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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att kartlägga två projekt inom två hjälporganisationer: Xola Educare i 

Contribution To Opportunities och Digniti Omnia i Svenska kyrkan. Studien visar hur 

projekten behandlar fem utvalda projektledande kunskapsområden: projektmål, intressenter, 

krav, tider och kommunikation. Vår frågeställning är: På vilket sätt tillämpas 

projektledningstekniker vid hantering av: projektmål, intressenter, krav, tider och 

kommunikation inom hjälporganisationers projekt? Vår utgångspunkt för denna studie är att 

det finns skillnader i hur nyetablerade och etablerade hjälporganisationer tillämpar 

kunskapsområden för planeringen av sina projekt. Studien utgår även ifrån att praktiken 

skiljer sig från hur den klassiska projektledningsläran beskriver de centrala delarna inom 

utvalda kunskapsområden. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, med intervjuer 

och dokumentanalys som metod för datainsamling i syfte till att kartlägga projektens 

nuvarande struktur utifrån kunskapsområden i relation till tidigare forskning. 

 

Tidigare forskning om projekt inom hjälporganisationer visar en trend om ineffektivitet och 

mindre lyckat resultat än framgångsrika projekt. Projektledarens kompetens och erfarenhet 

har visat sig spela en roll i detta. Projektledande kunskapsområden har i viss utsträckning 

anammats men har fortfarande en stor utvecklingspotential och behöver anpassas till den 

kontext som ideellt baserade hjälporganisationer lever i. 

 

Kartläggningen i sin helhet visar att nyetablerade hjälporganisationer inte använder sig lika 

mycket av projektledande kunskapsområdena som en mer etablerad hjälporganisation gör. Att 

praktiken skiljer sig från teorin visar även kartläggningen genom brister i strukturerade 

metodiska tillvägagångssätt. Verkligheten överensstämmer inte alltid med teorin då individer 

är föränderliga och projekt är rörliga företeelser som behöver foga sig efter varandra och 

deras kontext. Kartläggningen och studiens resultat visar att båda projekten har formulerade 

projektmål i dokumentform. Delprojektledarna har inte genomfört någon intressentanalys i 

enlighet uppsatsens teori men har en stor medvetenhet om sina intressenter. Kraven som 

projekten ämnar uppfylla formulerades vid projektstart. Projekten har ingen strukturerad 

tipsplan innehållande de teoretiska projektledningsteknikerna. Båda projekten har i enlighet 

med teorin strukturerade mötesformer. 

 

Nyckelord: Ideella organisationer, NGO, NPO, hjälporganisationer, projektledning, 

projektledande kunskapsområden, Sydafrika, Svenska kyrkan. 



   

 
 

Abstract 

The purpose of this essay is to conduct a survey of two projects within two Non-profit 

organizations: Xola Educare in Contribution To Opportunities and Digniti Omnia in The 

Church of Sweden. The study intends to investigate how the projects deal with the five 

selected areas of knowledge: project goals, stakeholders, requirements, timetable and 

communication. The essay originates from the research question of: How are knowledge areas 

applied to structuring projects in Non-profit organizations? Our starting point for this study is 

that there are differences in how newly established and already established Non-profit 

organizations will apply knowledge areas for the planning of their projects. The study also 

assumes that practice differs from how the essay's theory describes knowledge areas. The 

study has been conducted with a qualitative method, with interviews and document analysis 

as a method of data collection for the purpose of mapping the current structure of the projects 

based on knowledge areas in relation to the theory. Previous research on projects driven by 

Non-profit organizations has illustrated a trend of inefficiency and unsuccessful projects 

rather than successful. The project managers' skills and maturity are revealed to play a key 

part for their success. Knowledge areas have been used to a certain extent but still have a 

great development potential and need to be adapted to the context of Non-profit organizations. 

 

The survey shows that newly established Non-profit organizations do not use as many project 

knowledge areas as a more established Non-profit organization does, and that theory and 

practice differ in these two Non-profit organizations. The survey also shows that reality 

differs from the theory through shortcomings in structured methodological approaches. 

Reality does not always match the theory when individuals and projects are changing; they 

need to follow one another and its context. The survey and the results of the study show that 

both projects have formulated project goals in document form. The project has not conducted 

any stakeholder analysis according to the essay theory but has a high level of awareness about 

its stakeholders. The requirements that the projects aim to meet were formulated at the start of 

the project. The projects have no structured time plan containing the theoretical project 

management techniques. Both the projects have structured forms of meeting according to the 

theory. 

 

Keywords: Non-profit organizations, NGO, NPO, project management, project management 

tools, South Africa, The Church of Sweden. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras studiens problembakgrund följt av en introduktion av 

hjälporganisationerna; djupare beskrivning av dessa presenteras i empirikapitlet. I detta 

inledande kapitel presenteras även studiens frågeställning och syfte.  

 

1.1. Problembakgrund 

Världen blir mer och mer orättvis, de rika blir rikare och de fattiga fattigare. Många 

människor lever under existensminimum och kämpar för att få mat för dagen. Ingen kan göra 

allt men många kan göra något för att hjälpa dessa människor till en bättre livssituation. Det 

finns många hjälporganisationer på olika nivåer som går i bräschen för dessa insatser.  

 

Arbete som sker ideellt med ett välgörande syfte innebär att människor samarbetar utifrån en 

eller flera gemensamma idéer om att förbättra en problematisk situation. Att samordna 

människor i det ideella arbetet för att uppnå det övergripande målet är sällan problematiskt, 

vägen dit är desto svårare att enas om. Ofta finns det många viljor, idéer och erfarenheter om 

hur arbetet på bästa sätt ska nå målet. Detta ställer krav på att den ledande funktionen kan 

samordna och hålla balansen för att tillfredsställa de involverade samtidigt som arbetet förs 

framåt (Anheier 2000). Till skillnad från projekt i andra branscher, brister projekt inom 

hjälporganisationer i högre utsträckning i effektivitet, framgång och att nå mål som ger ett 

lyckat resultat (Khang & Moe 2008). Den mänskliga omsorgen står bakom initiativen snarare 

än en strukturerad projektorganisation (Lannon & Walsh 2016). Projektledningstekniker, som 

är tekniker och metoder för att planera och strukturera projekt, har börjat användas för att 

vända trenden (Golini, Kalchschmidt & Landoni 2015; Landoni & Corti 2011). Detta har visat 

sig vara en framgångsrik metod i projekt som syftar till att stötta lokala initiativ och 

förbättring av livssituationen för människor i utsatta områden (Hansson & Wihlborg 2011; 

Meredith & Macdonald 2016). Golini (2015) tillsammans med andra forskare (Briére m fl 

2015; Landoni & Corti 2011; Khang & Moe 2008), uppmärksammar kunskapsgapet inom 

forskningen för hur projektledande kunskapsområden och projektledningstekniker tillämpas i 

projekt drivna av hjälporganisationer. Forskning om projekt inom hjälporganisationer handlar 

övervägande om projekt som bistår och distribuerar hjälp på distans, snarare än interagerar 

med sin målgrupp på plats (Lannon & Walsh 2016). 
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Denna uppsats ämnar därmed kartlägga två projekt i två hjälporganisationer. Färden dit går 

via en bakgrund om organisationerna och projekten tillsammans med tillämpbar klassisk 

projektledningsteori. Vi har tagit fram en analysmodell som kommer presenteras i 

metodkapitlet som sätter ramarna för studiens kartläggning. I empirikapitlet uttyds studiens 

kartläggning av de två studerade projekten. I analyskapitlet presenteras och diskuteras de 

utvalda projekten följt av slutsatser, avslutande reflektioner och vidare forskning. Vi vill 

redan nu uppmärksamma läsaren om att definitionen och benämningen, för arbete som sker 

frivilligt och i syfte att hjälpa individer som lever i utsatta levnadsförhållanden, är diffus.  

I den här uppsatsen använder vi begreppet hjälporganisationer. Begreppen som finns och vad 

de innebär redogörs djupare i uppsatsens teorikapitel. Vi har valt att kursivera utvalda ord för 

att markera deras betydelse, vi har gjort detta för att underlätta för läsaren. 

 

1.2. Organisationsbakgrund 

Contribution To Opportunities (CTO) är en organisation som grundades år 2015 av Sofia 

Johansson och Jasmina Kapetanovic. De befann sig våren 2014 i Kapstaden, Sydafrika som 

studenter vid Karlstads universitet för att skriva sitt examensarbete. På den resan kom de i 

kontakt med en verklighet olik sin egen, där de mötte de utmaningar som en förskolas 

verksamhet stod inför i ett av Kapstadens utsatta områden. Detta sådde fröet till att grunda 

CTO, en organisation som arbetar med att identifiera lokala initiativ i Kapstaden. 

Organisationen stöttar och driver projekt som syftar till att förbättra livssituationen för unga 

med fokus på långsiktig hållbarhet, underhåll och självständighet. Idag stöttar och driver CTO 

tre projekt: Xola Educare, Amasoja Youth Initiative samt Mama Lucy Educare (CTO 2017). 

Denna studie kommer att omfatta Xola Educare. 

 

Svenska kyrkan härstammar från medeltiden då kristendomen kom till Sverige. Under 1500-

talet lades den lutherska grund som kyrkan vilar på än idag (Berntsson et al. 2012). Fram till 

och med år 2000 hade Svenska kyrkan och staten ett samstyre men gick under detta år skilda 

vägar. Kyrkans verksamhet lägger fokus främst på gudstjänster, undervisning samt diakoni. 

Diakoni är det sociala arbete som innebär att hjälpa människor i utsatta situationer. Det finns 

specifika organ i samtliga av Svenska kyrkans stift (regioner) för det diakonala arbetet vilka 

utgör en del av församlingarnas fundamentala uppgifter (Nationalencyklopedin 2017c). 

Svenska kyrkan bedriver såväl ideell verksamhet som avlönad verksamhet.  
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1.3. Syfte och frågeställning      

Alla individer har en samling av livserfarenheter, kulturreferenser och normsättningar. Utifrån 

dessa perspektiv genomför vi livets alla uppgifter privat som arbetsmässigt. En 

projektorganisation sitter därmed på en mångfald av kunskap som behöver förvaltas klokt och 

effektivt. På så sätt är det av vikt att både använda förnuft och känsla för att få 

genomslagskraft inom projekten. Tidigt i utformningen av denna uppsats fick vi höra 

ordspråket “Ge en man en fisk och du föder honom för en dag, lär en man att fiska och du 

föder honom för livet.” Ett ordspråk som innebär att det är långsiktigt bättre att gå till grunden 

med ett problem än att genomföra någon tillfällig lösning.  

 

Vår utgångspunkt för denna studie är att det finns skillnader i hur nyetablerade och etablerade 

hjälporganisationer tillämpar projektledande kunskapsområden för planeringen av sina 

projekt. En nyetablerad organisation är i det här fallet en som funnits i ett par år medan en 

etablerad funnits i minst 20 år. Studien utgår även ifrån att praktiken skiljer sig från hur 

klassiska projektledningsläran beskriver de centrala projektledande kunskapsområdena. 

 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur hjälporganisationer strukturerar sina 

projekt genom att kartlägga hur de tillämpar studiens fem utvalda projektledande 

kunskapsområden: projektmål, intressenter, krav, tider och kommunikation. Urvalet av dessa 

har gjorts utifrån inspiration av Project Management Insititute (PMI), uppsatsens tidsram samt 

möjligheten att få en så bra helhetssyn som möjligt. Kartläggningen blir studiens slutresultat. 

Vi kommer att utgå från följande frågeställning under vår kartläggning: 

 

 

 

 

  

Med uppsatsens resultat har vi förhoppningar om att bidra och öka förståelsen för hur projekt 

som drivs inom ideella hjälporganisationer kan bli effektivare och mer framgångsrika genom 

tillämpning av projektledningstekniker. 

 

 

På vilket sätt tillämpas projektledningstekniker vid hantering av: projektmål, intressenter, 

krav, tider och kommunikation inom hjälporganisationers projekt? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör för och lyfter vi fram teorier som behandlar definitioner över olika 

ideella verksamheter, klassisk projektledning och projektledande kunskapsområden. Kapitlet 

avslutas med tidigare forskning om projekt i den ideella sektorn.   

 

2.1. Ideellt arbete 

Den här uppsatsen behandlar projekt som syftar till att hjälpa och stötta människor, det finns 

flera olika begrepp för denna typ av arbete och vi kommer att redogöra för några av dem här. 

Arbete som pågår av människor för att hjälpa människor i nöd, utan att få någon ersättning, är 

något som länge funnits världen över. Välgörenhet handlar om: “osjälvisk hjälp till människor 

som är i nöd eller att hjälpa sämre lottade” enligt Nationalencyklopedin (2017b). Välgörande 

arbete syftar till att åtgärda fattigdom och nöd genom frivilliga bidrag i form av olika typer av 

resurser. Dessa typer av aktiviteter, verksamheter och organisationer existerar världen över. 

 

Ideella organisationer, eller Non-profit organizations (NPO) finns i många olika former, 

storlekar och syften. Vissa är lokala som Rotary (www.rotary.se/karlstad/home/), andra är 

nationella som Rädda barnen (www.raddabarnen.se/) eller internationella som Röda korset 

(www.redcross.se/). Det finns ideella organisationer som följer strikta modeller medan andra 

är mer flytande och lever inom informella nätverk. Helmut K. Anheier (2000) sammanställer 

fem karaktäristiska komponenter som beskriver den ideella organisationen: 

 

• I viss mån institutionell förankring, vilket gör att den ideella organisationen skiljer 

sig från informella former av grupper såsom familjer.  

• I viss mån privat och självständig vilket ger den ideella organisationen egenmakt. 

• Icke-vinstdrivande. Den genererar ingen vinst åt ägaren.  

• Självstyrande. Äger kontrollen över sin egen existens.  

• Beroende av volontärarbete. Det finns inget tvång i att deltaga.  

 

Alla ideella organisationer grundar sig i en sammanslutning av människor genom deras 

gemensamma idéer och intressen. Ideella organisationer har sällan svårt att klargöra det 

övergripande målet, desto mer problematisk är vägen för att nå dit. Anheier beskriver 

skillnaden mellan ideella organisationer och företag. Den ideella organisationen har ofta 

http://www.redcross.se/
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svårare att styra och kontrollera arbetet än ett företag. Ofta finns det många viljor i att 

bestämma vilka aktiviteter som är bäst för att nå målet, vilket Anheier menar ställer höga krav 

på ledningen. För att den ideella organisationen ska bli framgångsrik ställs ofta höga krav på 

att finna en arbetsmodell som kan stimulera mångsidighet, arbetskultur och ett högre syfte än 

vad företag har (Anheier 2000). 

 

2.1.1. Non-Governmental Organization 

Ur det internationella perspektivet är Non-Governmental Organization (NGO) ett vedertaget 

begrepp för ideella organisationer. Nationalencyklopedin (2017a) definierar det som en 

allmän benämning på organisationer som inte är statliga. Begreppet NGO härstammar 

ursprungligen från 1945 då Förenta Nationerna (FN) myntade detta samlingsnamn för aktörer 

i samhället som arbetade i FN:s regi eller kontext. Sedan 1980-talet har begreppet spridit sig 

och används nu inom alla ramar för välgörande arbete (Martens 2002). Hon menar att NGO:s 

bygger på enskilda individers intresse i att främja ett gemensamt mål vars syfte är att göra 

samhället till en bättre plats. NGO:s kan drivas yrkesmässigt professionellt med anställda men 

utan ett vinstdrivande syfte. NGO:s är självständiga i både styrning och ekonomi. 

Organisationen kräver en viss form av struktur för att hålla sig vid liv och arbeta framåt, vilket 

också gör dem formella (Martens 2002).  

 

2.1.2. Socialt entreprenörskap 

Socialt entreprenörskap är en modern företeelse medan entreprenörskapet och företagande går 

längre bak i historien. Entreprenörskap är en process för att utnyttja möjligheter utan att 

begränsas av sina resurser. Redan för 200 år sedan diskuterade ekonomer vikten av processen 

för att nå resultat av en produktion. Nyckeln är därför processen i att nå fram till målet och 

vad som utvinns under den (Brooks 2009). 

