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1 Bakgrund 

[(Underlag till 1.1 - 1.5 kan hämtas från ansökan, eventuell projektplan och delårs/årsrapporter)] 

1.1 Problemformulering 

[Ge en kort beskrivning av bakgrunden till hur idén uppstod och vilket behov som låg till grund för att 

skapa satsningen] 

1.2 Syfte, målgrupp och målsättning 

[Förklara syftet med satsningen, inklusive målgruppsbeskrivning. Beskriv vad som ville uppnås med 

satsningen - vilket utfall eftersträvades?] 

1.3 Utgångspunkt och metod för satsningen 

[Beskriv hur tanken med satsningens metodval och planerat genomförande såg ut från början] 

1.4 Organisation 

[Redogör för hur organisationen för satsningens genomförande har sett ut] 

2 Resultat- och effektredovisning 

2.1 Förutsättningar 

[Beskriv hur förutsättningarna för uppnådda reslutat har sett ut. Redogör för eventuella förändringar i 

målgruppen, liksom avgränsingen i arbetet och förändringar kopplat till tidsplan] 

2.2 Mål 1 (utifrån respektive satsning) 

[Beskriv arbetssätt och metoder, genomförda aktiviteter, utfall av aktivitets- och effektmått samt 

indikatorer kopplat till det aktuella målet. Dock inte redovisning av ekonomiska effekter] 

2.3 Mål 2 (utifrån respektive satsning) 

[Beskriv arbetssätt och metoder, genomförda aktiviteter, utfall av aktivitets- och effektmått samt 

indikatorer kopplat till det aktuella målet. Dock inte redovisning av ekonomiska effekter] 

2.4 Intervjuresultat 

[Redogör för framkomna kvalitativa aspekter kopplat till satsningens genomförande utifrån 

genomförda intervjuer eller observationer] 

2.5 Ekonomiska effekter 

[Redogör för de ekonomiska effekter som uppstått till följd av resultat och effekter av genomförd 

satsning] 

2.6 Satsningens kostnader 

[Beskrivning av satsningens kostnader – budget och utfall] 

2.7 Kostnadsnyttoanalys 

[Genomför en kostnadsnyttoanalys som väger samman de ekonomiska effekterna med satsningens 

kostnad för genomförande. Komplettera med känslighetsanalys] 
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3 Analys och slutsatser 

3.1 Slutsatser 

[Redogör för de slutsatser som kan dras av de resultat som framkommit.] 

3.2 Komponentanalys 

[Analys av de verksamma komponenter som lett till satsningens resultat och effekter] 

4 Förslag till beslut 

4.1 Förslag till implementering 

[Presentation av förslag till implementering] 

4.2 Plan för återföring 

[Redogör för den återföringsplan som ska gälla efter eventuella justeringar baserat på resultat] 

4.3 Förslag till uppskalning 

[Ange förslag till uppskalning] 

5 Fortsatt arbete 

5.1 Fortsatt utvärdering 

[Ange vilka effekter och indikatorer som ska följas upp och tidsplan för den uppföljningen.] 

5.2 Utvecklingsområden 

[Ange övriga erfarenheter från arbetet med förslag på utveckling] 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Utvärderingsschema 

[Presentera satsningens utvärderingsschema] 

Bilaga 2 – (efter behov) 


