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Att starta projekt
Det här fördjupningsmaterialet ger dig som företagare bra tips när det gäller att starta 
projekt. Först beskriver vi kort LFA metodiken, som du kan läsa ännu mer om via en länk. 
Sedan tipsar vi om organisationer som kan finansiera projekt. Lycka till!

LFA METODIKENS NIO STEG
LFA metoden har nio steg som utförligt beskrivs via en länk i fördjupningsmaterialet. 
Steg 1: Börja med en omvärldsanalys för att veta vad andra gör och vad som 
 redan är gjort.

Steg 2: Ta reda på vilka andra intressenter ni bör involvera eller ta hänsyn till i arbetet.

Steg 3: Analysera själva problemet och försök få med så många olika 
 perspektiv som möjligt.

Steg 4: Vilket mål ska ni ha för projektet? Är det realistiskt och nåbart eller  
 kanske för lågt ställt?

Steg 5: Vad ska ni göra för att nå målet? Planera aktiviteterna och lägg dem i en tidsaxel.

Steg 6: Vilka resurser krävs och hur ska ni använda det ni har fått? Tänk på att resurser  
 är både personer, tid och pengar.

Steg 7: Hur ska ni se om ni lyckas eller inte, hur ska ni mäta hur projektet går?

Steg 8: Vilka risker finns för att ni ska misslyckas eller inte nå målen och var finns 
 de svaga länkarna?

Steg 9: Avsluta planeringsfasen med att analysera er antaganden och förutsättningar 
 som kommer att påverka ert arbete.

Länk till Socialfondens skrift om LFA metoden:

www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/LFA.pdf



Organisationer som vill vara med och finansiera bra projekt:

www.esf.se 

www.tillvaxtverket.se/eu-program/ovre-norrland.html

www.jordbruksverket.se

www.langmanska.com/

www.arvsfonden.se/

www.socialstyrelsen.se

www.vinnova.se/

Kommuner

Regionförbund

Länsstyrelser