 

Begreppet socialt entreprenörskap har diskuterats under de senaste åren. Ingen enad definition 

har ännu formats men diskussionen kretsar kring ett antal gemensamma nämnare. Det ständigt 

återkommande är att socialt entreprenörskap innebär att de sociala problem och behov, som 

privata och offentliga aktörer missar, uppmärksammas. Den sociala entreprenören utmärker 

sig från andra entreprenörer genom att ha ett syfte som inte innebär personlig vinst utan ett 

bidrag för att skapa ett värde i samhället. Den sociala entreprenören hittar och utvecklar nya 
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idéer och möjligheter som syftar till att skapa ett bättre samhälle, individen är engagerad i 

processen genom att ständigt främja innovation, anpassning och lärande (Brooks 2009). 

 

2.2. Ideella verksamheter och projekt 

Projekt är ett vedertaget begrepp inom den ideella sektorn, nationellt som internationellt. Det 

finns dock brister i forskarvärlden och litteraturen om hur projekt planeras och genomförs 

inom ideella organisationer. Det talas ofta om hur ledarskap är viktigt, att den sociala 

entreprenören är en nyckelperson och hur denne kan omformulera sina idéer till arbete i en 

organisation. Studier har gjorts angående anpassade ramverk för projekt som drivs inom den 

ideella sektorn. Studierna pekar ut framgångsfaktorer och tillvägagångssätt för hur projekt bör 

planeras, genomföras och avslutas, se vidare Khang & Moe (2008), Landoni & Cort (2011). 

Projekt inom den ideella sektorn och internationell utveckling berörs och styrs i större 

utsträckning av deras intressenter. Projekt drivs ofta transparent och offentligt vilket öppnar 

upp för fler intressenter (Ika & Hodgson 2014). Det finns en uppsjö med litteratur för hur 

ideella organisationer bör vara strukturerade, men inte specifikt hur projekt planeras, se Dym 

& Hutson (2005); Padaki & Vaz (2005); Drucker (2011); Briére et al. (2015). För att se 

närmare på denna projektstruktur kommer vi nu att gå in på den teoretiska klassiska 

projektledningsläran. 

 

2.3. Klassisk projektledning 

Alla organisationer ser olika ut beroende på resurser, tillgångar och behov. Detta leder till att 

strukturen utformas därefter. En del organisationer har en hierarkisk toppstyrning medan 

andra har en mer platt organisationsstruktur där medbestämmandet är mer framträdande än i 

den hierarkiska organisationen. Som komplement till organisationer med traditionell 

linjeverksamhet, har projekt blivit en naturlig del i dagens konstruktioner, som ett sätt att 

genomföra punktinsatser eller utföra uppdrag som är vid sidan av den dagliga verksamheten 

(Ljung 2011). Linjeverksamhet fortgår permanent medan projekt är unika satsningar som sker 

temporärt. På senare år har även agil projektledning blivit en utbredd metod som ett alternativ 

till klassisk projektledning (Adkins 2010; Gustavsson 2016). 
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2.3.1. Definition av projekt 

Ett projekt är en unik aktivitet eller satsning med en tydlig början och slut. Projektet kan syfta 

till att skapa en produkt, tjänst eller effekt. Projekt är temporära och tidsbegränsningen kan 

vara planerad till att pågå ett par dagar eller flera år. Syftet med projekt är ofta att skapa någon 

sorts förändring, vilket gör att dess resultat ofta ger effekt långt efter slutdatumet. Det finns 

heller ingen begränsning för hur många personer som är involverade, utan projekt kan 

innefatta allt från en person upp till tusen (PMI 2009). 

 

Det fundamentala i ett projekt är att skapa ett projektresultat. För att nå dit är tiden och 

resurserna begränsade och behöver tas hänsyn till och balanseras mot varandra för att 

effektivisera arbetssättet såväl som att balansera resultatet. Dessa tre komponenter utgör 

tillsammans projekttriangeln. I den klassiska projektledningen behöver projektledaren ta 

hänsyn till hela projekttriangeln i planeringsfasen. De flesta beslut behöver fattas i ett tidigt 

stadie för att veta vilka resurser som kommer att behövas och förhandlas om (Kerzner 2003). 

 

Varje projekt är unikt och speciellt, men enligt Jansson & Ljung (2004) finns det aspekter 

som är gemensamma för samtliga. Projekten bär på aspekter av olika arketyper och karaktärer 

som gör dem gemensamma med andra projekt. På så sätt kan projekten kategoriseras efter 

karaktärsdrag. Genom att identifiera projektets främsta karaktärsdrag kan projektledningen 

anpassas och bli bäst lämpad för projektets progress och resultat. Det finns flera olika 

projektinriktningar som exempelvis interna förändringsprojekt som syftar till att förändra, 

förbättra och utveckla arbetet som utförs inom organisationen eller en specifik kontext. 

Projekten handlar om att organisera om, utveckla eller införa nya sätt att arbeta och höja 

kompetensen. Målet är att nå effektivisering eller förbättring i hur en verksamhet drivs 

(Jansson & Ljung 2004). 

 

Ett projekt är uppdelat i olika faser, som projektet går igenom under arbetets gång. Enkelt 

uttryckt utgör faserna projektets livscykel. Oftast utspelar sig faserna i sekvenser men kan 

även delvis ske parallellt. Storleken på projektet kan avgöra hur många faser det behöver 

delas upp i. Att dela in projektet i faser är också ett sätt att bryta ner och underlätta styrning, 

ledning och planering. Oavsett hur många faser eller dess storlek bär de på liknande 

egenskaper där varje fas avslutas med någon form av överlämning, som ofta kallas för 

milstolpe eller etappmål. Varje fas fokuserar på ett specifikt arbete, vilket också innebär att 
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det kan behövas olika typer av resurser och färdigheter under projektets gång. Det finns inget 

facit för hur faserna ska se ut (PMI 2009). 

 

Jansson och Ljung (2004) redovisar en modell för de generella faserna som ett projekt 

genomgår. Ett projekt inleds med en förstudie där underlag skapas för att motivera och 

undersöka om projektet ska genomföras eller inte. Om projektet ska utföras, är nästa fas 

planeringsfasen. I den här fasen planeras hela projektets utförande samt hur 

projektorganisationen ska struktureras. Vidare kommer genomförandefasen, här realiseras allt 

som planerats under föregående fas. Genomförandefasen avslutas med en överlämning till 

mottagaren där han får projektresultatet och ett avslut där projektet utvärderas och avvecklas. 

 

 

 

 

Figur 1: Omarbetad skiss över projektfaserna, pilarna representerar generella milstolpar (Jansson & 

Ljung 2004). 

 

De projekt som denna studie kartlägger befinner sig just nu i genomförandefasen. Men 

studiens syfte och frågeställning fokuserar på projektets planeringsfas, därför görs en djupare 

beskrivning av denna. I planeringsfasen definieras projektmålen och det fastställs hur 

projektet ska utföras, av vem och vad som ska göras. Projektplanen produceras i denna fas. 

Den innehåller dokument och riktlinjer för hur arbetet ska organiseras, utföras och styras. Det 

är viktigt att poängtera här att planeringen som sker i denna fas inte är skriven i sten. Om ny 

information, förändringar eller nya förutsättningar uppkommer måste planeringen anpassas 

och ibland göras om, enligt Jansson och Ljung (2004). Författarna fortsätter med att det som 

produceras och fastställs i planeringsfasen bör därför innefatta en stor portion flexibilitet som 

möjliggör förändring för att projektet ska kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt. 
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Den individ som har rollen och ansvaret att genomföra projektet kallas projektledare. Project 

Management Institute (PMI) definierar projektledning som: “kunskap, färdigheter, verktyg 

och metoder som tillämpas på projektaktiviteterna i syfte att uppfylla projektkraven.” 

Projektledningen ansvarar för initiering, genomförande och styrning. Ofta innebär detta att 

identifiera krav, bemöta intressenternas behov samt balansera projektets alla komponenter 

under hela processen (PMI 2009). För att få en större förståelse för de ansvarsområden som 

projektledaren tillhandahar kommer vi nu gå djupare in på de projektledande 

kunskapsområden som kommer behandlas under denna studie, vilket är: projektmål, 

intressenter, krav, tider och kommunikation. 

 

2.3.2. Projektmål 

I början av ett projekt behöver målet fastställas, det är fundamentalt för hela dess resultat. 

Varje deltagare och berörd part behöver veta vart projektet är på väg och vad det ska 

åstadkomma för att inte lägga tid och energi på sysslor som inte hör till projektets mål. 

Projektmålet genomsyrar allt arbete och visar vägen under projektets gång. Om målet inte 

formuleras kan det leda till onödigt merarbete med sysslor som kan vara väsentliga, men för 

projektets mål kan de vara helt irrelevanta vilket i sin tur tar tid, energi och resurser från 

projektets huvudsakliga syfte och mål (Jansson & Ljung 2004). 

 

Projektmål ska vara så tydliga att de går att mäta, motivera och kommunicera. Projektmålen 

ska kunna mätas på ett sådant sätt att det blir tydligt när målen är uppfyllda. Vidare ska målen 

kunna motiveras på ett sådant sätt att det finns en mening med hela projektets existens. Målen 

ska också kunna kommuniceras med projektgruppen. Det finns olika sorters mål inom ett 

projekt, dels finns det övergripande mål för hela verksamheten eller organisationen där 

projektet genomförs. Det finns även effektmål, vilket preciserar det som lever kvar efter 

projektet avslutats. Effektmål ger förhoppningsvis ringar på vattnet som inte skulle uppstått 

om det inte vore för projektets existens och arbete. Projektmål är resultatet som levereras 

precis innan avslut och avveckling av projektet (Jansson & Ljung 2004). 
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2.3.3. Intressenter 

Alla projekt drivs i en kontext, det vill säga en organisation, människor och ett samhälle. Det 

arbete som ett projekt utför och resultatet av hela processen påverkar eller påverkas i olika 

utsträckning både positivt som negativt av den omgivande miljön. I projektets planeringsfas är 

det därför angeläget att peka ut och identifiera projektets interna och externa intressenter (PMI 

2009). 

 

Intressenterna kan ha olika mycket inflytande, som kan förändras under projektets gång. Att 

inte identifiera intressenternas makt, ansvar och generella intresse kan ha en direkt negativ 

inverkan på projektets arbete samt påverka resultatet långt därefter (PMI 2004). Intressenter 

vars intressen är av positiv art kan bidra till projektets arbete och resultat, det kan här finnas 

mycket fördelar att utvinna genom att uppmärksamma dessa. Intressenter av negativ art är 

viktiga att uppmärksamma för att sedan ingå i projektets risker och riskhantering. Exempel på 

intressent skulle kunna vara investerare, myndigheter eller medborgare. De intressenter vars 

inflytande och intresse är extra viktigt i projektet kallas för nyckelintressenter. Exempelvis 

skulle projektledaren, framtida användare av resultatet eller sponsorer kunna vara 

nyckelintressenter (PMI 2004). 

 

Att identifiera intressenterna kallas att projektledaren gör en intressentanalys. Enligt Cleland 

& Ireland (2002) är syftet med analysen att förstå och identifiera vilka intressen parterna har 

gentemot projektets arbete och mål, hur de förväntas agera utifrån dessa samt hur 

intressenterna och deras intressen står i relation till varandra. En intressentanalys innebär att 

projektledaren måste hålla ett öppet sinne för vem eller vilka som kan komma att påverkas av 

projektet. Projektledaren bör använda sig av olika perspektiv som förslagsvis: försöka finna 

intressen utifrån projektets resultat, roller som ingår i projektet, finansiering, beroenden, 

kompetenser, erfarenheter, resurser, stöd och hot. För att få en övergripande bild och för att 

kunna bilda en uppfattning om intressenternas relation till varandra kan projektledare skapa 

grupperingar utifrån olika teman. Är intressenterna externa eller interna, är intressenterna 

positiva eller negativa, och så vidare. Det grundläggande syftet med att göra en 

intressentanalys är att förstå och identifiera vilka intressenter som kommer att ha störst 

påverkan på projektet samt hur den påverkar projektets resultat (Cleland & Ireland 2002). 
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2.3.4. Krav 

När projektet har utformat projektmål och identifierat intressenter, behöver projektledaren se 

närmare vad för krav som ställs för att projektet ska uppfylla sitt mål. Att klara projektets krav 

handlar om att uppnå de behov och förväntningar som intressenterna och mottagarna 

efterfrågar. För att kunna tillgodose och uppfylla dessa krav, bör de vara mätbara genom 

förslagsvis mått, antal eller procentenheter (PMI 2009). Det finns olika metoder för hur 

projektledare kan samla in kraven från intressenterna; intervjuer, fokusgrupper och workshops 

är några att nämna. Genom att ta hjälp av metoder kan kraven bli mer konkreta och 

formuleras skriftligt. Denna kravlista bör projektdeltagarna aktivt behöva arbeta med under 

hela projektets gång för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Det går att se kravlistan som 

en slags checklista över projektets arbetsmoment, alternativt produktkriterier (Jansson & 

Ljung 2004). 

 

Det är viktigt att föra en diskussion om hur kraven bör tolkas, dess detaljeringsgrad samt hur 

projektet bör förhålla sig gentemot kraven. Då det finns risk för att projektledare och 

intressenter har olika perspektiv och föreställningar om hur kraven ska uppnås och se ut. När 

kraven väl är bestämda bör de formuleras i ett dokument som är lätt att återgå till för 

projektdeltagarna. För att kontrollera om projektet följer kraven kan projektledaren upprätta 

en kravhanteringsplan; där dokumenteras, planeras och spåras allt arbete som har med kraven 

att göra (PMI 2009). 

 

2.3.5. Tider 

Projekt är temporära företeelser, de avgränsas av ett start- och ett slutdatum. Ett sätt att 

organisera projektets tider är att skapa tidsplaner för projektets aktiviteter eller så kallade 

arbetspaket innehållande varaktighet, resursbehov och restriktioner. En tidsplan är i allra 

högsta grad levande, den behöver kunna förändras för att anpassas till verkligheten. Målet 

med en tidsplan är inte huvudsakligen att den ska fullföljas, den är snarare ett verktyg för att 

hantera förändringar och styrning. Att skapa en tidsplan är i sig ett sätt för berörda parter att få 

en förståelse för vad som faktiskt ska göras i projektet. En tidsplan placerar alla arbetspaket 

som ska göras inom projektets tidsram. Varje projekt innehåller vissa beroenden som 

tidsmässigt inte kan förbises, det tar helt enkelt en viss tid att genomföra ett arbetspaket och  

kommande arbetspaket är beroende av att de genomförs (PMI 2009). 
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En tidsplan skapas med fördel genom en Work Breakdown Structure (WBS), en karta där 

arbetspaket eller aktiviteter samordnas och kategoriseras. Syftet med en WBS är att identifiera 

strukturen för hur aktiviteterna bör genomföras. Arbetspaketen kan sedan med fördel 

kategoriseras, exempelvis efter samma typ av resurser, relationer i projektgruppen eller 

arbetstyper (Tonnquist 2008). 

 

Projektets tidsplan innefattar ett logiskt nätverk, en modell där arbetspaketen illustreras och 

binds samman. På så sätt blir det överskådligt för vilka arbetspaket som är beroende av 

varandra och vilka som kan ske parallellt. Det finns flera olika tekniker för att skapa logiska 

nätverk (se metodböcker som Jansson & Ljung 2004; Tonnquist 2008). Samtliga metoder för 

att rita upp logiska nätverk syftar till att skapa ordning bland projektets aktiviteter. Vad kan 

göras parallellt och näst intill oberoende av andra aktiviteter och vad måste ske i tur och 

ordning? (Tonnquist 2008). 

 

Planeringen av en tidsplan omfattar även projektets kritiska linje, där preciseras hur lång tid 

varje arbetspaket tar att genomföra samt hur lång tid de tar att genomföra efter varandra. 

Identifiering av så kallade ledtider gör det möjligt att beräkna kortast och längst möjliga tid 

som projektet kan genomföras på. Den kedja som bildas med längst ledtid är projektets 

kritiska linje (Kerzner 2003). Enkelt uttryckt kan den kritiska linjen förklaras som den 

tidsmässigt längsta sammanhängande följden av alla aktiviteter. Om någon aktivitet tar längre 

tid än vad som identifierats i den kritiska linjen, försenas hela projektet. Metoden tillämpas 

för att finna en lägsta gräns för vad projektet klarar av arbetsmässigt. Det går också att vända 

på det hela, den kritiska linjen identifierar också den minsta möjliga genomförandetiden, den 

kortaste och snabbaste ledtiden till snabbast slutdatum (Tonnquist 2008). 

