjorts noggrant kommer projektledaren i uppföljningen upptäcka behov av
förändringar i projektet. Den löpande uppföljningen ger signaler till projektet där det kan finnas behov för
större förändringar i den ursprungliga projektplanen såsom projektupplägg, metoder, operativ plan och
budget. Det är därför viktigt att ha en väl fungerande ändringshantering vad avser plan och budget. Dessa lyfts
av projektledaren som stämmer av med beställaren och tar fram förslag på revideringar för styrgruppen att
fastslå och dokumentera i statusrapporteringen.
tabell 4. uppföljning av projekt
Exempel på uppföljnings
behov
• Projekt och delmål i
förhållande till behov
(relevans)
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Hur följs det upp?

När och hur ofta?

Hur används informationen?

• Organiserad dialog med
projektets intressenter och
rapportering till styrgrupp
• Återrapporteringskrav för
uppföljning i program.
• Utvärdering

•V
 id avslut, vid långa
projekt årligen

•Ä
 ndringar i projektplan och
operativ plan avseende delmål
och aktiviteter.

• L ämplighet och tillräcklighet av • Deltidsutvärdering
•Å
 rligen vid långa projekt
strategi (delmål och metoder) • Strategidialog med projektets
samt halvvägs in i genom
•R
 esultat i förhållande till
intressenter.
förandefasen
projekt- och delmål

•Ä
 ndringar i projektplan och
operativ plan avseende, delmål,
metoder och aktiviteter av att
ompröva projektstrategin

• Löpande uppföljning av plan
och budget

• J usteringar i projektets aktiviteter
i operativ plan

•Lägesanalys i status
rapporteringen

• Tertialt eller oftare

Exempel på frågor vid projektuppföljning:
•

resultat i förhållande till projektmål: Vilka resultat har projektet åstadkommit i förhållande till
projektmålen? Finns oförutsedda effekter? Vilka faktorer förklarar graden av måluppfyllelse? Hur behöver
projektet förändra sin strategi och angreppssätt för att öka måluppfyllelsen? Hur påverkar detta den
operativa planen och budgeten?

•

genomförande mot plan: Löper projektet på enligt plan, om inte vad är det som gör att vi får
förseningar och hur kan vi bäst hantera dessa och undvika dessa framåt? Hur påverkas andra aktiviteter
utav förseningarna och hur hanterar vi det?

•

genomförande i förhållande till budget: Hur förhåller sig kostnader mot budgeten? Finns
oförutsedda kostnader? Hur hanterar vi dessa? Hur disponerar vi om i budgeten för att hantera
kostnaderna inom befintlig budgetram?

•

aktiviteternas tillräcklighet och relevans: Vad säger utvärderingarna (till exempel
kursutvärderingar) om aktiviteten? Hur behöver vi ändra aktiviteten för att den ska bli mer
ändamålsenlig?

•

projektorganisationens effektivitet: Hur fungerar samarbetet i projektgruppen och
projektrutiner? Hur hanterar vi omsättningen av personal i projektet? Hur tillgänglig är styrgruppen,
hur fungerar kommunikationen inåt och utåt i projektet, är vi tillräckligt strategiska vad gäller
kommunikation? Tänker vi in delar av projektet som ska förvaltas av organisationen när den tillfälliga
organisationen upphör?

