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Just nu håller vi på och uppdaterar den här guiden. Det innebär 
att du kanske inte hittar alla handledningar på webben. Men 
många av dem finns där! Kontakta gärna våra rådgivare om du 
behöver stöd med någon särskild handledning.
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Organisationer som är anslutna till TRS kan 
få stöd i arbetet med verksamhets- och kom-
petensutveckling för att ta fram en verksam-
hets- och kompetensplan som är väl förankrad i 
organisationen. 

Beroende på vad just din organisation har för behov kan 
vi anpassa upplägget. Vissa kanske har en verksamhets-
plan men behöver stöd att jobba med förankring och 
delaktighet kring målen, andra kanske vill göra arbetet 
helt själva. Då kan våra seminarier och den här guiden 
till verksamhets – och kompetensutveckling vara en 
utgångspunkt för att i egen regi genomföra ett projekt. 

Guide och handledningar

Tanken är att du som vill arbeta med verksamhets- och 
kompetensutveckling ska kunna använda denna guide 
med utgångspunkt i din egen organisation. Guiden kan 
användas med eller utan rådgivarstöd från TRS. Det går 
också bra att välja ut enskilda delar som är relevanta för 
organisationen. 

Ett annat alternativ är att fack och ledning deltar i TRS 
seminarier om verksamhets- och kompetensutveckling 
som bas för att sedan använda guiden och materialet i 
egen regi. Här är några tänkbara utgångslägen:

 ■ Organisationer som redan har en verksamhetplan men 
som vill utveckla delaktigheten i verksamhetsplaneringen.  

 ■ Organisationer som har en verksamhetsplan som vill 
bygga på med en kompetensplan och förstärka kopplingen 
mellan mål och kompetensutveckling.

 ■ Organisationer som saknar en verksamhetsplan med mål 
och aktiviteter men som har resurser och kompetens för att i 
egen regi och med visst rådgivarstöd driva ett projekt för att 
ta fram en verksamhets- och kompetensplan.

 ■ Organisationer som tidigare genomfört ett projekt med 
stöd av TRS som vill fräscha upp minnet och använda gui-
den i sitt fortsatta arbete med verksamhets- och kompetens-
utveckling.

 
Till guiden hör ett antal handledningar 
för att genomföra olika workshoppar. 
De kan ni ta hjälp av för att skapa en 
dialog kring verksamheten. 

Seminarier om verksamhets- 
och kompetensutveckling

TRS anordnar kostnadsfria seminarier för anslutna 
organisationer. Där vill vi inspirera och ge verktyg för 
att arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling, 
både till er som har ett pågående utvecklingsprojekt med 
stöd av TRS och er som vill få inspiration och idéer inom 
området. 

På trs.se hittar ni all information om aktuella seminarier 
och webbinarier.

TRS stöd för verksamhets-  

och kompetensutveckling



5

Med tydliga mål, planering och rätt kompetens ökar 
organisationen sin förmåga att arbeta långsiktigt. 

Om medarbetarna är delaktiga i verksamhetens utveck-
ling ökar det känslan av sammanhang och motivationen 
att arbeta mot gemensamma mål. Det blir också lättare 
att förstå organisationens behov av kompetenser och vad 
varje medarbetare behöver utveckla. 

I den här guiden får du veta mer om hur ni tillsammans 
kan ta fram en verksamhetsplan med mål och aktiviteter 
med tillhörande kompetensområden.

Om ni vill göra arbetet från grunden så rekommenderar 
vi att ni gör det i projektform för att sedan utvärdera 
och därefter göra verksamhetsplaneringen till en årligt 
återkommande process.

Vad är en verksamhetsplan?
En verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter 
en organisation planerar att genomföra den kommande 
perioden. 

I verksamhetsplanen presenteras visioner och mål samt hur 
verksamhetsidén ska genomföras. 

Verksamhetsplanen konkretiserar hur dessa mål ska uppnås 
under en viss period, exempelvis ett år. I en verksamhetsplan 
bryts större mål ner till delmål. Handlingsplaner och riktlin-
jer för en bestämd period tas fram.

Vad är en kompetensplan?

En kompetensplan ska innehålla de prioriterade kompe-
tensområden ni behöver utveckla för att nå era mål. Det 
ska framgå vilka aktiviteter för kompetensutvecklings 
som ska bidra till det och när det ska vara klart.