 

En av de övergripande teknikerna för att upprätta tidsplaner är Gantt-schema. En teknik som 

grafiskt visar hur arbetsuppgifter eller aktiviteter i ett projekt fördelas mellan 

personalresurserna samt när de i tid ska genomföras. Fördelen med Gantt-schema är att det 

tydligt går att urskilja aktiviteter som pågår parallellt. För att skapa ett Gantt-schema, utgår 

projektledaren från en WBS, den kritiska linjen och det logiska nätverket. Arbetspaketen ritas 

då in i tur och ordning på en horisontell axel, från start- till slutdatum. Här ska allt räknas in, 

tidsmässigt som resursmässigt för att nå projektets mål och resultat (Tonnquist 2008). 
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2.3.6. Kommunikation 

För att projektet ska gå framåt och få progress är kommunikation en viktig komponent. 

Ämnet är brett och inrymmer flera olika typer av kommunikation, därav kommer den här 

uppsatsen fokusera på formella möten i projektgruppen. Redan i planeringsfasen är det 

relevant att fundera över hur projektets möten ska utföras, deras syfte, innehåll, hur ofta de 

ska äga rum samt vem som ska deltaga. Möten bidrar till en framåtrörelse i projektets process 

och ger möjlighet till samhörighet, öppenhet och handlingskraft inom projektgruppen 

(Jansson & Ljung 2004). Möten fungerar som en av flera arenor för projektdeltagarnas 

kommunikation, där deltagarna på ett effektivt sätt kan mötas och få en relation till varandra 

som är svårare att få virtuellt eller via telefon. I projekts alla faser tilldelas individer roller 

som innebär ett ansvar. Alla dessa olika individer och roller kommer i mer eller mindre 

utsträckning ha ett behov av att kommunicera och mötas för att projektet ska nå progress 

(Kerzner 2003). 

 

Att planera och fundera över hur projektets möten genomförs, är ett steg i utformandet av en 

kommunikationsplan. I denna plan dokumenteras hur projektgruppen bör kommunicera och 

vilka kanaler som formellt bör användas. Tonnquist (2008) ger exempel på flera olika typer av 

möten: informationsmöten med syfte att sprida info; arbetsmöten med syfte att lösa ett 

gemensamt problem; beslutsmöten med syfte att fatta beslut eller utvecklingsmöten med syfte 

att utvärdera och ge feedback på arbetet som gjorts hittills. 

 

Möten har två dimensioner som ger olika utfall; det instrumentella och det mänskliga. Det 

förstnämnda är hårda värden som att mötet ger information, lösningar och svar på 

praktikaliteter. Dessa är relativt enkla att tyda och uppfatta då de ofta uttalas direkt. Den 

mänskliga dimensionen bygger på signaler vi sänder till varandra som påverkar relationer, 

samsyn och makt. Hur detta utspelar sig och uppmärksammas kan ha stor betydelse för hur 

samarbetet fungerar; de mänskliga signalerna som utspelar sig vid interaktion genom ord, 

kroppsspråk, tonfall, och energi (Jansson & Ljung 2004). Att planera och arrangera möten i 

projektgrupper har flera fördelar. Om mötena är effektiva kan projektet dra nytta av att träffas. 

Det är viktigt att ha en agenda och framförallt ett syfte med mötet. Om mötet handlar om att 

fatta ett beslut, bör det beslutet fattas. Om mötet syftar till en lägesrapport från delprojekten, 

bör samtliga delprojekt få möjlighet att ge en sådan (Jansson & Ljung 2004). 
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Möten är ett bra sätt att konkretisera och definiera projektgruppens roller och arbete. Här får 

projektdeltagarna möjlighet till att i relation till varandra utöva sina roller till fullo. De får 

även chans att involvera varandra. Möten kan vara ett av få tillfällen där projektgruppen är 

samlad och arbetar ihop. Genom att träffas upprätthålls projektorganisationen. Det finns 

därför ett stort värde i att samla projektgruppen med berörda parter för att diskutera arbetet. 

Mötet öppnar upp möjligheten till att upprepa, uppdatera och göra tillägg i den gemensamma 

kunskap som finns inom projektgruppen. Möten är den kollektiva arenan där information och 

resurser samlas och där vägen utvisas gemensamt av projektgruppen och projektledaren 

(Cleland & Ireland 2002). 

 

När möten är ineffektiva kan det bero på flera olika saker. Om mötet inte har någon agenda 

blir det svårt för samtliga deltagare att hålla fokus. Respekteras inte start- och sluttid av 

mötesdeltagarna kan det leda till att kvaliteten sjunker. Det kan finnas dominanta deltagare på 

mötet som gärna tar över, vilket ger konsekvenser genom att övriga deltagare blir passiva och 

har svårt att komma till tals. Sämre genomförda möten kan leda till att individer väljer att 

undvika framtida möten (Cleland & Ireland 2002). Även om mötesledaren avvärjer 

ovanstående problematiska anledningar till misslyckade möten, kan möten ändå vara svåra att 

lyckas med. Ibland kan det vara svårt att hålla sig inom agendan och det kan vara 

tidskrävande när konflikter eller missförstånd behöver tas itu med (Jansson & Ljung 2004). 

I grund och botten handlar kommunikation om att hitta rätt metod för sin projektgrupp.  

 

2.4. Agil projektledning 

Den agila arbetsmetoden är ett användbart verktyg i projekt där projektteamet från början inte 

vet hur slutprodukten kommer att se ut. Det mest utmärkande med agil projektledning är att 

projektetresultatet inte är fastställt vid projektstart men teamet har kunskap om dess riktlinjer 

(se Adkins 2010; Gustavsson 2016).   

  

Inledningsvis i varje agilt projekt börjar teamet med ett uppstartsmöte där samtliga sätter sig 

in i syfte och resultat av den tänkta produkten som ska framställas. Arbetstiden inom agil 

projektledning delas upp i så kallade sprintar vilket innebär att projektet delas in i små etapper 

om exempelvis två veckor där varje sprint ska producera ett resultat. I slutet av sprinten träffar 

teamet produktägaren för avstämning för att se om resultatet är tillräckligt bra som ett 

slutresultat. Om fallet inte är som sådant fortsätter teamet arbeta ytterligare en sprint som 



   

15 
 

leder till en ny avstämning. På detta sätt fortgår hela arbetscykeln fram tills produktägaren är 

nöjd med resultatet. Det vill säga att produktägaren kan avbryta projektet när den behagar 

även om teamet själva anser att resultatet inte är färdigt. Varje dag börjar teamet med ett stå-

upp-möte där samtliga teammedlemmar träffas. Ett sådant möte får inte överskrida 15 minuter 

utan mötet är endast till för att rapportera progressen för varje teammedlem och dagens 

uppgifter (se Adkins 2010; Gustavsson 2016). Oavsett vilken projektledningsmetod som en 

organisation använder sig av är definitionen av projekt densamma. I mötet mellan de 

teoretiska projektledande kunskapsområdena, det ideella arbetet samt de agila 

arbetsmetoderna kommer vi nu se närmare på den tidigare forskningen. 

 

2.5. Tidigare forskning 

Det finns en stor mängd tidigare forskning på hur projekt drivs och leds i ideella välgörande 

organisationer. I följande text belyser vi ett axplock av tidigare forskning för att sätta vår 

studie i en kontext. Balansen mellan åsikterna och visionerna från en eldsjäl och strukturen för 

att planera och genomföra ett projekt har visat sig vara svår att finna. Projekt som drivs inom 

den ideella världen och av Non-Governmental Organizations (NGO) spelar en avgörande roll 

i utvecklingsländer. Till skillnad från projekt i andra branscher, brister projekt som dessa i 

högre utsträckning i effektivitet och framgång i form av att nå sina mål och ge lyckat resultat. 

Projektledningstekniker har börjat användas som en metod för att vända trenden (Golini, 

Kalchschmidt & Landoni 2015; Ika & Hogdson 2014). Studier som gjorts på projekt i Afrika 

lyfter upp projektledarskapet och planeringstekniker som en framgångsrik väg att gå i projekt 

som syftar till att stötta lokala initiativ och förbättring av livssituationen för människor i 

utsatta områden (Hansson & Wihlborg 2011; Meredith & Macdonald 2016). 

 

En studie gjord av Golini m.fl. (2015) på drygt 500 projektledare för projekt inom NGOs visar 

att det finns en stor variation av mognadsgrad i användningen av projektledningstekniker, de 

menar att mognadsgraden kan vara en förklaring till projektframgång och effektivitet. Golini 

(2015) tillsammans med andra forskare (Briére et al. 2015; Landoni & Corti 2011; Khang & 

Moe 2008), uppmärksammar kunskapsgapet inom forskningen för hur projektledande 

kunskapsområden och projektledningstekniker tillämpas i projekt drivna av 

hjälporganisationer. Projektledning som generellt ämne och bransch har vuxit sedan 1950-

talet, där projektledningen gått från ritningar och tekniska framställningar till att leda 

människor i projekt som syftar till att skapa förändringar för människor. Ika och Hodgson 
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(2014) hävdar att hjälporganisationer som driver projekt står inför helt andra problem än vad 

projekt inom till exempel IT eller byggbranschen gör. Projekt som drivs av 

hjälporganisationer i syfte att hjälpa utsatta individer, pressas av byråkratiska och 

institutionella krafter. Ika & Hodgson (2014) menar att orsaker till detta kan bland annat vara 

att dessa projekt ofta berör, uppmärksammar och problematiserar samhällsproblem. Till 

exempel som korruption eller att sponsorer efterfrågar snabba resultat. Lannon & Walsh 

(2016) diskuterar den allt mer affärsliknande form som hjälporganisationer börjar få. De 

hävdar att tillämpning av projektledningstekniker kan vara en bidragande faktor då teknikerna 

är framtagna för projekt som är vinstdrivande. När dessa nu appliceras på projekt inom 

hjälporganisationer och den ideella sektorn följer den vinstdrivande mentaliteten med. 

Det finns en begränsad mängd forskning om hur Svenska kyrkan arbetar i projektform, vad nu 

detta beror på är inte för denna uppsats att besvara. Ett av de projekt som behandlas i denna 

uppsats är finansierat av ESF, Europeiska socialfonden. Det finns en studie av Thörnquist 

(2011) som behandlar två projekt som också finansieras av ESF i syfte om att integrera 

somalier och romer på den svenska arbetsmarknaden. En av slutsatserna var att erfarenheterna 

från de undersökta projekten där tillvägagångssätten för metoderna i projekten inte var givna, 

utan var något som skapades efter hand. Metoderna utvecklades och formades utifrån problem 

och svårigheter som projektdeltagarna mötte (Thörnquist 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

17 
 

3. Metod 

Det här kapitlet syftar till att ge en bild av vilka urval och ställningstaganden som har gjorts i 

uppsatsen. Här beskrivs hur genomförandet av kartläggningen har gått till. Metodkapitlet är 

också till för att läsaren ska kunna bedöma studiens trovärdighet. 

 

3.1. Val av metod 

Det finns två övergripande metoder för hur en datainsamling går till, kvalitativ och 

kvantitativ. I den här uppsatsen har vi använt oss av kvalitativa metoder i form av intervjuer 

och granskning av dokument. Uppsatsen ämnar inte generalisera tillämpning av 

projektledande kunskapsområden vid planering av projekt inom hjälporganisationer utan 

snarare att lyfta exempel på hur det kan se ut. Med det sagt vill vi poängtera att uppsatsens 

resultat är ett bidrag till området, men för att dra några slutsatser generellt om hur projekt 

planeras inom ideella organisationer krävs vidare forskning. 

 

3.2. Vetenskapligt förhållningssätt 

Vi ämnar kartlägga hur två olika projekt inom två hjälporganisationer tillämpar centrala 

projektledande kunskapsområden vid projektplanering. Detta gör vi genom att lyssna, tolka 

och förstå den verklighet som våra respondenter beskriver. Det hermeneutiska 

förhållningssättet inom forskningen betyder “konsten att tolka” enligt Björkqvist (2012). Vi 

utgår från en hermeneutisk ansats vilket innebär att vi analyserar och tolkar data. Som 

kommer tolkas utifrån respondentens perspektiv samt att tolkningen kommer från en social 

och historisk kontext; respondenternas beskrivningar och det faktum att de berättar om något 

som redan hänt. Hermeneutiken tillåter tolkning som resulterar i slutsatser, men som inte 

nödvändigtvis är generaliserbar (Bryman 2011) vilket för den här uppsatsen är centralt, då vi 

avser bidra till forskningsområdet genom två exempel på projekt inom den ideella sektorn. 

 

 

 

 

 

 



   

18 
 

3.3. Urval 

Studiens urval gällande projekt och respondenter har gjorts i enlighet med ett så kallat 

målstyrt urval (Bryman 2011). Urvalet har gjorts i relation till studiens syfte och 

forskningsfråga samt i relevans till företeelsen om projekt som bedrivs i hjälporganisationer. 

Båda projekten är förändringsprojekt som syftar till att förbättra utsatta individers 

livsförhållanden. Tanken bakom valet att välja dessa två projekt var att visa upp två 

moderorganisationer med olika historia, erfarenhet, storlek samt att de är verksamma i två 

olika länder vars målgrupper är av annan nationalitet. Vi har valt att studera en nyetablerad 

organisation som i det här fallet funnits i ett par år, och en redan etablerad som funnits i över 

20 år. 

 

En respondent från vardera projekt har valts ut. Urvalet av respondenter har baserats på deras 

roll som delprojektledare och deras nyckelroller i projekten. Kontakten inleddes med 

respondenterna via e-post och telefonsamtal där uppsatsens syfte presenterades. 

Respondenterna och deras organisationer har i samråd med oss beslutat att inte vara anonyma 

i denna uppsats.  

 

3.4. Intervju som metod 

En av metoderna för datainsamlingen är intervjuer. En intervju karaktäriseras som ett samtal 

med syfte och struktur, där information som endast fås genom att tala direkt med respondenter 

kan fångas (Johannessen & Tufte 2003). Intervjun ger tillfälle och utrymme för att agera i 

stunden och ställa frågor som utformas på plats. Likväl får respondenten tillfälle att ställa 

frågor eller utveckla sina svar på ett annat sätt än vid till exempel en enkätundersökning. 

Kvalitativa intervjuer syftar till att ge djupare och breda svar (Bryman 2011). 

 

Den här studiens intervjuer har genomförts delvis strukturerat. Syftet med detta är att 

respondenterna ska kunna tala fritt utifrån sina kunskaper och erfarenheter. En strukturerad 

intervju kan hämma respondenten och då undgår vi intressant information. På samma sätt kan 

en delvis strukturerad intervju leda till att vi förbigår att ställa frågor om information som är 

väsentlig för studiens syfte och frågeställning. Därför har vi en intervjuguide som 

utgångspunkt som vi kan återgå till för att inte riskera att något undgår oss (Yin 2007). 

Intervjuguiden, se bilaga 1, som använts i uppsatsen har skapats utifrån frågeställning, syfte 

och analysmodell, vilka i sin tur har skapats utifrån teoretiska utgångspunkter. Intervjuguiden 
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är konstruerad att forma en delvis strukturerad intervju, anledningen till detta är för att lämna 

utrymme för följdfrågor. Detta gav oss möjlighet att be respondenten om en djupare 

beskrivning eller att föra ett vidare resonemang. Intervjuguiden är personlig och skapad av 

författarna och är konstruerad i en ordning som är fördelaktig för följsamheten i ett samtal. 

Intervjuguiden är inget mer än ett verktyg, intervjun kommer inte vara identisk med 

intervjuguidens utformning. Vi kan därför behöva ändra ordningsföljden av frågorna under 

samtalets gång (Trost 2010). 

 

3.4.1 Genomförande av intervjuerna 

Inför intervjuerna har förberedelserna främst bestått av att läsa och studera dokumentation och 

information om projekten, dels genom egen sökning men också genom det material som vi 

blivit tilldelade av respondenterna. Intervjuerna varade i två respektive tre timmar. Den längre 

intervjun skedde över telefon på grund av det stora geografiska avståndet och blev ett antal 

gånger avbrutet på grund av dålig täckning. Den korta intervjun skedde fysiskt på 

respondentens arbetsplats. Vi upplevde skillnader mellan att intervjua via telefon och att 

intervjua genom att fysiskt träffa respondenten. En fysisk intervju gör det lättare att interagera 

med respondenten samt fånga ansiktsuttryck. Även detta kan vara en förklaring till varför 

telefonintervjun tog längre tid. Det fanns idéer om att genomföra telefonintervjun via Skype 

men den bristande och opålitliga internetuppkopplingen gjorde att detta valdes bort. 