Projektledaren kallar till särskilt avsatta projektgruppsmöten för en samlad analys av läget och eventuell
hantering av frågor och problem som uppstått under perioden, till exempel i förberedelserna av den
regelbundna rapporteringen till styrgruppen. Projektledaren har ett särskilt ansvar att tänka in, planera,
organisera och tillgängliggöra lärande baserat på projektets erfarenheter inom intressentgruppen, med
samarbetspartners, liksom inför medverkan i plattformar och kanaler där kyrkokansliet medverkar.
Som komplement till uppföljningen inom projektorganisationen kan styrgruppen besluta om en extern
utvärdering för bedömningar till exempel av projektets måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, relevans och
hållbarhet. En sådan utvärdering bör övervägas redan i planeringsfasen och normalt ingå i den ursprungliga
projektbudgeten.
Projektledaren har mandat att göra förändringar inom ramen för budgeten och plan för att uppnå
överenskomna mål, men projektets budget får inte överskridas utan att styrgruppen först beslutar om
ändringar av budget. Större omdisponeringar ska stämmas av i styrgruppen och beskrivas och motiveras
i rapporteringen till styrgruppen. Beställaren är ansvarig för att säkerställa att ändringar i budgeten kan
finansieras. I viss verksamhet finns det upprättade rutiner för hur ett överlämnande till förvaltning ska ske.
Men i alla projekt är det nödvändigt att projektledaren och den mottagande parten är överens om vilken
dokumentation som ska ingå, vilka processer som behöver utvecklas av projektet och hur ansvaret ser ut för
eventuell avveckling av sådant som projektets resultat ersätter.
Genomförandefasen avslutas i och med att styrgruppen beslutar att godkänna slutresultatet (grindbeslut 4) och
inleda slutrapporteringen och organiserat lärande kring projektets resultat och erfarenheter.
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Avslutsfasen påbörjas när styrgruppen har godkänt slutresultatet och beslutat att projektet kan börja avvecklas.
När projektet är genomfört ska projektet och vunna erfarenheter dokumenteras i en slutrapport som
godkänns av styrgruppen i grindbeslut 5 [Mall D - Slutrapport]. Syftet med rapporten är framför allt att skapa
goda förutsättningar för lyckade utvecklingsprojekt i framtida verksamhet.
I arbetet med slutrapporten ska både erfarenheter av projektarbetet som sådant och av projektets resultat
dokumenteras och analyseras. I större projekt kan det finnas anledning att genomföra en särskild extern
utvärdering för att utgöra grund för rekommendationer för framtida insatser.
I slutrapporten ska en jämförelse och analys göras både av det ekonomiska utfallet jämfört med ursprunglig
budget och av genomförda aktiviteter jämfört med ursprunglig plan.
Som delar av avslutsfasen ska projektet avslutas i ekonomisystemet och i diariesystemet. Om projektets resultat
ska aktiveras ska beslut om att starta avskrivningen fattas under avslutsfasen.

Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Avslutsfasen avslutas när slutrapporten är godkänd och projektledare stängt ärendet i Public 360.
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tabell 3. Projektets faser i korthet
Genomförande
och uppföljning

Uppstart

Analys

Planering

Steg i processen

Beställaren tar fram
en uppdragsbeskrivning [Mall A - Projektplan] till en
förstudie där syftet
beskrivs och det
framgår vad som
behöver åtgärdas,
varför och hur detta
är kopplat till
kansliets vision och
strategier samt vilka
som kan antas
påverkas. Här
föreslås också
bemanning av
styrning och ledning.

I analysfasen
genomför uppdragsledaren förstudien
som fördjupar
analysen av problem
och mål, förslag till
strategi (delmål och
metoder) för att
uppnå projektmål.
Därefter görs en
initial intressent- och
problemanalys och
resursbehovet
bedöms.
Bedömning av om
projektet ska
aktiveras eller inte.
Resultatet redovisas
som en projektbeställning [Mall A
- Projektplan] till den
fortsatta planeringen.

Beställaren utser
projektledare som
får i uppdrag att ta
fram en projektplan
[Mall A - Projektplan] som samordnas
med berörda.
Godkänd plan med
budget [Verktyg 2
- Budget] registreras
i ekonomisystemet
med stöd från EFA.

Projektledaren
organiserar och
genomför aktiviteter i
projektplanen. Projektledaren följer upp
projektet enligt
uppföljningsplan
[Verktyg 7 - Uppföljningsplan], reviderar
planen löpande efter
behov.
Projektledaren
förbereder projektrapporter [Mall C - Statusrapport] i samråd med
beställaren, stämmer av
efter behov med
närmsta chef och deltar
i styrgruppsmöten som
föredragande och
sekreterare.

Avslut
Projektledaren
redovisar resultat till
beställaren.
Beställaren
godkänner resultatet
och projektledaren
avslutar ärendet.

Checklista

• Idé om problem/
• Analysens
behov, samt värde
inriktning och
för dem som
omfattning
påverkas om de
bestäms av
tillgodoses.
beställaren.
• Idé om tids- och
• Problem och
kostnadsram.
orsaker, mål och
• Dela en beskrivdelmål.
ning innan den
• Tydliggöra
fastställs.
verksamhetslogik
och projekt
strategi.
• Initial intressent
analys.
• Angränsande och
redan pågående
verksamhet ska
beaktas.
• Riskanalys.
• Tidplan.
• Finansiering och
eventuell
avskrivning.