Nulägesanalys

När ni ansöker om rådgivarstöd från TRS för att genom-
föra ett projekt gör rådgivaren en förstudie med intervju-
er för att ta reda på era förutsättningar och behov.

Om ni väljer att genomföra projektet på egen hand kan 
ni göra en nulägesanalys i en workshop med alla medar-
betare där ni samtalar om de här frågorna:

 ■ Hur arbetar vi med verksamhetsplanering idag? Vilka är 
delaktiga i det arbetet?

 ■ Känner alla till vilka mål vi har? Är det tydligt för oss vad 
vi ska göra utifrån målen?

 ■ Hur samtalar vi om verksamheten och det vi uppnår idag? 
Hur fungerar det?

 ■ Kan alla påverka sitt arbete och verksamhetens utveck-
ling?

 ■ Hur jobbar vi med kompetensutveckling och lärande 
idag? Har vi en kompetensutveckling som är kopplad till 
verksamhetens behov?

 ■ Vad behöver vi förbättra i vårt arbete med verksamhets-

planering och utveckling?

Resultatet av intervjuerna eller workshopen sammanställs 
och utgör sedan grunden för en projektplan. 

Varför ska ni ägna er åt verksamhets- och kompetensutveckling? 

Syftet med ett utvecklingsprojekt är att skapa stabila, livskraftiga verksamheter där medarbetarna är 
rustade för organisationens framtid med rätt och aktuell kompetens.
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Arbetsform: workshop

Det övergripande syftet med workshopparna är att skapa 
underlag till verksamhets- och kompetensplanen. För att 
komma fram till vad verksamheten behöver ägna sig åt i 
framtiden, hur det ska gå till och vilka kompetenser som 
behövs för att lyckas behöver ni hitta svaret på ett antal 
grundläggande frågor. Arbetsmötena ger er möjlighet 
att öka delaktigheten kring verksamhetens viktiga frågor 
och på så sätt stärka organisationens budskap internt och 
externt. En workshop kan variera i längd, från en halv till 
en hel dag. Det beror på antal deltagare och hur behoven 
ser ut. 

Om ni genomför ett projekt med stöd av TRS leder 
oftast någon av våra rådgivare workshoppen. Gör ni det i 
egen regi behöver ni utse en person som leder den.

Det ni kommer fram till dokumenteras och sammanfat-
tas. När ni genomfört de workshoppar som är relevanta 
för er organisation är nästa steg att prioriera vilka era 
allra viktigaste utvecklingsområden är. Efter det börjar 
arbetet med att ta fram mål och aktiviteter för verksam-
het och kompetensutveckling, det som sedan blir era 
verksamhets- och kompetensplaner. 

Illustration: Vad är en workshop? 

 
Dialog som arbetsmetod

Vi rekommenderar att ni arbetar i tvärgrup-
per där ni använder en dialogmetod i tre steg: 
egen reflektion, lyssna till andra och sedan 
sammanfatta gruppens gemensamma syn i en 

Beslut

När ni har gjort nulägesanalysen bör ni ha en bra bild av 
vad ni behöver utveckla. Då är ni redo att fatta ett beslut: 
ska ni genomföra ett utvecklingsprojekt? För att arbetet 
ska bli framgångsrikt behöver majoriteten av medar-
betarna vilja medverka och ge sitt godkännande till ett 
projekt.

Projektet ska resultera i att organisationen levererar en 
verksamhetsplan med mål och aktiviteter samt en kom-
petensplan med utvecklingsaktiviteter som är kopplade 
till målen.

Handledning: Beslutsmöte

Projektgrupp

När ni har fattat ett gemensamt beslut om att genomföra 
ett projekt tillsätter ni en projektgrupp med projektledare 
och projektdeltagare från organisationen. Projektgrup-
pens uppgift är att förbereda, bearbeta och sammanställa 
resultaten från workshopparna och förankra arbetet 
internt. Projektledaren bokar in och kallar till projektmö-
ten, är mötesordförande och leder planeringen. Projekt-
gruppen planerar också vilka arbetsmöten organisationen 
ska genomföra.

Handledning: Projektgruppens roll
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fråga. Syftet är att mötas över hierarkiska och 
yrkesmässiga gränser, vilket ökar förståelsen 
för verksamheten och bidrar till att alla får vara 
delaktiga. Arbetssättet underlättar även för den 
som inte är van vid att uttrycka sig i grupp att 
delta och bidra till processen. 