 

Vid intervjuerna var vi båda två närvarande. Det var sedan tidigare uppgjort att en av oss 

ställde frågor och förde samtalet framåt medan den andre förde anteckningar. Intervjuerna 

inspelades, på godkännande av respondenterna, vilket gav oss bättre förutsättningar att återge 

och analysera data. Den av oss som antecknade ansvarade också för ljudinspelningen. 

Fördelen med att spela in intervjuerna är att det är värdefullt att kunna återuppleva intervjun. 

Inspelningen fångar tonfall, tystnader och ordval som annars kunde förbigåtts om vi endast 

tagit anteckningar (Trost 2010). 

 

3.5. Dokumentanalys som metod 

Den andra metoden för uppsatsens datainsamling är dokumentstudier. Det specifika med 

dokument som används som data i undersökningen är att de inte skapats på vår begäran. 

Dokumentationen är skapade till projekten snarare än för externa parter och för ett annat syfte 

än vad denna uppsats ämnar. Vi följer Brymans (2011) kriterier för att dokument ska kunna 



   

20 
 

användas som data i uppsatsen; de ska vara läsbara, inte ha skapats i syfte till forskning samt 

finnas tillgängligt samt ha relevans för undersökningen. Dokumenten behöver hålla en viss 

kvalité, bland annat vara trovärdiga, äkta och representativa. Dokument är sekundärdata vilket 

betyder att data redan samlats in av någon annan och som nu finns tillgänglig för andra att 

använda. Sekundärdata är ett sätt att komplettera data som samlas in genom intervjuer vilket 

är vår primärdata (Clark 2005). De sekundärdata som vi samlat in i den här undersökningen är 

främst projektplaner och hemsidor. Interna dokument från projekten har delgivits via e-post 

under skrivprocessen. Ett varningens ord är dock att sekundärdata är något som måste 

behandlas och accepteras i den form som den är presenterad i. För oss som använder 

informationen i andra hand, är det viktigt att ha detta i åtanke (Clark 2005). Dokument kan 

vara svåra att få tag i på grund av till exempel sekretess eller ofullständighet. I denna studie 

fick inte Digniti Omnias tids- och handlingsplan nyttjas på grund av sekretess. 

 

3.6. Empiri och analys 

Insamlad data från intervjuer och dokument har sammanställts i ett empirikapitel. När empirin 

skapades användes intervjuinspelningarna för att så sakligt som möjligt återberätta 

informationen. Citat har använts för att göra uppsatsen mer levande och är ordagrant 

återgivna. Eftersom vi är två olika individer som skriver på samma uppsats har det varit 

viktigt att få läsa, jämföra och diskutera uppsatsens innehåll. Vid analys av dokument har vi 

haft en kritisk hermeneutisk ansats där vi tolkat innehållet utifrån upphovsmannens 

perspektiv. Ambitionen har varit att få en helhetsbild och en förståelse för den organisatoriska 

kontexten (Bryman 2011). Analysen bygger på en modell, se figur 2, som vi själva 

(författarna) har skapat utifrån teoretiska utgångspunkter. 

 



   

21 
 

 

Figur 2. Analysmodell framtagen av författarna. 

 

Analysmodellen innefattar fem centrala projektledande kunskapsområden inom 

projektplanering; projektmål, intressenter, krav, tider och kommunikation. Urvalet av dessa 

har gjorts utifrån inspiration av Project Management Insititute (PMI), uppsatsens tidsram samt 

för möjligheten att få en så bra helhetssyn som möjligt. Metodböcker som behandlar den 

klassiska projektledningsläran pekar ut dessa fem som centrala då de är återkommande i 

beskrivningen av projektplaneringen. Projektmål valdes för att visa projektets syfte, 

intressenter för att visa vem som berörs av projektet. Krav för att visa vägen till projektets 

slutgiltiga resultat. I PMI (2009) benämns projektmål och krav som projektomfattning, men vi 

har valt att separera dessa två för att skapa tydlighet. Tider då projekt karaktäriseras av att 

vara tidsbegränsat och kommunikation för att visa hur möten skapar progress i projektet. 

Vidare behandlas de fem projektledande kunskapsområdena utifrån fem frågor; vem, när, hur, 

form och syfte. Dessa har valts för att kartläggningen ska redovisa projektet som helhet. Vem, 

när och hur för att kartlägga arbetsfördelningen inom projektet. Form för att visa struktur och 

syfte för att visa varför de tillämpar kunskapsområdena. Kunskapsområdet budget valdes bort 

då det ansågs som en mindre betydande del inom ideella projekt. Projekt som drivs i syfte om 

att hjälpa utsatta pågår ändå frivilligt med minimal budget, detta gjorde att vi ansåg det mer 

intressant att prioritera andra kunskapsområden. Kunskapsområdet risk valdes bort då vi 

ansåg området vara för stort och svårbehandlat inom studiens ram. Vi anser att risk inom 

ideella projekt är för stort problemområde för att rymmas inom denna uppsats. 
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Kunskapsområdet kommunikation har avgränsats till att endast behandla formella möten inom 

projektet därmed har vi valt bort övrig kommunikation så som dokument, plattformar och 

samtalsteknik. 

 

3.7. Validitet och reliabilitet 

Syftet med undersökningen är inte att lämna efter sig ett mätbart resultat; kvalitativa studier 

som ofta ämnar göra detta brottas med innebörden av framförallt validitet. En studie som 

baseras på fördjupad förståelse i en unik kontext, kan inte mätas med siffror eller statistik. 

Dock bör begreppet validitet och betydelsen av det för denna uppsats fortfarande diskuteras 

(Björkqvist 2012; Bryman 2011; Trost 2010). 

 

En kvalitativ metod med intervju tillåter oss att agera där och då, det ger utrymme för 

flexibilitet och följdfrågor. Respondenten får tillfälle att förklara och utveckla resonemang, 

vilket ökar dess validitet då intervjun är flexibel och anpassas till nuet (Bryman 2011; Trost 

2010). Vi har utgått från samma intervjuguide vilket höjer validiteten (Bryman 2011). Vi har 

använts oss av samma metod för att registrera respondenternas svar, anteckningar och 

ljudinspelning. En del av reliabilitet är aktualitet; en hög reliabilitet förutsätter att det som 

studeras är statiskt. Projekt är processer och unika företeelser som ständigt påverkas av sin 

omgivning. Människor är levande varelser och deltar alltid i processer och i sin omgivning. 

Det vore orealistiskt att påstå att människan alltid kommer svara identiskt på samma fråga 

varje gång, så gäller även projekt. 

 

Att genomföra en likadan undersökning som denna i framtiden kommer dock med allra största 

sannolikhet resultera i samma resultat, eftersom många av svaren är beskrivande av något som 

inträffat. Objektivitet är viktigt, vi har i möjligaste mån försökt hålla oss objektiva men även 

vi är individer och har våra egna personligheter, erfarenheter och kunskaper. På förhand har vi 

en viss förförståelse för hjälporganisationer i allmänhet samt de specifika organisationerna 

som har studerats. Det är värt att nämna att Eva har bakgrund i Svenska kyrkan samt besökt 

Afrika vid flertalet tillfällen. Erica har inte samma bakgrund vilket kan vara behjälpligt för vår 

objektivitet. Samtidigt har Evas förkunskaper inom ämnet varit fördelaktig i orienteringen av 

begrepp och relevans för ämnet och studien. Då vi båda har olika bakgrunder och 

förkunskaper har det varit till hjälp vid våra diskussioner och synsätt på det empiriska 

materialet samt uppsatsens analys. 
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas insamlingen av studiens empiri genom att se till en organisation i 

taget med början i Xola Educare följt av Digniti Omnia. Inledningsvis presenteras 

organisationerna närmare följt av vår datainsamling. Organisationsbeskrivningen bygger på 

dokumentation och fakta från varje organisation. Datainsamlingen baseras på de 

projektledande kunskapsområden som kartläggs i empirin, vilka är följande: projektmål, 

intressenter, krav, tider samt kommunikation. Det insamlade materialet bygger på intervjuer 

med Sofia Johansson, delprojektledare för Xola Educare och Eva Persson, delprojektledare 

för Digniti Omnia. Eventuella tomrum om uteblivna svar från intervjuguiden behandlas i 

analyskapitlet. Vi har valt att kursivera utvalda ord för att markera deras betydelse samt 

utvalda intressenter, detta har vi gjort för att underlätta för läsaren. 

 

4.1. Contribution To Opportunities 

Under vårterminen 2014 begav sig studenterna Sofia Johansson och Jasmina Kapetanovic från 

Karlstads universitet till Kapstaden, Sydafrika för att skriva sitt examensarbete i 

arbetsvetenskap. På plats kom de i kontakt med Vivian N Mthwesi som berättade om sin 

förskola Xola Educare och de utmaningar som verksamheten stod inför. Detta möte mynnade 

ut i att de svenska studenterna ville bistå med hjälp, vilket fick till följd att de grundade 

organisationen CTO (CTO 2017). I början av 2016 valde Jasmina att lämna arbetet. I mars 

2016 började istället Mapanya Sogoni arbeta hos CTO. I dagsläget är Sofia oavlönad medan 

Mapanya fått motta ett mindre arvode. 

  

CTO som organisation arbetar med att identifiera lokala initiativ, så som Xola Educare, i 

Kapstaden, där de vill bidra med stöttning som syftar till att hjälpa individer som lever i 

utsatta områden. CTO är medvetna om det behov av hjälp som ligger till grund för initiativ till 

att förbättra livssituationen och att samhället ska utvecklas. För att avgränsa sig har CTO valt 

att rikta in sig på två målgrupper, barn 0-6 år och ungdomar 15-25 år. Fokus ligger på att 

etablera en långsiktig hållbar förändring. För att åstadkomma detta har de en strategi för att 

skapa förändring, vilken bygger på tre pelare: 
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• Hållbarhet → De projekt som stöttas måste kunna upprätthållas över tid. Dessa 

projekt syftar till att åtgärda problem på gräsrotsnivå och stärka det lokala samhället 

(CTO 2016a). 

• Underhåll → Syftet med arbetet är att involvera invånarna i att aktivt arbeta och 

förbättra sitt samhälle. Därför riktar CTO in sig på att utbilda individerna i att förvalta 

sina egna resurser. CTO ger inte ut några bidrag. (CTO 2016a). 

• Självständighet → CTO vill undvika att förändringar de bidrar till ska vara beroende 

av fortsatt stöttning. Målet är att projekten ska bli självständiga, vara lärande och 

stöttande för andra framtida projekt. När CTO inte längre behövs, då har de lyckats 

(CTO 2016a). 

 

De individer som uppmärksammar ett problem och tar initiativ till förändring kallar CTO för 

Change Agents. De är individer som har identifierat problem och behov till förändring samt 

valt att aktivt agera för att lösa dem. Change Agents besitter inte all den kunskap, utbildning, 

erfarenhet eller material som krävs för att självständigt agera eller åtgärda behovet. De 

behöver hjälp, av CTO och sina medmänniskor. Change Agents lär sig socialt 

entreprenörskap och att strukturera egna verksamheter (CTO 2016a). CTO menar att Change 

Agents är de viktigaste individerna i organisationens arbete. För närvarande arbetar CTO med 

tre projekt: Xola Educare, Amasoja Youth Initiative samt Mama Lucy Educare (se: 

www.CTO.world). 

 

4.2. Xola Educare 

Xola Educare är det första projektet CTO kom i kontakt med. Förskolan har funnits i nio år 

och tar hand om barn mellan 1-6 år, är hembaserad och är ännu oregistrerad som förskola hos 

den sydafrikanska staten. Xola Educare är dock registrerad som en NPO, Non-profit 

organization. Sofia såg potential, energi och passion hos Vivian, förskolans rektor, som 

brinner för att barn i stadsdelen Khayelitsha ska få gå i förskolan. Det saknades förståelse och 

kunskap för hur en organisation drivs med administration, finansiering och struktur. Det fanns 

bara driv, hjärta och vilja hos Vivian (CTO 2016b).   

 

 

 

http://www.cto.world/
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CTO styr inte Xola Educare utan stöttar dem i deras arbete, Sofia förklarar under intervjun att 

CTO “håller Vivian i handen” under processen. Styrelsen består främst av föräldrar, men 

CTO hjälper till med att hitta nya lämpliga individer. Det är inte hållbart att endast ha 

föräldrarna i styrelsen, då de lämnar sitt styrelseuppdrag i takt med att barnen lämnar 

förskolan. Just nu är det Vivians familj som arbetar på förskolan, de har tillsatt Vivians 

bonusbarn till att sköta administrationen. De söker nu någon som kan ansvara för ekonomin, 

som även är ett krav från staten. Fram till nu har CTO:s två anställda, Sofia och Mapanya, 

delat på projektledarskapet. Snart kommer Mapanya ta rollen som mer operativ projektledare 

vilket Sofia tidigare var. Sofia kommer därefter fungera mer som en koordinator mellan 

samtliga projekt samt mellan Sverige och Sydafrika. I den här studien har Sofia intervjuats om 

hur hon ser på projektet Xola Educare samt hur de arbetar. Projektet har en planerad budget 

på omkring 10 000 svenska kronor. 

 

4.2.1. Projektmål 

Målet med Xola Educare är att det ska bli en långsiktigt hållbar och självständig förskola. Det 

ska finnas en organisatorisk struktur: en styrelse, en administratör, funktionell finansiering, ett 

bankkonto, förskolan ska vara godkänd och registrerad hos Department of Social 

Development och Department of Education för att få statligt bidrag. Vidare är målet att Xola 

Educare ska ha en byggnad med en lekplats. De vill även arrangera workshops med föräldrar, 

utbilda sina lärare samt utveckla Vivians inflytande i samhället. Dessa mål är svåra att mäta, 

och det är Sofia väl medveten om. Målen har formulerats av Sofia, Mapanya och CTO:s 

styrelse. Målen har prioriterats och förändrats sedan starten av projektet; till en början 

handlade det om att bygga en fysisk skolbyggnad till Xola Educare. Detta mål kvarstår men är 

inte lika högprioriterat utan något som planeras äga rum i framtiden. Sofia säger i intervjun att 

hon och CTO insåg att Xola Educare behövde få kunskap om hur de ska driva en förskola, 

organisation och administration först. Att bygga en skolbyggnad skulle givetvis förbättra 

verksamheten, men det finns viktigare saker att uppnå dessförinnan. Insikten om att det är 

bättre att skapa förståelse för hur en förskola bör drivas har tagit tid hos Vivian, men hon har 

nu enligt Sofia insett att förskolan behöver en hållbar organisatorisk struktur för att bli 

långsiktigt hållbar. 
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Det är viktigt för CTO att tydliggöra projektmålen genom att se till att det dagliga arbetet med 

Xola Educare följer projektmålen. På detta sätt försöker CTO utvärdera sin verksamhet en 

gång i veckan och månadsvis. En gång per år äger organisationens årsmöte rum då de 

granskar sin verksamhet på ett detaljerat plan. Styrelsen har även målsättningen att utvärdera 

sitt arbete kvartalsvis där de ser till verksamhetsberättelse, budget, balans och 

resultatredovisning. Denna kvartalsrapport kommer de sedan att vidareförmedla till 

sponsorerna och övriga investerare i CTO:s arbete. För Sofia betyder målen att hon och CTO 

åstadkommer något. Det är ett sätt för henne att motivera och få energi att fortsätta sträva 

framåt. Hade inte målet funnits hade hon inte förstått vad som skulle genomföras och vad som 

åstadkommits. Hon poängterar även vikten av att se över de mål som inte uppnås, det är 

viktigt att reflektera. Projektmålen är ett sätt för henne att hålla sig över ytan och vara objektiv 

i verksamheten. 

 

4.2.2. Intressenter 

Förskolan Xola Educare är en av de största intressenterna vad gäller CTO:s projekt. Projektet 

handlar om att bemöta förskolan med alla deras behov, därav kommer förskolan ständigt 

påverkas oavsett vad som sker i projektet. Personalen på förskolan påverkas ständigt av 

CTO:s tankar och funderingar, CTO:s stöttning ger personalen handlingsplaner som behöver 

förverkligas. Vivians familj öppnar upp sitt hem varje dag för att förskolan ska kunna inneha 

lokaler för deras verksamhet. Vivians engagemang runt förskolan påverkar familjen på daglig 

basis då allt material finns i deras hem. Vivians dotter samt bonusbarn har även blivit en del 

av verksamheten som anställda. Xola Educare påverkar Vivians familj på ett direkt vis. 