• Uppdrags-/
projektkod.
• Samordning i
planering.
• Intressentanalys
och kommunikationsplan (budskap
och kanaler).
• Riskanalys och
hantering.
• Tidplan inkl.
milstolpar och
grindbeslut.
• Uppföljningsplan.
• Budget.
• Struktur, uppdrag
till styrgrupp, där
intressenter även
utanför kansliet
kan ingå.
• Tänk in framtida
löpande verksamhet om projektet
ska landa i
organisationen.
• Möten om
projektplan med
beställare och
intressenter.

• Beställare kan vara
avdelnings-,
sektions- eller
enhetschef eller
styrgrupp.
• Styrgruppen bör
innefatta stora
resursägare till
projektet och även
viktiga mottagare av
resultatet.
• Ev. återrapportering
till styrorgan.
• Budgeten periodiseras
utifrån planerad
resursförbrukning.
• Ändringar i budget
måste godkännas i
förväg.
• Prognos tertialvis
under hela projektperioden.
• Budgetrevision årligen
vid fleråriga projekt.
• Bokföring sker löpande
på projektet.
• Tid redovisas löpande
på projektet.

•D
 ialog om
projekt
ledarprocess.
•D
 ela kunskap och
lärande om projekt.
• Hantera ärende i
Public 360.
•A
 nalys av
ekonomiskt utfall i
jämförelse med
ursprunglig
bedömning.
•S
 tängning av
projektkod och
avstämning av
resultaträkning.
• E ventuellt beslut
att starta
avskrivningar.
•S
 törre projekt kan
vid behov planera
för en extern
utvärdering också
under genomförandet för en
översyn av
strategi, metod
etc. Utvärderingens slutsatser och
rekommendationer
diskuteras och
beslutas av
styrgruppen.
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4.2 Roller, ansvar och mandat i projekt

Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Projektintressenternas roller, ansvar och mandat ska tydliggöras (och kan justeras under projektets
gång) i projektplanen [Mall A - Projektplan]. Styrgruppens roll och mandat kan stödjas genom en
uppdragsbeskrivning styrgrupp.
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4

Roll

Beskrivning av mandat och ansvar

Beställare

Beställaren är den chef som har engagerat projektledaren för den specifika insatsen och som har mandat att
avbryta projektet. Beställaren har det övergripande ansvaret för projektets resultat. Beställaren förhandlar med
andra resursägare om resurser till projektgrupp, om kommunikationsstöd osv. Beställaren ger projektet sin hemvist
som resultatbärare, tillsätter en styrgrupp och utser projektledare4 . Beställare ingår i styrgruppen och leder
normalt styrgruppens möten. Ansvarar övergripande för att riktlinjer för projektledning följs vad gäller planering,
kommunikation och uppföljning. Beställaren godkänner kostnadsberäkningar och ingår avtal med leverantörer.
Beställaren är beslutsattestant och ansvarig för den ekonomiska redovisningen i kansliets uppföljning.

Beställarombud

Vid behov kan beställaren utse ett ombud som relaterar till projektledaren i beställarens ställe. Vilket mandat
beställarombudet får ska överenskommas särskilt och skriftligt. Ombudet kan bland annat ges uppgiften att
specificera och definiera projektets krav och avgränsningar och att ta beställarens plats i styrgruppen. Ombudet
kan också handleda projektledare när det gäller kansliets beslutsprocess och handläggningsrutiner. Om beställarombudet inte tar beställarens plats i styrgruppen blir beställarombudets roll att vara föredragande vid sidan av
projektledaren.

Styrgrupp

Styrgruppen har kollektivt det övergripande ansvaret för projektet. Stödjer projektledaren och beställaren kring
strategiska överväganden, tillvaratagande av synergier med närliggande verksamhet, etc. I detta ingår att
fortlöpande göra bedömningar om projektets resultat kan förutses bidra till de önskade långsiktiga effekterna.
Styrgruppen bestämmer omfattningen av analysen som ska underbygga projektet och ligga till grund för
projektets mål och strategi. Styrgruppen godkänner projektplanen. Styrgruppen träffas efter behov och minst två
gånger per år och godkänner projektdokument och statusrapporter, liksom större revideringar av budget och plan.
Beställaren eller beställarombudet ska ingå i styrgruppen tillsammans med andra resursägare. Intressenter utanför
kansliets organisation, vars resurser tillägnas projektet, kan med fördel också ingå i styrgruppen. Om projektet i
väsentlig omfattning har stiften som intressent ska det i styrgruppen ingå en stiftsrepresentant som utsetts av
stiften i lämpligt forum.