Mer om dialogmetodiken och hur ni lägger 
upp ett arbetsmöte hittar ni här:

Handledning: Dialogmetod

Dokumentation 

Ni väljer själva hur ni vill dokumentera arbetet. Är ni 
indelade i grupper kan någon dokumentera gruppens 
sammanfattning. Därefter behöver projektgruppen samla 
in dokumentationen och sammanställa den. 
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I det här avsnittet presenterar vi frågor som 
brukar användas vid analys och utveckling av 
verksamhet. Ni väljer själva vilka frågeställning-
ar som är relevanta att arbeta med och i vilken 
ordning ni vill ta dem. Vi har även handled-
ningar för varje workshop.

Intressenterna

Det är viktigt att ha kontroll över vilka andra organisa-
tioner eller personer ni är beroende av för att uppnå era 
mål och ett gott resultat. En del är ni mer beroende av än 
andra, det är era huvudintressenter. 

Huvudintressenter: Medlemmar/Publik/Deltagare/Kun-
der = de ni finns till för, eller skapar värde för.

Uppdragsgivare = de som ger er uppdraget (anslagsgiva-
re)

I projektgruppen tar ni fram en intressentkarta för att 
klargöra vilka intressenter som finns i:

 ■ Omvärlden (lagstiftare, samhället, myndigheter, media 
osv).

 ■ Närvärlden (medlemmar… etc, leverantörer, konkurren-
ter…).

 ■ Invärlden (den egna arbetsplatsen, styrelsen).

 
Handledning: Intressentanalys 

Uppdrag och verksamhetsidé

Syftet är att ta reda på hur ni arbetar i relation till upp-
draget, det som är verksamhetens huvuduppgift. Vad är 
det som gör er unika? Vilka intressenter har ni? Vilka är 
era huvudintressenter? Vilka behov har de (vad är det de 
efterfrågar)? Vad erbjuder ni era huvudintressenter i form 
av tjänster eller produkter och vilka värden skapar ni för 
dem? 

Resultatet ska ge er en förståelse för det ni gör idag och 
om den bilden är gemensam eller om den skiljer sig 
mycket åt. I så fall finns det anledning att gå tillbaka till 
uppdraget och prata igenom vad det innebär.

När ni genomfört workshoppen har ni fått fram ett 
underlag för att beskriva er verksamhetsidé.  Den ska 
uttrycka vilka ni är, vilka ni vänder er till och vad ni er-
bjuder.  Den kan tydliggöra verksamhetens syfte, karaktär 
och de grundläggande antaganden som verksamheten ska 
vila på. Verksamhetsidén ska hänga ihop med visionen 
och uppdraget.

Handledning: Uppdrag  
och verksamhetsidé

Förslag på frågeställningar  

och uppgifter vid workshoppar
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Styrkor och svagheter

Syftet är att ta reda på vilka som är verksamhetens 
styrkor och svagheter för att få en klarare bild över era 
utvecklingsområden, men också att se vad som redan 
fungerar och sådant ni behöver jobba med för att bibe-
hålla. 

Styrkor och svagheter kan användas till att förstärka 
arbetet mot målen och identifiera kompetensområden. 
Till exempel: om ni har satt ett mål som handlar om att 
ni ska öka kännedomen om verksamheten och en av era 
styrkor är att ni har ett bra samarbete med till exempel 
kommunen så kan en aktivitet vara att använda de kon-
takter ni har i kommunen för att nå ut till fler. Likaså kan 
en svaghet som till exempel ”svårt att nå ut” visa att ni 
behöver jobba mer med marknadsföring eller målgrupps-
analys för att öka kännedomen.

Handledning Styrkor & svagheter 

Omvärld

Det pågår saker i organisationens omvärld som kom-
mer att påverka förutsättningarna för verksamheten. 
Omvärldsanalysen syftar till att tydliggöra trender och 
händelser som det är viktigt att verksamheten tar hänsyn 
till i framtiden. Det handlar om att ligga steget före och 
agera istället för att passivt reagera, att bedöma möjlighe-
ter, undvika risker och skapa handlingsberedskap. 