Barnen som deltar i Xola Educare är grunden för verksamheten. Eftersom ett behov finns, i 

stadsdelen Khayelitsha i Kapstaden, för att ge en bättre grund för barnens framtida liv. 

Förskolan vill ge barnen en ökad självkänsla och förståelse för sig själva, mänskliga 

rättigheter samt läsförståelse. Förskolan vill ge dem en bättre utbildning för en framtida 

skolgång. Föräldrarna till de berörda barnen som går på förskolan påverkas till det bättre då 

de vet att barnen blir omhändertagna om dagarna när de arbetar. Samtidigt påverkas 

föräldrarna genom att de behöver vara en del av styrelsearbetet av Xola Educare. Sofia menar 

att om förskolan tar bättre hand om det administrativa och organisatoriska arbetet kommer det 

generera mer trovärdighet vilket ger en mer funktionell förskola som påverkar föräldrarna då 

förskolan kommer att växa. Ur ett större perspektiv kommer denna utveckling i samhället till 

nytta då barnen får en bra grund tidigt i livet. Detta leder till en minskad risk för att hamna i 

kriminalitet, droger och alkohol. På så sätt blir det en mindre kostnad för samhället. 
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Den sydafrikanska staten och regeringen berörs av CTO:s arbete med Xola Educare genom 

att CTO ger den behövliga hjälpen som förskolan behöver i Khayelitsha när inte staten når ut 

överallt. CTO blir en mellanhand för staten och Xola Educare. För tillfället når staten fram till 

en fjärdedel av alla förskolebarnen i 6-årsåldern i Sydafrika; behovet av bistånd är stort, enligt 

Sofia. I Sverige såväl som USA och i Danmark finns det ett intresse från privatpersoner och 

företag över hur CTO:s verksamhet fungerar och fortlöper. Organisationen har sponsorer och 

partnerskap från flertalet platser i världen som influerar CTO genom resurser, tid och 

kunskap. CTO har även privata ekonomiska bidragsgivare som till exempel månadsgivare 

som understödjer organisationens verksamhet och är en förutsättning för organisationens och 

projektets överlevnad. CTO har även ett nätverk av individer och organisationer i Sydafrika, 

Sverige och övriga världen som på olika sätt berörs av deras arbete och som är med i 

organisationens utveckling, som exempelvis denna uppsats.   

 

Två arkitekter i Danmark, som CTO har partnerskap med, erbjöd sig att skapa ritningar över 

en framtida skolbyggnad för Xola Educare. De genomförde även en insamling till ändamålet. 

Trots att tiden ännu inte är inne för att bygga förskolan för Xola Educare, finns arkitekterna 

fortfarande med i arbetet när tiden är inne. De har stor påverkansmöjlighet vilket även har 

visat sig genom deras engagemang.    

 

CTO:s styrelse består av individer från Sverige där även organisationen är registrerad. 

Utvecklingen av organisationen sker mest från Sverige, som för tillfället arbetar med att 

organisera strukturen samt att stötta organisationen i Sydafrika. Sofia och Mapanya är de 

individer i Sydafrika som driver arbetet framåt med projekten medan kunskapen, de stora 

pengarna och kapaciteten kommer från Sverige. Vid nästa årsmöte kommer CTO få en ny 

ordförande som har god ekonomisk kunskapsbakgrund vilket leder till en bättre finansiell 

struktur än tidigare. Sofia medger att hon länge har funderat över de bristande områden som 

organisationen för tillfället har, men det tar tid att komma fram till lösningarna och att finna 

rätt individer till rollerna. Genom fokus på projekten har det inte funnits tid till att se till vad 

CTO behöver arbeta med internt i den sydafrikanska delen av organisationen. Sofia ser att 

arbetet med intressenterna sker successivt snarare än till ett specifikt datum. Sofia innehar 

rollen som koordinator mellan Sverige och Sydafrika. 
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CTO och projektet Xola Educare bemöter intressenternas engagemang genom att bland annat 

upprätthålla dem med information via bland annat sociala medier, styrelseprotokoll och 

årsmöteshandlingar. Transparensen i ekonomin är väsentlig där exempelvis huvudsponsorn 

får uppdateringar på vad gåvorna investeras i. Sofia anser att det är viktigt att ge tydliga 

uppdateringar till alla som bidrar med ett ekonomiskt, personligt eller emotionellt intresse då 

de ser att arbetet fortgår och utvecklas. När Sofia genomför dessa uppdateringar märker hon 

att ”det händer saker”. 

 

CTO har sedan början av projektet Xola Educare funderat över vilka intressenter som 

organisationen innehar med deras påverkan och roll, där de insett att det finns ett behov att 

bemöta individer, företag och partners men upplever att det finns utvecklingspotential inom 

området.  

 

Sofia kommer arbeta mer med intressenterna i takt med att Mapanya kommer ta över det 

operativa arbetet med Xola Educare vilket tidigare inte varit praktiskt möjligt. Andra 

arbetsuppgifter som Sofia bland annat kommer ta sig an i sin nya roll är att utveckla en stabil 

grund för CTO i Sydafrika, försöka få in mer pengar, skapa strategier genom bland annat 

marknadsföring, uppföljningar, rapporter men även att se till att teamet i Sverige blir mer 

funktionellt och effektivt vilket krävs för att CTO ska överleva som organisation. 

 

4.2.3. Krav 

För att projektet med Xola Educare ska bli godkänt och CTO ska börja “avveckla” sig från 

verksamheten är kravet att förskolan ska vara registrerad hos sydafrikanska staten - 

Department of Social Development och Department of Education samt få bidrag därifrån. 

Bidraget från staten är ett sätt att säkerställa att ersättning till lön, mat och material kommer 

till förskolan. Xola Educare har inte formulerat sina krav själva utan staten har formulerat 

dem åt förskolan. 

 

För att bli registrerade hos departementen berättar Sofia att det finns en lång kravlista från 

statens sida. Den är både detaljerad och bred. Bland annat bestämmelser om minsta antal 

kvadratmeter per barn, antal dörrar och storlek på fönster. När kravlistan från staten uppfylls 

kommer personal från departementen ut för att göra ett fältbesök på förskolan: dessa besök 

kommer därefter pågå spontant under ett års tid för att säkerställa att Xola Educare sköts 

självständigt. Därefter, om det går bra, får verksamheten statligt bidrag. 
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4.2.4. Tider 

I samband med att CTO registrerades första kvartalet år 2015 grundlades projektet Xola 

Educare men det skulle dröja fram till i september 2015 då Sofia och Jasmina flyttade till 

Sydafrika innan projektets arbete aktivt startade. Med facit i handen anser Sofia att de började 

arbeta i fel ände. I januari 2016 ändrades projektmålen. Sofia berättar att: “tanken är att de ska 

göra detta, inte vi. Men vi finns där som en guidning och vägledning och stöttning”. Sofia 

fortsätter: ”vi kommer in som den bara hjälpande handen, det är för det blir annars väldigt 

överväldigande för oss”.  

 

CTO (Sofia och Mapanya) satte i slutet av 2016/i början av 2017 upp en tidslinje för Xola 

Educare som sträcker sig till slutet av 2018, se bilaga 2. Under denna period bör projektmålen 

i projektplanen uppnås, dock finns inget specifikt slutdatum då det handlar om ”att successivt 

dra sig tillbaka efter projektets avslut”, enlig Sofia. Hon höjer dock ett varningens tecken på 

att tiden på projektet kan komma att förlängas då projektet handlar om att förändra människor 

lika mycket som att bygga en skolbyggnad, även om det är projektets huvudsyfte. Sofia 

poängterar därför vikten av projektplanen. CTO är en ung organisation, därmed har de inte 

erfarenheten av hur lång tid saker och ting tar att genomföra samt att olika samarbeten 

människor emellan tar olika lång tid. Sofia får forma, lägga till och ta bort allteftersom 

projektplanen förändras. Sofia säger att: ”man får omvärdera hela tiden.” Kvartalsrapporten är 

ett verktyg för att värdera eller omvärdera vad som ska och kan genomföras. 

 

När CTO satte upp sin tidslinje tittade de först på hur projektet såg ut precis vid denna 

tidpunkt. Vart de hade kommit, vad som kommer att finnas och vilka delar som fanns att 

arbeta med? Sedan såg de till vad de ville åstadkomma i slutet av projektet, vad målet med 

CTO:s samarbete med Xola Educare är tänkt att leda till. Därefter såg de till vad som är 

möjligt att genomföra inom tidsramen. För närvarande har inte CTO satt upp några delmål för 

projektet, men planerar att snart få möjlighet till att genomföra en detaljplan på årsbasis. Den 

planeras innehålla när den funktionella styrelsen ska vara tillsatt, när administrationen 

fungerar och vilka detaljer en sådan administration behöver innefatta. 
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Mycket av projektets tid har gått åt till att bygga upp en relation, att skapa förtroende och 

jämlikhet mellan Vivian och CTO. Under det senaste året har all tid gått åt till 

relationsbyggande och coachande stöttning till Xola Educare snarare än att tänka på 

byggplaner. Det finns en stor skillnad hos alla som är involverade, rent kulturellt och som 

individer. Sofia upplever att hon ofta får repetera en stor mängd information. För tillfället är 

prioriteringen för CTO att fortsätta att upprätthålla de workshops som är planerade, hålla en 

god kommunikation med Xola Educare samt finna lämpliga kandidater till styrelsen som är 

”inflytelserika erfarna individer som vill kliva ombord och jobba mot att utveckla förskolan”, 

enligt Sofia. 

 

Sofia och Mapanya är de som ser till att tidslinjen följs. Det är även de som följer upp 

verksamheten genom möten och rapporter. Dessa rapporter skrivs för deras egen vinning, för 

CTO:s organisation i Sydafrika såväl som i Sverige samt sponsorer och intressenter som vill 

ta del av deras verksamhet. Sofia anser att det är av stor vikt att utveckla denna del i projektet 

för sponsorernas skull. CTO har inte bara arbetat med projektet Xola Educare sedan deras 

start, utan har även startat upp två projekt samt utvecklat CTO som organisation i Sydafrika 

såväl som i Sverige. Tidsplanen är viktig för Sofia då det är ett sätt för henne att hålla fokus 

på målet. Hon ser även det som vitalt att utvärdera verksamheten för att kunna styra och att 

ändra om det behövs men hon poängterar även betydelsen av deadlines. Hon menar att saker 

och ting enkelt kan dra ut på tiden annars. Sofia upplever att det ibland kan vara svårt att vara 

objektiv till CTO:s arbete.   

 

4.2.5. Kommunikation 

Möten sker kontinuerligt mellan Sofia och Mapanya då de dagligen arbetar tillsammans. Till 

en början hade en strukturerad mötesplan med bestämda datum formulerats för arbete med 

Xola Educare, i praktiken fungerade den dock inte. Sofia menar att det krävs mycket 

flexibilitet i arbetet tillsammans med Xola Educare. Parterna träffas för ett möte, samtidigt 

som nästa möte bestäms muntligt därefter. Hon säger att det kan gå allt mellan en till tre 

veckor mellan varje möte. Ambitionen och tanken är att CTO tillsammans med Xola Educare 

ska ha workshops två gånger i månaden. Två gånger i månaden försöker de även träffas för 

uppföljning och ambitionen är att ses en gång i veckan för lägesrapportering. De har ingen 

tidsbegränsning utan saker får ta den tid det tar. Det är oftast Mapanya som håller i mötena 

eftersom han snart blir den operativa projektledaren då han har fördelar som sydafrikan, talar 

språket och har en oförklarlig kulturell förståelse för gruppen. Sofia är ofta med, vilket hon 
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menar är bra och viktigt för att upprätta relationerna. Hon förklarar vidare att i projektet med 

Xola Educare är det viktigt att ”man ständigt jobbar, möter, implementerar saker, ser till att 

det sitter; gör det inte det så måste man gå tillbaka” istället för att gå snabbt fram i processen. 

Vivian och förskolan Xola Educare har andra sätt att arbeta på som skiljer sig från den 

svenska arbetskulturen. Att se saker ur deras perspektiv är därför avgörande för att kunna 

skapa förståelse. 

 

Alla möten tillsammans med Vivian har en agenda, inledningsvis följer de tillsammans upp 

vad som sades under föregående möte för att sedan följa den aktuella dagordningen. Ibland 

kan andra berörda personer behöva vara med på mötet. De träffas oftast vid förskolan i 

Khayelitsha eftersom det av flera skäl är praktiskt, men ibland kommer Vivian och hennes 

personal till CTO:s kontor. Mötet brukar vara omkring en timme långt. Medan Mapanya är 

den som leder mötet är Sofia deras ständiga sekreterare. Innan mötet förbereder sig Sofia och 

Mapanya genom att gå igenom vad de vill få ut av mötet, detta har visat sig vara viktigt 

eftersom de ibland har olika synvinklar. Sofia poängterar vikten av att ha en agenda för mötet, 

det är ett ypperligt verktyg för att vara effektiv. 

 

För närvarande har de påbörjat att genomföra workshops för Change Agents för samtliga av 

CTO:s projekt. Mapanya leder och introducerar genom att ställa ett antal frågor som 

deltagarna sedan får diskutera och presentera. Huvudsyftet med sammankomsterna är att 

utbilda dem till att bli bättre ledare. Det vill säga, hur uppfyller individen ledarrollen och vad 

behöver personalen för att deras förskola ska kunna utvecklas? Sofia säger att ”tanken är att 

med vårt stöd ska de implementera de här olika momenten som de går igenom på 

workshopsen”. Under samtliga workshops samlar Sofia och Mapanya ihop all användbar 

information som de kommer att sammanställa till en handbok som varje deltagare kommer att 

få ta del av. Detta innebär att det både är information och policyer som funnits med i 

undervisningen såväl som erfarenheter och idéer som deltagarna själva delgivit vid dessa 

tillfällen. Efter denna redogörelse av empirinsamlingen för projektet Xola Educare kommer vi 

nu se närmare på projektet Digniti Omnia, med början i deras organisationsbakgrund. 
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4.3. Svenska kyrkan 

Under 900- och 1000-talet kom katolska missionärer med kristendomen till Sverige (Berntson 

et al. 2012). I början av 1500-talet reformerade Martin Luther den världsvida kyrkan till det 

evangeliskt-lutherska synsättet (Berntson et al. 2012) vilket den svenska kyrkan kom att anta 

år 1593, något som kvarstår än i dessa dagar. Staten och Svenska kyrkan kom sedan att inneha 

ett samstyre under flera århundraden men år 2000 kom de till att gå skilda vägar 

(Nationalencyklopedin 2017c; Berntson et al. 2012). Svenska kyrkan är den svenska 

nationalkyrkan och deras syn på sin lokala verksamhet beskriver de som ”Församlingens 

grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 

mission.” (Nationalencyklopedin 2017c). 

 

Svenska kyrkans sociala arbete brukar benämnas vid diakonalt arbete. Det innebär ett arbete 

med utsatta människor i olika situationer – att ge dem en röst och att leda kyrkans diakonala 

verksamhet i gudstjänsterna såväl som i det ideella arbetet (Svenska kyrkan 2016a). Det 

övergripande namnet för den diakonala och sociala verksamheten är inre mission. Denna typ 

av arbete visas bland annat genom att Stockholms Stadsmission grundades år 1853. I Karlstad 

Domkyrkoförsamling formuleras det diakonala arbetet på följande vis: 

 

Uppdraget att utöva diakoni är grundat i Kristi kärlek och skall genom delaktighet, 

ömsesidig respekt och solidaritet, möta människor i utsatta livssituationer. Att utöva 

diakoni är församlingens gemensamma ansvar även om diakonen har som särskilt 

uppdrag att leda det diakonala arbetet i församlingen (Svenska kyrkan 2016a). 

 

4.4. Digniti Omnia 

Digniti Omnia - Ett värdigt liv för alla är ett projekt som drivs av Svenska kyrkan genom den 

svenska Europeiska socialfonden (ESF). Projektet samordnar på en nationell nivå arbetet med 

EU-medborgare som lever i utsatta livsförhållanden. Digniti Omnia grundar sig i att allt fler 

utsatta människor från andra länder inom EU söker sig till Sverige för att försöka hitta ett sätt 

att försörja sig själva och sina familjer. Sedan finanskrisen år 2008 har antalet ökat, främst 

genom medborgare från Rumänien och Bulgarien. De kommer hit för att försörja sin familj 

främst genom att söka jobb. Det är vanligt att arbete uteblir och istället börjar de tigga. 