Styrgrupps
ordförande

Normalt har beställaren rollen som styrgruppens ordförande. I vissa fall kan det vara lämpligt att någon annan leder
styrgruppens arbete. I sådana fall kan styrgruppsordförande också ikläda sig vissa roller som annars faller på
beställare eller beställarombud som att företräda projektet utåt, leda möten med viktiga intressentgrupper och
också i det löpande relatera till projektledaren kring projektets framskridande.

Resursägare

Andra verksamhetschefer vars resurser används av projektet till exempel personal till projektgruppen och
ekonomistöd. Viktiga resursägare bör sitta i styrgruppen.

Projektledare

Projektledaren leder det operativa arbetet och ansvarar för att projektmålen nås(dvs det som projektet ska
åstadkomma under projektperioden), strategi och budget, planerar, organiserar och följer upp projekt- och tidplan.
Projektledaren rapporterar till styrgruppen enligt projektplanen och stöder därutöver sin närmsta chef och i
rapportering och budgetering/planering i kansliets styrande processer. Projektledaren organiserar arbetet, kallar till
styrgrupps- och projektgruppsmöten, leder och utvecklar projektgruppen.Projektledaren rapporterar till
styrgruppen enligt behov och projektplan och reviderar löpande tidplanen liksom projektplanen efter styrgruppens
beslut. Projektledaren författar statusrapporter och lämnar underlag för tertialredovisningen till beställare/
beställarombud. Projektledaren vidtar åtgärder för att kostnader och leveranser granskas och godkänns samt
granskningsattesterar kostnader inom ramen för projektbudgeten. Projektledaren biträder beställaren i återrapportering till kansliets styrorgan om relevant. Projektledaren har i sin ledarroll ett särskilt ansvar att organisera
former för lärande som kan komma andra medarbetare till del samt för att säkerställa att de resultat som projektet
leder till kan förvaltas när det är något som ska förvaltas även efter projektavslut.

Projektgrupp

Arbetar hel- eller deltid med projektet under projektledarens ledning. Redovisar tid på projektet. Deltar i
regelbundna projektmöten, planerar, utför och följer upp aktiviteter och rapporterar till projektledaren. Bidrar till
projektrapporten. Projektgruppen har nödvändig kompetens för projektet. Om stiften har ett sådant intresse i ett
projekt att de ska ingå i styrgruppen bör det också vara så att stiften bidrar med resurser till projektgruppen.

Controller

Stödjer projektledare och projektgrupp med upplägg för budgetering och redovisning och därefter efter vid behov.

IT-arkitekt

Stödjer projektledare och projektbeställare i att eventuella nya eller förändrade IT-system passar in i befintligt
IT-landskap och att säkerställa att nya lösningar kan driftas, supportas och förvaltas.

Kommunikatör

Kommunikatören deltar i projektet från analysfasen och bidrar med strategiskt kommunikationsstöd (identifiera
behov och syfte). Kommunikatören kan delta i projektets styrgrupp i en sådan stödfunktion. Under planeringsfasen
stödjer kommunikatören projektledaren i utarbetandet av kommunikationsplanen (frågor, mål, budskap och
kanaler), fungerar som bollplank och kan ansvara för genomförandet av kommunikationsaktiviteter i den operativa
planen och ingå i projektgruppen.

Referensnätverk

En gruppering av personer som på ett representativt sätt kan spegla intressenters syn på projektets genom
förande och/eller resultat. Har en rådgivande roll.

Samverkansfunk
tion

En grupp av representanter för samtliga stift som har rollen som kommunikationskanal mellan projektgruppen (på
nationell nivå) och stiften. Genom denna funktion säkerställs att regionala och lokala perspektiv iakttas. De från
stiften som är delar av samverkansfunktionen ger input från regional och lokalt perspektiv, informerar stiftskansli
och församlingar samt stödjer projektet i införande lokalt.