I det här arbetsmötet gör ni en omvärldsspaning tillsam-
mans. Ni jobbar först med frågeställningen vilka trender 

och händelser i omvärlden och närvärlden som kommer 
att påverka er de närmaste åren? Ni kan med fördel välja 
ut några för verksamheten relevanta områden som ni 
koncentrerar omvärldspaningen på, till exempel vilka 
trender och händelser kan vi se inom vår egen bransch, 
bland våra intressenter? Omvärlden kan också ses i ett 
större sammanhang, till exempel digitalisering, politik, 
miljö och sociala faktorer.

När ni har gjort omvärldsanalysen har ni ett bra underlag 
att ta med in i arbetet med att sätta mål och identifiera 
kompetensområden.

Framtid 

I det här arbetsmötet får ni lyfta blicken och tänka på 
hur ni tycker att verksamheten ska vara när den är som 
allra bäst. Det hjälper er att skapa målbilder, planera och 
hitta mening. Det underlag som kommer fram är ett stöd 
när ni ska sätta mål och ta fram kompetensområden.

Ni ägnar er åt två frågeställningar:

 ■ Hur ser vår verksamhet ut när det är som allra bäst och 
våra viktigaste intressenter är nöjda? 

 ■ Vad behöver vi som medarbetare bidra med för att det ska 
bli möjligt att ha en sådan verksamhet i framtiden?

Handledning uppdateras

Historia 

Att samla alla medarbetare kring verksamhetens histo-
ria bygger stolthet och vi-känsla. Såväl nyanställda som 
långtidsanställda får ge exempel på händelser som de 
tycker har bidragit till verksamhetens nuläge. Ur histori-
en kan ni formulera vilka framgångsfaktorer som stärker 
arbetet i relation till verksamhetens uppdrag.
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Syftet är alltså att ta reda på vilka händelser som har 
påverkat verksamheten, vilka milstolpar, förändringar, 
personer och organisationer som har varit viktiga i orga-
nisationens vägval och förändringar samt vilka händelser 
som är viktiga att ta med in i framtiden. 

 Ni identifierar dessa händelser i tre dimensioner:

 ■ Invärld- den egna organisationen/arbetsplatsen.

 ■ Närvärld – den egna branschen, till exempel kunder, 
leverantörer, andra organisationer.

 ■ Omvärld – världen omkring: nationellt, internationellt, 
globalt, politik, ekonomi, sociala faktorer, miljö, teknologi 
osv.

I nästa steg kan ni prioritera de händelser som haft störst 
påverkan på organisationen för att sedan gå vidare och 
diskutera vilka kvaliteter, värderingar och händelser som 
ni anser är fortsatt viktiga att ta med in i framtiden när 
ni ska sätta mål. 

Handledning: Historia

Ledstjärnor/värdegrund

Ledstjärnor är ett stöd i organisationens arbete med 
normer och värderingar. De förstärker värdegrunden 
och varumärket och beskriver hur ni ska vara mot era 
intressenter och mot varandra. Ni får tillsammans identi-
fiera några värdeord som ska bli era framtida ledstjärnor. 
Tanken är att de kan fungera som ett stöd i er interna 
och externa kommunikation, i att göra tydligt vilka ni är, 
vad ni står för och hur ni vill uppfattas.  

Handledning: Ledstjärnor

Viktiga utvecklingsområden

Med hjälp av dokumentationen från de tidigare arbets-
mötena gör ni tillsammans en prioritering av områden ni 
behöver sätta mål för.

När ni har identifierat era utvecklingsområden har ni en 
grund för att fortsätta formulera inriktningsmål. Det är 
ledningen och styrelsen som ansvarar för att sätta målen 
och förankra dem hos medarbetarna. Eftersom målen 
bland annat grundar sig på viktiga utvecklingsområden är 
tanken att medarbetarna ska känna igen sig i målen.

Handledning under omarbetning

 
Att sätta mål

Målen ska vara ett stöd i det som verksamheten ska 
åstadkomma, de ska stärka era resultat och göra er livs-
kraftiga. Bra mål ska leda till utveckling och lärande, de 
ska underlätta ledning och prioritering samt öka engage-
manget och det individuella ansvaret för det ni tillsam-
mans ska uppnå.

Det är vanligtvis ledningen och styrelsen som ansvarar 
för att sätta målen. Styrelsen brukar vara mer inblanda-
de i det som handlar om de långsiktiga målen medan 
verksamhetsledarna är mer ansvariga för de operativa 
delmålen. Det kan se olika ut i olika organisationer.