Målgruppen för projektet är individer över 16 år som inte får stöd från Migrationsverket eller 

Socialtjänstlagen. De är oftast EES- eller EU-medborgare som tar sig till Sverige en kort tid. 
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Sedan de började komma till Sverige har aktiviteter, insamlingar och engagemang som syftat 

till att bidra och erbjuda akuta förnödenheter till dessa personer arrangerats. Digniti Omnia 

drivs gemensamt av Växjö pastorat, Karlstads pastorat, Umeå pastorat och Västerås Stift. 

Projektägare är Växjö pastorat där även projektledaren har sin fasta bas. I projektets styrgrupp 

ingår Växjö Stift, Karlstad Stift och Kyrkokansliet. Projektet är finansierat av EU genom 

FEAD-fonden, fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt, och har en 

projektbudget på 10 808 000 kr. Projektet pågår mellan 1 oktober 2015 och 31 december 

2018. 

 

Digniti Omnia är ett projekt som syftar till ett långsiktigt stöd för EU-medborgare. Digniti 

Omnia arbetar med social inkludering och egenmakt. Projektet är verksamt på en lokal nivå 

men ger utslag regionalt, nationellt och i det långa loppet även europeiskt. Digniti Omnia 

använder sig av The Logical Framework Approach, LFA som är en planeringsmetod 

(Örtengren 2012). 

 

Digniti Omnia (2017) har identifierat fyra trösklar som de utgår ifrån i sitt arbete med EU-

medborgare som söker sig till Sverige. Dessa är: 

 

• Samhälle → Det råder bristande kunskaper om regler, lagar, rättigheter och 

skyldigheter som finns i Sverige, sitt hemland och EU. Hos målgruppen finns en 

önskan om att få lära sig mer om detta. De vill vara laglydiga och inte belastas 

juridiskt.  

• Hälsa → Individerna i målgruppen har ofta svårt att sköta sin hygien på grund av 

livssituationen. Detta orsakar både fysisk och psykisk skada och ett allmänt nedsatt 

immunförsvar.  

• Språk → Bristande språkkunskaper orsaker missförstånd och irritation vid 

kommunikation. Detaljer, önskemål och tankar utlämnas eftersom individerna inte kan 

uttrycka sig.  

• Digital kommunikation → Det moderna samhället ställer höga krav på att 

medborgare ska kunna hantera teknik i form av mobiler, smartphones och datorer. 

Målgruppen brister i hanteringen av detta vilket orsakar svårigheter i att söka jobb, få 

information och upprätthålla kontakter.  
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Dessa fyra områden som målgruppen saknar kunskaper om har blivit identifierade genom att 

målgruppen på olika sätt blivit diskriminerad. Digniti Omnia syftar till att aktivt arbeta med 

att förbättra kunskaperna inom områdena och att diskriminering ska upphöra. Ett horisontellt 

perspektiv adderas på- och genomsyrar de fyra områdena, detta perspektiv bygger på 

principer om jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och likabehandling. Projektet 

Digniti Omnia är uppdelat i fyra delprojekt: Växjö har samhälle, Karlstad har hälsa, Umeå 

har språk och Västerås har digital kommunikation. Tillsammans ska samtliga ta fram en 

gemensam verktygslåda med material och stöd för Svenska kyrkans medarbetare och 

volontärer. Varje delprojekt har ansvar för att utveckla sin del av verktygslådan. 

 

Delprojektledare för Digniti Omnia i Karlstad är Eva Persson, hon arbetar avlönat 75 % 

tillsammans med Andreas Högenå som arbetar resterande 25 %. Eva är den som har det 

övergripande ansvaret som delprojektledare och sköter all administration och ekonomi medan 

Andreas är lite mer praktiskt involverad. I den här studien har Eva Persson intervjuats om hur 

hon ser på Digniti Omnia samt hur de arbetar. 

 

4.4.1. Projektmål 

Projektet Digniti Omnia har flera uttalade mål. För att samordna dessa har projektledaren valt 

att skapa en hierarki över målen. Det övergripande målet enligt Digniti Omnias hemsida, är 

att “vara en bidragande kraft i EU:s 2020-strategi, att lyfta 20 miljoner människor ur 

fattigdom och social utestängning”. Utöver detta har sedan projektets arbete och mål brutits 

ned till delmålen: samhälle, hälsa, språk, digital kommunikation, som ska bli en verktygslåda. 

Varje delprojekt har sedan brutit ner sina mål i mindre beståndsdelar. Den här uppsatsen 

studerar delprojektet Hälsa, för vilket Karlstad är ansvarig för. Målsättningen är att 

målgruppen kommer att ha tagit del av information om hälsa, kost och träning. För att 

kontrollera om målet uppfylls arbetar de med deltagarlistor. Förväntade och önskvärda 

effekter är att målgruppen ska få en ökad förståelse av hälsa och kunskaper i egenvård. Det 

ska i sin tur ge ökad egenmakt som längre fram även kan ge en högre grad av social 

inkludering. Projektmålen bygger på att ett antal aktiviteter arrangeras och äger rum både 

inom projektgruppen men också tillsammans med målgruppen. Aktiviteterna är en metod för 

att testa potentiella verktyg till verktygslådan. 
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Utöver delprojektens egna mål och aktiviteter för att nå dem finns ytterligare ett övergripande 

mål, att skapa en verktygslåda för arbete med och för utsatta EU-medborgare. För att nå detta 

mål ska verktygslådan publiceras på Svenska kyrkans hemsida. Önskvärda och förväntade 

effekter med detta mål är främst att Svenska kyrkan men även andra organisationer ska kunna 

använda verktygslådans material på ett lättillgängligt sätt, för att lättare kunna starta och 

genomföra aktiviteter för- och med utsatta EU-medborgare. 

 

Digniti Omnias projektmål har formulerats av projektledaren och styrgruppen. När Eva blev 

tillsatt som delprojektledare i Karlstad var projektmålen redan formulerade. Hon säger att det 

viktigaste målet i projektet är den gemensamma verktygslådan. Men Eva poängterar att för att 

den ska bli färdig och vara av kvalité måste aktiviteter arrangeras tillsammans med 

målgruppen. I intervjun med Eva belyser hon hur svårt det är att balanserna projektmålen. 

Hon menar att det handlar om att få erfarenhet av och om målgruppen för att kunna utforma 

de bästa metoderna för verktygslådan. Det finns tydliga riktlinjer för vad som inte bör ingå i 

projektet, detta har varit problematiskt eftersom riktlinjerna då har uteslutit nödvändigt 

relationsbyggande mellan projektgruppen och målgruppen. Eva lyfter exempelvis upp att det 

till en början var praktiskt taget omöjligt att utbilda målgruppen om hälsa och egenvård, då de 

inte var mottagliga för någon utbildning eller kände någon tillit för projektgruppen. Detta 

behövde tillgodoses, en tillit behövde skapas mellan projektgruppen och målgruppen för att de 

sedan kan komma att skapa ett intresse och förståelse gällande varför det överhuvudtaget är 

viktigt att lära sig om hälsa och egenvård. 

 

Delprojektledarna Eva och Andreas har fått relativt fria tyglar i deras arbetsmetoder gällande 

hur de ska arbeta för att uppnå projektmålen. Alla idéer om hur de ska gå tillväga föds i den 

lokala arbetsgruppen som utgörs av Eva, Andreas och volontärer. De hämtar inspiration från 

andra kyrkor och organisationer, för att utveckla arbetet med att nå målgruppen på bästa sätt. 

Arbetet med att nå projektmålen prioriteras efter enkelhet. De har under projektets gång insett 

att de behövde “tagga ner” för att möta upp målgruppen på deras nivå, enligt Eva. Hon menar 

även att projektmål är nödvändiga eftersom projektet annars blir otydligt och struktur saknas. 

Eva menar att utan något mål, ”är det mest en massa energi som flyger omkring utan något 

mål: det blir som det blir utan något syfte”. 
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4.4.2. Intressenter 

Den aktör som har påverkats mest konkret av Digniti Omnia och framförallt delprojektet 

Hälsa är Stadsmissionen i Karlstad. Stadsmissionen har sedan länge tagit hand om de som har 

det sämst ställt i samhället där de tillhandahåller värme, mat och duschmöjligheter (NWT 

2008). Eftersom de har en naturlig koppling till målgruppen för utsatta människor i samhället 

blir det även självklart att det är till Stadsmissionen som Digniti Omnia vänder sig för ett 

samarbete. EU-medborgarna har inte på förhand besökt Stadsmissionen innan detta projekt. I 

och med detta samarbete har Stadsmissionen fått ändra på mycket av sin verksamhet och sina 

rutiner, vilket påverkar dem på många sätt. Antalet besökare har kommit att fördubblas sedan 

Digniti Omnia bjudit med EU-medborgarna. Därmed har det blivit ett mycket större tryck på 

all verksamhet. Eva uttrycker det som, att det behövs mer resurser av allt. Initialt träffade Eva 

personalen för att informera om projektet och vad det innebär, målgruppens historia, att de 

kommer att komma dit och vad det innebär. Denna information delges för att få en förståelse 

för målgruppen.       

 

Arbetet med Digniti Omnia är inte endast något som pågår på Stadsmissionen utan frågan och 

målgruppen belyses även under Karlstads domkyrkoförsamlings övriga verksamhet. 

Församlingens anställda berörs även av arbetet genom att det kan uppstå oenigheter mellan 

EU-medborgarna på gatan vid församlingens lokaler; då tillkallar de Eva för att klara upp 

situationen. Eva betonar att alla i personalen inte tänker gott om EU-medborgarna och att det 

inte endast är i samhället som fördomarna och diskrimineringen kan vara påtaglig utan att det 

även äger rum bland hennes kollegor. På så sätt behöver Eva även arbeta med att bryta ner 

barriärer hos kyrkans anställda i pastoratet för att kunna nå fram med sitt budskap om EU-

medborgarnas människovärde och grundläggande behov. Detta har hon gjort genom att 

informera och skapa en dialog med de anställda inom varje församling inom pastoratet. Eva 

fortsätter med att ”en del har en förskräcklig syn på EU-medborgarna”, en del har ändrat sig 

och andra är tysta. Karlstads domkyrkoförsamling har även ett antal samarbetspartners som 

berörs av projektet på så sätt att det skapar ett engagemang. 
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Samhället i stort är påverkat av EU-medborgarnas ankomst. Eva belyser framförallt medias 

påverkan på samhället då de vill visualisera sensationsnyheter som att ”nu har inte romerna 

någonstans att bo”. Eva säger att det finns ett stort intresse för denna målgrupp från media då 

de ofta hör av sig till henne. När hon bemöter dem försöker hon visa på projektets arbete med 

att göra skillnad med diskriminering, men det är inget journalisterna skriver om. Eva upplever 

det som en stor utmaning att nå fram till journalisterna med sitt arbete, projektet och deras 

projektidé för att ämnet ska benämnas i tidningarna.   

 

EU är en stor aktör som av högsta grad berörs av- och berör Digniti Omnia. För utan denna 

aktör hade inte projektet kunnat genomföras. EU står för de ekonomiska medlen och 

uppföljningen av att projektet utför det de utlovat på förhand. EU i sin tur har sitt intresse i att 

samtliga medborgare i EU oavsett landstillhörighet får ett värdigt liv. Där kan enskilda 

organisationer vara behjälpliga efter att EU har skapat FEAD-fonden för att stötta de allra 

mest utsatta EU-medborgarna.        

   

Eva bemöter sina intressenter genom att främst berätta för dem om projektet och att informera 

om målgruppen. Allt handlar om att ha en ständig dialog med de svenska intressenterna för att 

hålla dem uppdaterade, involverade och engagerade. Dessvärre är det svårt att påverka EU 

enligt Eva, då hon upplever att det inte går att ändra på dem. De vill ständigt ha återkoppling 

och rapporter av projektet för dess process och resultat; något delprojektledarna gör var för 

sig som vidarebefordras till projektledaren som sammanställer informationen som sedan 

redovisas för EU. Den administrativa delen av EU-projektet ger merarbete, enligt Eva, men en 

del kan vara användbart för projektet. 

 

På förhand hade inte Eva knappt reflekterat över intressenterna innan hon kom till Digniti 

Omnia utan slängdes rakt in i arbetet. Till en början bestod mycket av hennes arbete att 

fördjupa sig i projektet och allt vad det innebar. När Eva började sitt arbete var allt förberett 

och de behövde en projektledare. 

 

4.4.3. Krav 

När projektet är avslutat ska en verktygslåda finnas, den ska vara tillgänglig på Svenska 

kyrkans hemsida och alla som kan tänka sig vara intresserade kan gå in och använda den. 

verktygslådan ska finnas på ett antal olika språk: svenska, rumänska, bulgariska och romani. 

De horisontella principerna ska också kunna mätas, följas upp och säkerställas att de 
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genomsyrar verktygslådan. Ett annat krav är att 50 män och 50 kvinnor från målgruppen ska 

ha tagit del av samtliga trösklar i verktygslådan. För att kontrollera om målet uppfylls arbetar 

Eva och Andreas med deltagarlistor. 

 

4.4.4. Tider 

En avgörande faktor när det kommer till att få ihop ett projekt är tiden. I Digniti Omnia har 

projektledaren det övergripande ansvaret för att tidsplanen håller, ändras eller redigeras. 

Innehållet i tids- och handlingsplanen har projektledaren i samråd med styrgruppen kommit 

fram till. Men det är upp till olika individer att genomföra dessa uppgifter. Eva ska i Karlstad 

genomföra, testköra och få in material till verktygslådan för delprojektet hälsa. 

Delprojektledarna får varje vecka via Skypemöten rapportera hur långt de kommit och vilka 

dilemman de står inför, samt hur det påverkar tidsplanen positivt såväl som negativt. Eva 

berättar att tidslinjen har ändrats och redigerats flertalet gånger under projektets gång från den 

ursprungliga tidsplanen som sattes i början av projektet. Tidsplanen har dessutom inte alltid 

efterföljts, ”den har stundtals upplevts svajig”, enligt Eva. Delprojektledarna tillsammans med 

projektledaren har många gånger diskuterat vilka rapporter som ska lämnas in vid vilket 

tillfälle och med vilket innehåll. Detta har lett till att projektledaren har satt ihop en praktika 

med direktiv på både vad som behöver finnas med i rapporterna samt när de ska tillhandahålla 

projektledaren dem. Flertalet av dessa dokument behöver lämnas in varje månad så som 

deltagarlistor och den ekonomiska redovisningen - lönespecifikationen, kvitton, reseräkningar 

och alla inköp. 

 

Tidsplan för det överordnade projektmålet ”vara en bidragande kraft i EU:s 2020-strategi, att 

lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom och social utestängning” är år 2010 – 2020. 

Projektet Digniti Omnia startade under oktober 2015 och avslutas i december 2018. Eva 

började arbeta som delprojektledare under våren 2016. Tidsplanen för att ta fram en 

verktygslåda för Svenska kyrkans arbete för att ge EU-medborgarna en värdig och hållbar 

livssituation, sträcker sig mellan april 2016 och oktober 2018. Samma tidsram gäller för varje 

delprojektområde, som hälsa eller språk. 

 

Projektledaren har skapat en tids- och handlingsplan som löper till november 2017 där alla 

delmål är uppsatta med ett slutdatum för färdigställande. Projektledaren skapar denna plan 

utifrån styrgruppens och EU:s har för riktlinjer för projektet, såsom styrgruppsmöten och 

rapporteringar. Delprojektledarna får i sin tur ge respons till projektledaren på upplägget för 
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eventuell redigering. När denna handlingsplan är genomförd kommer projektledaren återigen 

sätta upp en ny handlingsplan för nästkommande halvårsperiod. Den 12 april 2017 är datumet 

satt för ett färdigt utkast av verktygslådorna som ska presenteras för projektledaren. Veckan 

efter kommer projektledaren och delprojektledarna ses i Umeå för att gå igenom förslagen och 

utvärdera dem. Det är projektledarens ansvar att följa upp tidsplanen men för tillfället följs 

inte tidsplanen riktigt upp, enligt Eva. Lokalt i Karlstad följer Eva projektets tids- och 

handlingsplan och planerar utifrån den, vad som behöver genomföras för att tiden ska räcka 

till allt som behöver utföras. 