Projektledaren är ofta medarbetare i beställarens organisation men kan lånas från annan del av organisationen eller anlitas externt.
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Bilaga 1-Definitioner
Arbetet med en mer enhetlig struktur för verksamhetsstyrning och ledning förutsätter ett gemensamt
språk, en begreppsapparat som förtydligar modellens olika delar. Här nedan återges en förteckning av
centrala begrepp i handboken som gäller för kyrkokansliet.
Begrepp

Beskrivning

Aktivitet

Arbetsmoment som görs för att bidra till en eller flera av insatsens mål.

Beställare

Den som har mandat att besluta att en insats ska påbörjas, avbrytas och avslutas.

Beställarombud Den som på delegation från beställaren har den löpande kontakten med ledaren för insatsen och inom ramen för sin
delegation fattar beslut rörande insatsen.
Delmål

En bidragande del till projektmålet. Flera delmål bidrar tillsammans till projektmålet.

Effekt

Avsiktlig eller oavsiktlig förändring som följer av en insats, direkt eller indirekt.

Grind

I förväg identifierad avstämningspunkt där det bedömts vara möjligt och önskvärt att beställaren fattar beslut om
insatsen ska få drivas vidare in i en ny fas.

Grindbeslut

Beslut som formellt godkänner att en insats får börja arbeta med en ny fas eller att ett viktigt delmål/delleverans
ska betraktas som uppnått/slutförd.

Indikator

Kvantitativ eller kvalitativ variabel som utgör ett enkelt men pålitligt sätt att mäta måluppfyllelse, speglar
förändringar kopplade till en insats.

Insats

Samlingsbegrepp på ett sammanhållet arbete som sker i uppdrags- eller projektform.

Intressentanalys En analys av vilka intressenter som finns till en viss insats samt hur dessa påverkas av insatsen och vad de kan
förväntas ha för förväntan på insatsens genomförande och resultat. En intressentanalys bör också beskriva hur
intressenterna kommer att involveras i projektet och hur projektet kommer att kommunicera med dem.
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Intressenter

Individer eller grupper som direkt (primära) eller indirekt (sekundära) påverkas av det som görs inom ramen för en
insats och har ett intresse i insatsen. Kan också vara individer eller grupper som genom sitt agerande direkt kan
påverka förutsättningarna för en insats genomförande. Intressenter är ofta viktiga samarbetspartners i genomförandet och härigenom uppfyllandet av projektmålen.

Lärande
organisation

En organisation som präglas av att gjorda erfarenheter påverkar utformningen av framtida insatser och av att
genomförda insatser också analyseras och utvärderas för att identifiera generaliserbara erfarenheter som omsätts i
beslut i verksamheten genom konti¬nuerliga förbättringar

Milstolpe

Med milstolpe menas ett resultat som ska uppnås under projektets gång. Med hjälp av milstolpar säkrar man att
viktiga resultat identifieras. Att milstolparna uppmärksammar planerade och uppnådda resultat i projektet är till
nytta vid löpande planering i genomförandefasen. Milstolparna är också ett kraftfullt verktyg för uppföljning.
Milstolpar möjliggör flexibel planering i flera nivåer, där de som arbetar i projektet själva kan planera hur de ska nå
de resultat som behövs för att nå respektive milstolpe.

Mål

Ett mål beskriver ett önskat framtida läge. Mål kan uttryckas för vad insatsen är tänkt att åstadkomma med givna
resurser och effekter på längre sikt. Mål ger insatsen dess syfte.

Operativ plan

Den plan som projektledaren upprättar och styr projektet efter. Kan dokumenteras i form av GANTT-schema,
aktivitetslista eller annat sätt som gör det enkelt att följa förändringar och initiera aktiviteter på ett ordnat sätt. En
övergripande operativ plan ingår i projektplanen, men som därefter blir projektledarens verktyg för planering och
uppföljning.

Output

De produkter, tjänster, som en insats genererar. Termen omfattar ibland även förändringar som kan vara relevanta
för att insatsen ska kunna åstadkomma sina effekter på målgruppen (outcomes).

Projekt

Projekt är en tillfällig unik organisationsform, som har tydliga mål, liksom avgränsningar i tid och omfattning.
Projekt är lämpliga för att under en viss period samla resurser utanför linjen, när verksamheten är mer komplex,
kräver samordning och där det kan förekomma en osäkerhet i strategin (vad vi behöver göra för att uppnå målen)
för att uppnå uppsatta mål, vilket kräver riskhantering. Större projekt kan innefatta flera delmål med underliggande
aktiviteter, där delmålen tillsammans bidrar till att uppfylla projektmålet.