På TRS använder vi inriktningsmål och resultatmål som 
benämning på långsiktiga mål och delmål:

Inriktningsmål: Långsiktiga mål som 
uttrycker en riktning eller ett önskat 
läge.
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Resultatmål: Delmål som ska uppnås 
under en viss tid i förhållande till in-
riktningsmålen och vara SMARTA:

 ■ Specifika: målen ska vara konkreta och tydliga.

 ■ Mätbara: du ska veta när målen är uppnådda.

 ■ Accepterade, Attraktiva: du ska förstå målen och se värdet 
av att nå dem.

 ■ Realistiska: målen ska kunna uppnås utifrån dina eller 
gruppens förutsättningar.

 ■ Tidsbestämda: du ska veta när målarbetet börjar och 
slutar.

Vid formulerandet av mål är det bra att ha ett underlag 
som består av: 

 ■ Uppdraget (ofta formulerat i verksamhetens stadgar).

 ■ Politiska, kommunala, regionala mål, kulturplaner eller 
annat som styr verksamheten.

 ■ Viktiga utvecklingsområden.

 ■ Konsekvensanalys omvärld.

Man behöver ha med sig ett antal frågor som stöd för att 
formulera konkreta, relevanta och realistiska mål både på 
lång och kort sikt. 

TRS har tagit fram en guide med frågeställningar som 
fungerar som stöd vid formulerandet av mål samt ett 
antal mallar. Ni väljer själva vilka mallar som passar er 
verksamhet bäst. 

OBS! Se upp med att sätta för många mål. Det är bättre 
att ha ett fåtal mål som ni når än att ha många mål som 
ni inte hinner med. 

Handledning under omarbetning

Mål & handlingsplan

Det här arbetsmötet är till för att förankra och presentera 
förslagen på mål för alla medarbetare. Ledningen presen-
terar förslagen på mål och får feedback på om medarbe-
tarna känner igen sig i målen och om de tycker att målen 
är ”SMARTA”.

Om tiden räcker till kan ni också påbörja arbetet med 
att ta fram förslag på aktiviteter, alltså vad ni behöver 
göra för att nå målen. Sedan kan det arbetet fortsätta på 
avdelningar eller i olika grupper innan det sammanställs 
som en bilaga till verksamhetsplanen.

Handledning under omarbetning
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Ytterligare kompetenser som är viktiga för verksamhet-
ens och individens utveckling är att kunna samarbeta, 
lyssna, reflektera, sätta sig in i andras situation, analysera 
och lösa problem.

Att analysera kompetensbehov

Rätt kompetens i förhållande till verksamhetens mål gör 
organisationen mer livskraftig. För att utveckla organi-
sationen och medarbetarna behövs en god planering. Ni 
behöver identifiera vilka kompetensområden som hjälper 
er att nå målen.

Arbetet med att identifiera kompetensområden kan ske i 
ledningsgruppen eller projektgruppen. 

Handledning: under omarbetning

Kompetensplanering

Precis som i workshop mål och aktiviteter syftar detta 
möte till att förankra kompetensbehoven och skapa del-
aktighet. De föreslagna kompetensområdena presenteras 
för medarbetarna som får reflektera, diskutera och lämna 
synpunkter.

Ni använder en del av mötet till att lämna förslag på 
aktiviteter för kompetensutveckling, det vill säga vad ni 
behöver göra för att utveckla er inom föreslagna områ-
den. Det kan vara studiebesök, kurser, erfarenhetsutbyten 
och så vidare.

Handledning: under omarbetning

Kompetensutveckling  
och lärande

Kompetensutveckling ska stödja verksamhetens och in-
dividens behov av utveckling. En effektiv, ändamålsenlig 
kompetensutveckling är när det finns en röd tråd mellan 
mål, utvecklingsbehov och utvecklingsaktiviteter. 

Vi har definierat kompetens utifrån SIS standard ”Led-
ningssystem för kompetensförsörjning”.

Definition av kompetens

Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa 
kunskaper och färdigheter.

 ■ Förmåga: erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta 
sina kunskaper och färdigheter.

 ■ Vilja: attityder, engagemang, mod och ansvar.

 ■ Kunskap: fakta och metoder – att veta.

 ■ Färdigheter: Att kunna utföra i praktiken – att göra.