 

Eva uppskattar tidsplaner då de är ett redskap till progress i projektet: 

 

Jag tycker ju det att tidslinjer är viktiga för att det är det man jobbar mot hela tiden. 

För att projektet är ju tidsbegränsat och hur ska du veta att du ska hinna det här om 

du inte har en tidsplan? Det helt omöjligt. 

 

Eva uppskattar tydlighet i projekt för att ha kännedom om hennes arbetssysslor, som 

exempelvis alla verktygslådornas utseende och innehåll. Det finns ingen gräns på hur mycket 

verktyg som behöver finnas med och det kan komma och variera mellan delprojekten. Eva ser 

det som en utmaning då de inte riktigt vet när det är tillräckligt bra. Evas hälsoområden 

behandlar kroppen, tänderna och reproduktiv hälsa. De vet inte än om det kommer att vara 

tillräckligt för hälsoområdet eller om de kommer få lägga till fler aktiviteter. Eva testar 

regelbundet verktygen på målgruppen i Karlstad från sitt eget område såväl som från de 

övriga delprojekten i Digniti Omnia. Därefter ger hon respons till respektive delprojektledare 

för förbättring och utveckling. På så sätt hjälps de åt samtidigt som EU-medborgarna får ta del 

av all undervisning från projektet som helhet. Det har varit många olika synpunkter på 

verktygslådorna och dess innehåll, enligt Eva, men nu verkar de funnit en gemensam väg. 

 

4.4.5. Kommunikation 

I projektet Digniti Omnia finns olika typer av möten. Eva har på eget initiativ skapat en 

arbetsgrupp i Karlstad bestående av fyra personer. De träffas en gång i månaden i ungefär två 

timmar för att diskutera projektet lokalt. Eva leder det här mötet och Andreas antecknar. 

Dessa möten var från början regelbundna men har på senare tid blivit allt mer oregelbundna. I 

början lades mycket kraft och fokus på att formulera och utveckla en strategi för arbetet med 

delprojektet Hälsa. Varje vecka har alla delprojektledare tillsammans med projektledaren ett 
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möte via Skype, det varar i ungefär en timme och är alltid vid samma tid. Det här mötet leder 

och ansvarar projektledaren för och brukar oftast fungera som ett diskussionsforum för 

dagsläget, ofta går de “laget-runt” för en lägesrapport. Delprojektledarna har efterfrågat mer 

fysiska träffar, vilket projektledaren har bemött med att initiera träffar en gång i månaden i 

Stockholm. Tidigare har de träffats i varje ort som har projektet i två-tre dagar, det har 

fungerat bra men fler träffar efterfrågas. Alla möten har fokus på att jobba mot projektmålen, 

samsyn är något som ständigt eftersträvas vilket under arbetets gång har upptäckts vara något 

som är svårt. Samtliga delprojektledare har haft olika syn på vad verktygslådan ska innehålla 

och inte. 

 

För Eva är möten viktiga, hon menar att det är en avgörande faktor för om projektet ska gå 

framåt. Möten bidrar till samverkan och integration med berörda parter. Det är viktigt att 

förstå att ingen kan allt men alla kan något. Tillsammans blir detta ovärderligt för projektets 

arbete för att nå deras mål och ett önskvärt resultat. I det här projektet är tiden och behovet 

avgörande för hur många möten det blir. Eva hade önskat att det var fler möten. Efter vår 

redovisning av det empiriska materialet kommer vi nu gå in på en analys och diskussion runt 

materialet.     
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5. Analys och diskussion 

Efter att ha intervjuat och granskat dokumentationen ska empirin nu analyseras i relation till 

studiens teoretiska referensram utifrån studiens analysmodell, se figur 3. Analysen kommer 

att ha sin utgångspunkt i vartdera projektledande kunskapsområde: projektmål, intressenter, 

tider, krav och kommunikation, där varje område behandlas enskilt. Inom varje område 

kommer vi jämföra vardera projekts empiri med uppsatsens teoretiska referensram samt våra 

egna reflektioner över analysens utfall. 

 

 

Figur 3.  Analysmodell framtagen av författarna (återpresentation). 

 

 

5.1. Projektmål 

Xola Educare och Digniti Omnia har formulerade projektmål i dokumentform. Projektmålen 

skapades tidigt i processen, med undantag för Xola Educare vars mål har omformulerats. 

Projektmålen har skapats i samråd med projektdeltagare, intressenter och sponsorer. Båda 

projekten har tydliga syften med projektmålen; respondenterna påtalar meningslösheten i att 

driva projekt utan mål. 
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Det är grundläggande för projekt att ha ett mål, och självklart att som eldsjäl driva ett arbete 

mot en vision och ett mål. Det handlar om att omvandla idén om förändring till specifika 

aktiviteter och handlingar som leder fram till ett resultat. Sofia beskiver projektmål som 

självklart för att Xola Educare ska bli självständigt. Men projektet har många mål, både på 

kort- såväl som lång sikt. Vissa av målen skulle enligt teorin (Jansson & Ljung 2004), 

formuleras som effekter snarare än projektmål som bör uppnås inom projektets tidsram. Att 

bli registrerad som förskola hos sydafrikanska staten i syfte om att få bidrag är ett konkret 

mål, men att utveckla Vivians inflytande i samhället, bör formuleras som en effekt. Skillnaden 

mellan dessa två typer av mål är mätbarheten. Sofia berättar i intervjun att hon är medveten 

om att vissa mål är svåra att mäta. För att tydliggöra arbetet är det bättre att skilja dessa mål 

åt. 

 

Digniti Omnia har formulerade mål, men de formulerades före Eva blev anställd 

delprojektledare. Jansson & Ljung (2004) skriver att projektmål bör vara motiverade och 

kommunicerbara. Eva berättar att det har varit mycket diskussioner om hur de olika 

delprojektledarna tolkat projektmålen. En svårighet för Digniti Omnia är att målgruppen inte 

alltid är medveten om sin delaktighet i projektet, och därför prioriterar andra ändamål. Något 

som projektet har lyckats med men som inte var ett uttalat projektmål är relationsbyggandet 

med målgruppen. Enligt Thörnquist, visar utvalda projekt (se Thörnquist 2011) att metoder 

för hur projektet ska nå mål och genomföras inte är givna, utan skapades efter hand. En av 

slutsatserna i studien av Thörnquist (2011), vars målgrupp var lik Diginiti Omnias, är aktuell 

här. Metoderna utvecklades och formades utifrån problem som sedan fick lösningar. Ett 

liknande arbetssätt urskiljs inom Digniti Omnia.   

 

Oavsett hur välformulerade och genomförbara målen är i båda projekten berättar 

respondenterna att syftet med att ha mål är att skapa struktur och tydlighet. Eva ställer frågan: 

“varför starta ett projekt om det inte finns något uttalat mål?" och säger att “om det inte fanns 

något mål skulle det mest vara en massa energi som flyger runt utan något mål, det blir som 

det blir utan något syfte”. För Sofia handlar det inte bara om ett sätt att konkretisera sina idéer 

i arbete och se att CTO åstadkommer något. Det är ett sätt för henne att motivera sig att 

fortsätta och se tillbaka på vad som faktiskt hänt och förändrats under tiden som gått. Även 

om målen är skapade i syfte om att uppnås är det även viktigt att se på de mål som inte blivit 

lyckade och reflektera om varför. 
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Vår analys av projektmål i Xola Educare och Digniti Omnia mynnar ut i en diskussion om hur 

mål egentligen ska formuleras inom branschen. Lannon & Walsh (2016) studie visar hur 

projekt i hjälporganisationer som tillämpar projektledande kunskapsområden och 

projektledningstekniker, börjar få likheter med projekt av vinstdrivande syfte. Detta strider 

mot hela konceptet om att hjälpa utsatta individer utan egen ekonomisk vinning. Samtidigt 

visar tidigare forskning att tillämpning av kunskapsområden vänder trenden om att projekt 

inom den ideella sektorn är ineffektiva och inte når uppsatta mål (Golini, Kalchschmidt & 

Landoni 2015; Ika & Hogdson 2014). Den ideella sektorn och projekt som drivs inom den 

behöver finna en balans i tillämpningen av kunskapsområden som är anpassad för deras 

syften. Det sociala entreprenörskapet skulle här kunna involveras och vara behjälplig i 

utvecklingen av projekt som drivs ideellt; den sociala entreprenören skiljer sig från andra 

entreprenörer genom att inte utvinna någon ekonomisk vinst utan istället fokusera på att 

förbättra samhället för till exempel utsatta individer (Brooks 2009). 

 

5.2. Intressenter 

Vår upplevelse är att CTO har både identifierat såväl som att de inte har identifierat vilka 

intressenter som projektet påverkas av. Någon intressentanalys har inte genomförts på förhand 

till projektet eller organisationen utan vi fick upplevelsen att vi genomförde en analys 

tillsammans under intervjun utan att Sofia själv var medveten om den. Sofia är medveten om 

flertalet intressenter och hur de bör bemötas, tyvärr finns inte alltid tiden till det. Men i och 

med att Sofia nu kommer att ta ett mer administrativt ansvar för projektet såväl som 

organisationen så kommer hon frigöra mer tid till samtliga intressenter. Svenska kyrkan har 

analyserat Digniti Omnias intressenter. Eva bemöter intressenterna aktivt genom att bland 

annat kommunicera med aktörerna, dock når hon inte alltid fram till döva öron. Om de har 

genomfört någon intressentanalys som ett dokument får vi inte närmare information om men 

Eva har gjort en analys även om hon inte benämner den som intressentanalys, det blir tydligt 

genom hennes svar. Eva berättar även för oss att hon har ett schema på samtliga intressenter 

med alla kontaktuppgifter såväl som övrig behjälplig information. Det finns även målgrupper 

som de upptäckt i efterhand som de behöver bemöta såsom kollegiet i Karlstads 

domkyrkoförsamling. 
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Att genomföra en intressentanalys i ett tidigt stadie underlättar för projektets effektivitet och 

målsättning, genom att projektets deltagare vet vem och på vilket sätt de ska bemöta sina 

intressenter under projektets olika faser (PMI 2004). Intressenterna kan komma under 

projektets gång med en positiv såväl som negativ inställning till projektet, vilket inte är att 

underskatta för de kan både hjälpa och stjälpa projektet samt att de kan inneha expertis som 

inte projektledaren har. Att genomföra en intressentanalys är främst behjälplig för att ha 

kännedom om samtliga aktörer som påverkas av- och kan påverka projektet så 

projektdeltagarna inte missar någon viktig aktör att ta hänsyn till under projektets förlopp 

(Cleland & Ireland 2002). Detta ser vi tydligt ibland annat i Digniti Omnias samarbete med 

Stadsmissionen där båda parter vunnit på att samarbeta. I Xola Educare ser vi att det blir mer 

svårarbetat genom bristen på metodisk arbetsstruktur och bemötande av intressenter. Genom 

att identifiera projektets nyckelintressenter blir det ett stöd för projektdeltagarna, då de vet 

vilka intressenter som bör prioriteras. 

 

Vi har fått en bra bild av flertalet av projektens intressenter, dock anser vi att antalet kan 

utökas. Gällande Xola Educare är den svenska styrelsen en oerhört viktig intressent då de står 

för de stora övergripande besluten för organisationen, även om Sofia och Mapanya tar de 

operativa besluten på fältet i Sydafrika. Alla andra förskolor i Khayelitsha påverkas genom 

det arbete som Xola Educare genomför då det kan leda till samarbete och 

utvecklingsmöjligheter mellan förskolorna. Men det är inte endast Khayelitsha som berörs av 

projektet utan även det sydafrikanska samhället där CTO sätter ett exempel på hur en 

hjälporganisations projektverksamhet kan vara verksam oavsett organisationstillhörighet. När 

det kommer till Svenska kyrkan i stort berörs samtliga medarbetare inom organisationen som 

ska arbeta med verktygslådans material. Kollegor i lokala församlingar berörs genom att all 

verksamhet inom församlingen berörs genom en kedjereaktion, oavsett om de arbetar med 

EU-medborgarna eller inte. EU-medborgarna kommer eventuellt även besöka deras lokaler 

där bland annat husmor kommer få laga maten, städerskan städa och ekonomen ta hand om 

utgifterna. Vi ser även ett intresse från alla de hjälporganisationer som arbetar med liknande 

arbete, det vill säga ta hand om EU-medborgare på ett föredömligt vis. Organisationerna kan 

lära av varandras arbete, tankegångar och erfarenheter. De svenska kommunerna såväl som 

staten har även ett intresse i de organisationer som tar praktiskt hand om de EU-medborgare 

som kommer till Sverige. Organisationerna blir därmed deras förlängda arm till hjälp även om 

de inte alltid kommit och efterfrågat om stöd. Samma sak gäller den rumänska staten där 

många av EU-medborgarna har sitt ursprung. Genom att de tar sig till Sverige får de hjälp 



   

45 
 

med flertalet områden som de kanske inte fått ta del av i sitt eget land. Framförallt ser Digniti 

Omnia sig som Guds förlängda arm till att hjälpa de mindre lyckosamma och utslagna i 

samhället. Då det står i Bibeln att: ”vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina 

bröder, det har ni gjort för mig.” (Matteus 25:31-40). Det handlar om att ”Diakoni är kristen 

tro omsatt i praktisk handling. Ett socialt och psykologiskt stödjande arbete utifrån en kristen 

grundsyn på medmänniskan.” (Svenska kyrkan 2016b). Det är en av de främsta sysslorna som 

den diakonala verksamheten arbetar med vilket Digniti Omnia är en del av. Under projektens 

gång så är det vist att omvärdera intressenterna då några kan ha fått en mindre betydelse 

medan andra det motsatta. Framförallt så kan det tillkommit intressenter som behöver tas i 

beaktande för projektet. 

 

Målgrupperna för de båda projekten skulle en del individer beskriva som att de befinner sig på 

botten av samhället. De är individer som knappt har mat för dagen eller tak över huvudet, 

problem som till viss del kan förebyggas genom Xola Educare och Digniti Omnia. För att 

göra världen en bättre plats för dessa individer, behöver organisationerna både arbeta på lokal 

nivå, genom att bemöta individerna med värdighet, såväl som på politisk nivå där många 

beslut tas som påverkar individerna. Intressenterna för båda organisationerna befinner sig på 

samtliga av de nivåer som samhället kan erbjuda vilket leder till att organisationerna behöver 

vara kompetenta och flexibla inom diverse områden för att nå fram med sitt budskap och 

intresse för att kunna påverka. Intressenternas påverkan och krav på projektet är även 

avgörande faktorer till att projektet ska kunna utforma och uppnå projektmålen på ett mer 

utvecklat sätt (Cleland & Ireland 2002; PMI 2004). 

 

Vi upplever att projekten inte har genomfört någon dokumenterad intressentanalys. Detta 

främst för att CTO har fokuserat på att starta upp en organisation med allt vad det innebär 

samtidigt som de planerat att bygga en förskole byggnad. De har haft mycket på agendan 

därav har de fått prioritera bland uppgifterna. Arbetet med intressenterna har därmed kommit 

att handla mer om de behov av specifika kompetenser, som de i sin tur kontaktat för att ta del 

av dess hjälp till byggnationen. Andra intressenter som varit viktiga är bidragsgivarna, för 

utan dem har CTO inte fått in det nödvändiga ekonomiska stödet för att kunna genomföra 

projektet. Därmed har CTO fått arbeta mer med att skaffa sig intressenter snarare än att ta 

hand om befintliga. När nu organisationen börjar få mer grundstruktur att stå på än vid dess 

start så kommer Sofia mer aktivt arbeta med de övriga intressenterna. Att CTO inte genomfört 

en konkret intressentanalys tror vi, utöver tiden och prioriteringarna, beror på okunskap för 
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projektverktyget och därmed ser de inte behovet av ett sådant verktyg. Samtidigt förstår 

kanske inte alltid CTO intressenternas betydelse för projektet och på så sätt blir de 

nedprioriterade.  

 

Digniti Omnia har fått arbeta med det interna arbetet för att förstå varandra i projektgruppen 

vilket har tagit tid och energi från det tänkta arbetet mot målgruppen, projektmålet och 

intressenterna. Utöver projektets interna arbete så har EU krävt från projektets start 

kontinuerliga resultatredovisningar på dess progress vilket har tvingat delprojektledarna till att 

fokusera på målgruppen snarare än intressenterna. Vi upplever ändå att Eva har genomfört en 

mindre intressentanalys för sitt ämnesområde och Karlstad, även om den inte är formell. Detta 

har hon genomfört eftersom hon har förstått innebörden av att projektet påverkar och blir 

påverkat av dessa individer. Vi ser dock att en formell intressentanalys för hela Digiti Omnia 

skulle vara behjälplig för att på ett medvetenhet sätt bemöta individer och organisationer som 

berör- och berörs av projektet.         

