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Planera, genomför och utvärdera aktiviteter 8 av 8

I denna mall får ni hjälp att planera ert genomförande. I detta arbete ingår att få 
koll på vilka resurser ni har att tillgå och vem som kan göra vad. Ni får hjälp att 
spåna på aktiviteter och skapa en detaljerad aktivitetsplan. Dessutom får ni tips 

på hur ni kan följa och utvärdera ert arbete både på kort och på lång sikt.

Förberedelser

Använd gärna Naturskyddsföreningens guide Ställ om din kommun för inspiration. Där finns både förslag på vad 
er kommun kan arbeta med och information om de frågor som kommunen har rådighet att besluta om.

Börja med att kartlägga era resurser. 
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Därefter är det dags att spåna fritt 
kring idéer på aktiviteter att 
genomföra. Gör ett urval och lägg in 
i er aktivitetsplan. 

Till sist får ni metod för att löpande 
följa upp och utvärdera ert arbete! 

Så här går det till

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/stall-om-din-kommun/
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Kartlägga era resurser

Börja med att kartlägga era resurser. Både i form av tid, pengar och sociala 
nätverk. Utifrån detta blir det lättare att identifiera vad ni eventuellt saknar.

Tid

Beskriv gruppens resurser i form av tid, 
exempelvis timmar i veckan.

Pengar

Beskriv gruppens resurser i form av 
pengar, exempelvis total budget.

Socialt nätverk

Beskriv gruppens resurser i form av 
sociala nätverk, exempelvis kontakter.

Vad har ni för resurser?

Saknad kunskap eller kompetens

Ange en kunskap eller kompetens som ni 
anser er sakna inom gruppen.

Hur ska vi fylla eventuella luckor?

Beskriv hur ni skulle kunna fulla denna 
lucka av kunskap eller kompetens.



Nu är det dags att skapa en aktivitetsplan. Börja gärna med att diskutera 
möjliga aktiviteter innan ni skapar en detaljerad aktivitetsplan.
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Skapa en aktivitetsplan

Skapa en aktivitetsplan

Vad ska göras? När ska det göras? Var ska det göras? Vem ska göra det?

Därefter är det dags att skapa en detaljerad aktivitetsplan. Här handlar det om att besvara fyra 
frågor för varje aktivitet. Denna hjälper er att komma igång och därefter följa arbetet löpande.

Diskutera möjliga aktiviteter

Börja gärna med att tänka fritt kring aktiviteter och er plan för 
dessa. Skriv ner alla tankar som uppkommer som underlag.
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Kort- och långsiktig uppföljning

Vad ska vi fortsätta göra?…

Vad har fungerat bra hittills? Ta med allt ni 
gör bra, även till synes små saker.

Vad ska vi sluta göra?–

Är det något som fungerat mindre bra, eller 
tar alldeles för mycket tid och energi i 
förhållande till effekten det gett?

Vad ska vi börja göra?+

Finns det något nytt ni vill prova, eller något 
viktigt ni tänkt göra men inte kommit igång 
med?

Delaktighet

Långsiktig uppföljning efteråt

När ni genomfört er plan så är det viktigt att tillsammans följa upp och utvärdera arbetet. Här kan 
det vara bra att både utvärdera det som gjorts, det ni uppnådde och jämföra med er plan.

Aktiviteterna

Genomfördes aktiviteterna som planerat? Var det rätt aktiviteter? Beskriv 
både varför och varför inte om så var fallet.

Har alla varit delaktiga? Utnyttjade vi våra styrkor? Saknades något?
Beskriv både varför och varför inte om så var fallet.

Syftet och målet

Uppnådde vi syftet? Uppnådde vi målet? Beskriv både varför och varför 
inte om så var fallet.

Under tiden ni genomför era aktiviteter är det viktigt att ständigt ställa er 
följande tre frågor. På så vis lär ni er hela tiden av era erfarenheter och blir 
bättre och bättre på att påverka!

Lycka till med ert 
fortsatta påverkansarbete!
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