Referens: SIS, SS 62 40 70 Ledningssystem för kompetens-
försörjning – Krav

Olika typer av kompetens: 

Verksamhetskompetens

Den kompetens som behövs för att förstå helheten. Kopp-
lingen mellan det som medarbetaren gör i sin egen yrkesroll 
och hur det bidrar till verksamhetens uppdrag, till exempel 
ekonomiskt resultat, arbetsmiljö, service och bemötande.

Yrkesspecifik kompetens:

Den kompetens medarbetaren behöver för att kunna utöva 
sitt yrke som till exempel skådespelare, lärare, etc.
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Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen består av en textdel som bland annat 
beskriver uppdraget, framtiden och vad organisationen 
behöver ägna sig åt den kommande tiden. Den andra 
delen består av bilagor som till exempel budget, mål- och 
aktivitetsplan och kompetensplan.

Verksamhetsplanen ska oftast godkännas av styrelsen 
innan den är klar. Det är bra att börja arbetet med verk-
samhetsplanen och fylla på de olika textdelarna kontinu-
erligt.

På trs.se finns exempel på hur en verksamhetsplan kan se 
ut.

Verksamhetsplanering som en 
återkommande process

Att planera för kommande år, utvärdera året 
som gått, kommunicera resultaten och sätta 
nya mål – det är ett återkommande arbete. När 
ni gjort grundarbetet och det är dags för att 
verksamhetsplanera för nästa period så blir inte 
processen lika omfattande som första gången. 

Det kontinuerliga arbetet med verksamhets- och kompe-
tensutveckling innebär att ni:

 ■ Följer upp och utvärderar den verksamhetsplan och de 
mål ni har för perioden (året).

 ■ Gör en årscykel för kommande verksamhetsplanering.

 ■ Kommunicerar resultaten till era intressenter och medar-
betare.

Verksamhetsåret  

Verksamhetsåret beskrivs i verksamhetsplanen men för 
att få en bra överblick av hur aktiviteterna fördelar sig 
över året kan man illustrera det i en årscykel. 

Ni kan skriva in de aktiviteter som har med verksamhets-
planeringen att göra, när ni ska följa upp resultaten och 
när ni ska återkoppla dessa till era medarbetare. Det är 
ett stöd i den fortsatta verksamhetsplaneringen. 

Exempel på verksamhetsår
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              Kvartal 2  
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Uppföljning och utvärdering är en förutsätt-
ning för lärande och utveckling.  Intressenterna, 
styrelsen och medarbetarna vill och behöver 
veta hur det går för verksamheten.

Kontinuerlig planering och uppföljning

Därför är det viktigt att kontinuerligt följa upp vad som 
har hänt och hur det har gått. Några exempel på frågor 
som ni behöver ställa:

 ■ Håller vi fast vid våra målsättningar?

 ■ Genomförs det vi planerat?

 ■ Har vi upptäckt andra och kanske bättre åtgärder?

 ■ Behöver planen revideras?

 ■ Behövs stöd i form av mer tid eller resurser?

 ■ Vilka effekter kan vi se?

 ■ Vad har vi åstadkommit?

 ■ Blev det som vi förväntat? Bättre? Sämre? Varför?

Kommunikation och återkoppling

En viktig del av verksamhetsplaneringen är att ta fram 
mål, planer och aktiviteter för framtiden. Men hur ofta 
får vi veta vad som hände och vilka effekter det lett till?

Att kommunicera resultat och ge återkoppling, både 
på grupp- och individnivå, är en viktig del av verksam-
hetsutvecklingen. Att få mötas kring dessa frågor för att 
få reda på hur det har gått, men också få möjlighet att 
reflektera och diskutera resultaten, ökar motivationen att 
arbeta målinriktat och bidrar till en känsla av samman-
hang.

Det är inte alltid organisationer når sina mål, på grund av 
händelser i omvärlden eller ändrade förutsättningar. Då 
är det viktigt att våga prata om motgångar och miss-
lyckanden för att öka lärandet och förståelsen för olika 
förändringar. Det är ju ofta av motgångarna och utma-
ningarna vi lär oss.

Det går att åstadkomma ett systematiskt arbete med 
att kommunicera mål och resultat genom att planera in 
tillfällen för detta i samband med verksamhetsplanering-
en. Använd gärna årscykeln för att planera in när ni ska 
återkoppla resultaten.
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