Projektgrupp

Den grupp medarbetare som lägger betydande operativ tid i projektet och som projektledaren aktivt leder och
samordnar för att genomföra projektet.

Projektmål

De direkta resultat eller förhållanden som projektet ska leda till. Projektmål beskriver projektets syfte.

Projektplan

Styrverktyget för projekt som omfattar projektets alla delar. Projektplanen fastställs av styrgruppen och revideras
genom styrgruppsbeslut efter behov. Projektplanen innefattar en övergripande operativ plan som projektledaren
ansvarar för att kontinuerligt revidera och följa upp.

Referensgrupp

En representativ grupp intressenter som ges möjlighet att ha synpunkter på och föreslå förändringar i projektets
arbete medan projektet pågår. Kan också ha en funktion i att vara kanal för förankring av val som projektet gör.

Resultat

Ett samlingsnamn för outputs/leveranser, effekter på kort och längre sikt. Resultat kan vara antingen planerade
eller oförutsedda.

Begrepp

Beskrivning

Resursägare

Den som i kraft av sitt mandat inom organisationen förfogar över de resurser som nyttjas i en viss insats. Resurser
kan vara ekonomiska men också vara i formen arbetskraft, maskinell utrustning, processer eller liknande.

Riskanalys

Analys eller bedömning av faktorer som påverkar eller sannolikt kommer att påverka en insats måluppfyllelse. En
ingående undersökning av en insats möjliga oönskade, negativa konsekvenser för människors liv, hälsa och
egendom, eller för miljön. En systematisk process för att tillhandahålla information om sådana oönskade konsekvenser och kvantifiera sannolikheter för och förväntade effekter av identifierade risker.

Riskhantering

Riskhantering är åtgärder som antingen minskar sannolikheten för att en risk ska inträffa eller minskar den påverkan
effekten har på måluppfyllelsen. I riskhantering ingår också att identifiera risker som man inte kan påverka och
bedöma vilken betydelse dessa risker har för verksamhetens genomförande.

Samverkans
funktion

En grupp av representanter för samtliga stift som har rollen som kommunikationskanal mellan projektgruppen (på
nationell nivå) och stiften. Genom denna funktion säkerställs att regionala och lokala perspektiv iakttas. De från
stiften som är delar av samverkansfunktionen ger input från regional och lokalt perspektiv, informerar stiftskansli
och församlingar samt stödjer projektet i införande lokalt.

Strategi

Långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för att uppnå centrala mål eller effekter. En strategi svarar på frågorna,
vad vill vi uppnå, och vilka steg behöver vi ta för att nå dit? En strategi utgår ifrån en analys av nuläget. Ett
strategiskt beslut har karaktären att det sätter ramar för framtida beslut och också kan leda till att tidigare fattade
beslut behöver omprövas.

Styrgrupp

Styrgrupp är den stabila gruppering av personer som stöder beställaren eller beställarombud i att styra ett projekt.
En styrgrupp ska ha tillräcklig kompetens och tillräckligt mandat för att fatta alla nödvändiga styrande beslut som
krävs i ett projekt.

Uppdrag

Ett uppdrag är en tydligt avgränsad verksamhet med specifikt syfte och konkret resultat, ”för att få någonting
gjort utanför linjen” (en rapport, en utredning, någon form av produkt) och som kräver relativt lite samordning och
riskhantering. Uppdrag beställs ofta för att ta fram ett underlag för beslut i någon form.

Uppdrags-/
projektkod

En unik identitet i bokföringssystemet som gör det möjligt att samla den ekonomiska redovisningen separat.

Uppföljning

Insamling och redovisning av indikationer på framsteg, grad av måluppfyllelse, och resursanvändning för att ge
ledning och intressenter en bild av hur arbetet framskrider.

Verksamhetslogik

Ett systematiskt sätt att beskriva verksamheters förutsättningar, genomförande och förväntade resultat. Kan
också benämnas förändringsteori.

Utvärdering

En systematisk och objektiv bedömning av en pågående eller avslutad insats, dess utformning, genomförande och
resultat. Syftet är att fastställa målens relevans, måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och hållbarhet.
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