 

5.3. Krav 

Kraven som projekten ska uppfylla formulerades vid projektstart. Det har varit ett sätt för 

Xola Educare att tänka långsiktigt genom att uppfylla de krav som sydafrikanska staten ställer 

för att få bidrag som en registrerad förskola. Digniti Omnia har krav från EU som måste 

uppfyllas för att bli finansierade. Digniti Omnia har även ett krav om att det ska finnas en 

verktygslåda tillgänglig för organisationer som hjälper EU-medborgare. Den formuleras och 

godkänns genom att finnas tillgänglig på internet. 

 

Skillnaden i hur kraven har formulerats i projekten är att Digniti Omnia har fått kraven 

formulerade åt sig; det är ett måste för dem att leverera och rapportera om kraven till EU för 

att få bidrag till det pågående projektet. Xola Educare och de krav som staten ställer på dem 

för att de ska bli en registrerad förskola som får bidrag är något som Vivian och CTO siktar 

på tillsammans. Det är därmed Xola Educare som tagit kraven till sig istället för att ha fått 

dem. Därmed anser vi att förskolan förmodligen skulle funnits oavsett statligt stöd eller inte. 

Kraven syftar till att hålla projekten på banan, det är en teknik för att sätta press på att 

projekten ska leverera. Både Eva och Sofia menar att även om målfokus kan skifta och 

tidsplaner förändras är krav det fasta. Enligt PMI (2009) bör krav kunna vara mätbara, både 

för att kontrollera att de är uppfyllda men också för att följa kraven under projektets process.  
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I intervjun med Sofia lyfter hon upp problematiken med att det är svårt att mäta resultat i Xola 

Educare. Hur mäts Vivians förståelse för hur en organisation drivs? Det är enklare att mäta 

antalet barn eller hur många kvadratmeter skolbyggnaden behöver vara. Precis samma 

problematik brottas Eva med i Digniti Omnia; EU efterfrågar rapportering av deltagarlistor 

som visar att målgruppen deltagit på aktiviteter. Hur mycket säger det om att de verkligen 

förstått och lärt sig något, och hur mäts det att målgruppen blir mindre diskriminerade i 

samhället? Krav som är mätbara, fasta och konkreta är enklare att mäta än krav som handlar 

om utveckling av personer och samhällen. 

 

Vi anser att båda projekten brister i förklaringen om hur de kommit fram till kraven. Det kan 

ligga en förklaring i att de båda pekar på att kraven kommer från en statlig och överstatlig 

nivå, sydafrikanska staten och EU. Det finns inte möjlighet att diskutera krav och mål med 

dessa intressenter. Eva och Sofia säger vid flera tillfällen hur tungt det ibland kan vara att 

arbeta under byråkratiska instanser av större storlek. De påpekar även att det ofta saknas 

förståelse för hur det är att arbeta “ute på fältet": de vill ha sina siffror och resultat vilket är 

fullt förståeligt, formulering och hantering av projekt inom hjälporganisationer som drivs av 

ideella krafter kunde dock varit smidigare. Teorin lyfter upp metoder som rekommenderas för 

att samla in krav och föra en diskussion om dem (PMI 2009). Vi anser att de krav som 

uttrycks i projekten idag är långsiktiga, kanske borde projekten självständigt formulera ett 

antal interna krav som behandlar de mer “mjuka” värdena, de är i allra högsta grad relevanta 

för att uppfylla de externa krav som högre instanser ställer. 

 

Främst använder projekten sig inte av egna tillverkade kravlistor eftersom det är svårt att 

konkret mäta ett resultat i förändringsprojekt. De krav som ställts på organisationerna kommer 

inte från dem själva men ändå måste de göra dem till sina egna vilket medför komplikationer.  

Ett annat problem är att som svensk sitter det i kulturen att vara lydig regelverket därmed blir 

det naturligt att bara acceptera den utomstående kravlistan och följa dess åtaganden oavsett 

om projektet anser att den är god eller inte. Krav är till för att kvalitetssäkra, men är det 

möjligt att göra det i hjälporganisationer med förändringsprojekt vars syfte och mål är att 

förbättra utsatta individers livssituation? Vi anser att kravlistor är svåra att genomföra inom 

hjälporganisationer som har detta syfte vilket vi även tror är grunden till att Xola Educare 

eller Digniti Omnia inte har genomfört några egna kravlistor då de är svåra att genomföra på 

ett konkret sätt. Detta visar sig även i det minimala empiriska material vi fått ta del av från 
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projekten. På så sätt finns endast de utomstående kraven att förhålla sig till även om de inte är 

behjälpliga i förändringen hos enskilda individer utan snarare till konkreta mål.        

 

5.4. Tider 

Både CTO och Svenska kyrkan ser tiden som avgörande för projektens slutresultat, enligt vår 

mening. Därmed är det av vikt att ta den i beaktning för att vara så effektiv som möjligt i 

arbetet. Både Sofia och Eva är två drivna och engagerade delprojektledare som vill nyttja 

tiden maximalt. Därav förstår de vikten av en god planering men även en flexibilitet i 

projektens arbete då metoderna kan förändras under tidens lopp. De förstår att delmål kan 

vara behjälpliga på vägen till att nå projektmålen.    

 

Vi märkte tämligen snart att CTO inte använde samma definition av ett projekt som PMI 

(2004; 2009) skriver om, detta genom att de inte satt någon tidsbegränsning utan såg ett 

initiativ som behövde hjälp. De har, enligt vår mening, vänt på de två första projektfaserna 

planering och genomförande på så sätt att de gick direkt till genomförandefasen i starten av 

projektet. Med tiden har de insett planeringsfasens innebörd vilket har lett till att de genomför 

den i ett senare skede under projektet. I Digniti Omnia började planeringsfasen långt innan 

delprojektledarnas inträde i projektet, delmålen var utsatta rent tidsmässigt när 

delprojektledarna påbörjade sitt arbete. Oavsett vid vilken tidpunkt projekten genomförde sin 

planeringsfas har både Sofia och Eva poängterat att de ”ständigt får omvärdera” de 

arbetsinsatser som genomförts såväl som de som ligger framför dem i tid. Enligt Jansson och 

Ljung (2004) är ett projekt komplext. Vid förändringsprojekt finns det en svårighet när det 

kommer till tiden; det blir svårberäkneligt då människor behöver påverkas mot en riktning 

som de kanske inte tidigare har begivit sig. Detta tar olika lång tid, enligt vår mening, för 

olika individer vilket är svårt att beräkna på förhand. På så sätt får styrgruppen avgöra om det 

är av vikt att förlänga projektet vid deras sluttid eller om sluttiden är definitiv. 
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Projektledaren i Digniti Omnia påbörjade sin tjänst ett halvt år innan delprojektledarna 

tillträdde sina tjänster. Detta innebar att projektledaren genomförde hela planeringsfasen själv 

och gjorde den till sin, innan delprojektledarna infann sig. På så sätt hade projektledaren 

förflyttat sig till genomförandefasen vid delprojektledarna tillträdande. Planen som skulle 

sättas i verket lades på varje delprojektledares bord för verkställande utan att de ens hade 

grundläggande information om projektet och dess mål. Delprojektledarna befann sig därmed 

på planeringsstadiet medan projektledaren var på genomförandefasen. Detta tror vi kom att 

lägga grunden för de missförstånd och svårarbetade situationer projektet har fått kämpa med 

för att samtliga deltagare ska vara i samma fas och få samsyn på projektarbetet.   

 

Projekten Xola Educare och Digniti Omnia har olika tidsförutsättningar då projekten löper 

över drygt fyra respektive tre år. Sofia och Eva arbetar olika mycket inom sina projekt. Detta 

medför att de olika delprojektledarna kan genomföra olika mycket under sitt projekt i och 

med tjänstgöringsgraden, vilket är att ta i beaktande redan inledningsvis av projektet då de 

behöver se till projekttriangeln för att beräkna projektets resultat, resurser och tid (Kerzner 

2003). Beroende på hur mycket tid som ges kan endast ett visst resultat uppnås under denna 

period. Det innebär att tiden avgör hur stor del av slutresultatet som går att uppnå och till det 

behövs resurser av material såväl som individer. Tid, resurser och slutresultat är tre pelare 

som en projektledare inte kommer ifrån och behöver väga mot varandra för att få ett så bra 

slutresultat som möjligt. Om någon av de tre minskar behöver de andra också göra det och 

vice versa (Kerzner 2003). 

 

Vi anser att Xola Educare har haft ett handfast projektmål från start men med tiden har det 

förändrats. Detta leder till att mer tid och energi kommer att behövas för att nå deras mål. 

Dessa förändringar hade inte projektet räknat med på förhand utan det upptäcktes längs vägen 

att de tilltänkta metoderna inte riktigt fungerade på deras målgrupp. Att prioritera inom 

projektet och att projektledaren ser vad som är väsentligt och vad som kommer att bli 

väsentligt under projektets gång är en nyckelfaktor för att kunna nå hela vägen fram till Xola 

Educares slutdestination. Digniti Omnia har inte haft samma problematik, där har deltagarna 

snarare fått diskutera vad projektmålen innebär. Tid och resurser är faktorer som spelar en 

avgörande faktor för hur formbart såväl som hur producerande ett projekt har möjlighet till att 

vara. 
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Gällande de klassiska projektledningsteknikerna som WBS, Gantt-schema, logiskt nätverk 

och den kritiska linjen (PMI 2009; Tonnquist 2008), använder sig ingen av de två projekten 

uttalat av dessa tekniker. Däremot anser vi att de använder sig av WBS på så sätt att de 

lokaliserar de arbetspaket som behöver genomföras för att sedan skapa en prioriteringsordning 

som är brukbar fram till nästa omjustering i projektet. Målet med en tidsplan är inte 

huvudsakligen att den ska hålla utan snarare vara ett verktyg för att hantera förändring. 

Delprojektledarna utger en önskan om effektivitet i sitt arbete vilket de arbetar aktivt med 

utifrån sina referensramar, enligt oss. Att de dock inte använder sig av de sig av WBS, Gantt-

schema, logiskt nätverk och den kritiska linjen (PMI 2009; Tonnquist 2008), kan anses 

märkligt då tidsplaneringen bidrar till ytterligare effektivitet i projekten. Vi tror att de främst 

inte använder tidsplaneringen för att de inte har kännedom om den vilket leder till att de inte 

heller ser behovet i dess användning. Även om delprojektledarena hade haft kännedom om 

tidsplaneringen så finns det ändå en svårighet i förändringsprojekt nämligen att mäta tid. 

Detta då den är svårberäknelig på grund av den mänskliga faktorns anpassningsförmåga till 

projektets syfte och mål. Detta betyder inte att delprojektledarna bör ignorera tidsplaneringen 

utan de bör använda sig av verktygen samtidigt som de kontinuerlig omvärderar dem under 

projektens gång vilket troligtvis leder till ombearbetning. Genom att använda sig av 

tidsplaneringen vet samtliga i projekten vad som behöver genomföras. av vem och vid vilken 

tidpunkt i projektprocessen, detta skapar effektivitet. 

 

5.5. Kommunikation 

Båda projekten har struktur för kommunikation i mötesform. Eva anser att möten är en 

avgörande faktor för projektets framgång och progress. Hon menar att det bidrar till 

samverkan och diskussion. Sofia och Eva poängterar vikten av att ha en agenda för att skapa 

struktur och effektivitet i mötet. De möten som respondenterna beskriver visar tydliga drag av 

mänskliga och instrumentella dimensioner (Jansson & Ljung 2004). Respondenterna vill 

genom möten fatta beslut och få progress, men anser också att möten är extremt viktiga för 

relationerna med projektets medlemmar och berörda. Digniti Omnia är ett projekt som pågår 

på flera orter över hela Sverige, vilket kräver att delprojektledarna och projektledaren får 

möjlighet att samtala och diskutera hur projektet går. Eva berättar att det bland annat har 

kommit fram under möten att deltagarna har olika tolkningar och synsätt på vad verktygslådan 

ska innehålla; att få diskutera och prata om det är ovärderligt för att nå ett gemensamt mål. 
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Sofia och Mapanya har möten kontinuerligt då de arbetar tillsammans dagligen. CTO hade 

tillsammans med Xola Educare en strukturerad mötesplan, den har dock inte fungerat. Inom 

Digniti Omnia sker veckomöten kontinuerligt inom projektgruppen. Eva har även tillsammans 

med den lokala projektgruppen i Karlstad anordnat möten; till en början skedde de 

regelbundet men har blivit allt mer oregelbundna. Vi ser tydligt att det finns en grundtanke 

om att strukturera upp en plan för projektets möten, men de behöver ständigt vara flexibla i 

sitt arbetssätt. Eva hade gärna haft fler möten, men menar att tiden begränsar dem. Sofia 

berättar att det finns stora kulturella skillnader mellan det svenska och sydafrikanska sättet att 

strukturera och planera. Analysen visar att Xola Educare och Digniti Omnia har strukturerade 

planer för hur kommunikation via möten bör gå till, i enlighet med uppsatsens teoretiska 

referensram. När vi nu har analyserat studiens empiri och teori, kommer vi att sammanställa 

studiens slutsatser.  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som den här studien kommit fram till. Vi kommer se 

till uppsatsens syfte, frågeställning, projektledande kunskapsområden samt uppsatsens 

utgångspunkt. 

 

Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur hjälporganisationer strukturerar sina 

projekt genom att se till hur de tillämpar studiens fem utvalda projektledande 

kunskapsområden. Vidare syftade studien till att kartlägga tillvägagångssättet som 

hjälporganisationerna tillämpar i pågående projekt. Kartläggningen blev studiens slutresultat. 

Syftet besvarades genom följande frågeställning: 

 

 

 

  

Vi kommer nu behandla kartläggningens utmärkande slutsatser, genom de fem utvalda 

projektledande kunskapsområdena, i följande ordning: projektmål, intressenter, krav, tider och 

kommunikation. Kartläggningen bygger på dokumentation och intervjuer med Sofia 

Johansson från projektet Xola Educare och Eva Persson från projektet Digniti Omnia. 

         

6.1. Projektmål 

Xola Educare och Digniti Omnia har formulerade projektmål i dokumentform. Vissa mål är 

mer konkreta än andra. Xola Educare har ett övergripande mål om att förskolan ska bli 

självständig och hållbar. Digniti Omnias övergripande mål är att vara en bidragande kraft i 

EU:s 2020-strategi: att lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom och social utestängning. 

Övergripande mål påtalas vara viktigt för hela verksamheten och organisationen enligt 

klassisk projektledningsteori (Jansson & Ljung 2004). Respondenterna påtalar i enlighet med 

teorin vikten av att ha ett mål och syfte med projektet. Utan mål riskerar projektets arbete att 

bli lidande och ostrukturerat. Vi har även, i enlighet med Jansson och Ljung (2004), 

identifierat effektmål i båda projekten, mål som lever kvar efter projektens avslut. Xola 

Educare har ett mål om att öka Vivians inflytande i samhället vilket vi anser borde formuleras 

som ett av projektets effektmål. Digniti Omnia har varit bättre på att formulera effektmål, 

exempelvis om att målgruppen ska bli mindre diskriminerad. 

På vilket sätt tillämpas projektledningstekniker vid hantering av: projektmål, intressenter, 

krav, tider och kommunikation inom hjälporganisationers projekt? 
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6.2. Intressenter 

Vår upplevelse är att CTO och Digniti Omnia till viss del har identifierat vilka intressenter 

som projekten påverkas av. Inget av projekten har genomfört någon intressentanalys, även om 

Eva har en mer utarbetad metod i hanteringen av projektets intressenter än vad Sofia har. Att 

genomföra en intressentanalys i ett tidigt stadie underlättar för projektets effektivitet och 

målsättning (PMI 2004). Intressenternas påverkan och krav på projektet är även avgörande 

faktorer för projektets möjlighet att nå sitt projektmål (Cleland & Ireland 2002; PMI 2004), 

vilket även vi vill poängtera. Om intressenterna inte behandlas strukturerat kan projektet 

riskera att gå miste om värdefull information och hjälp i form av expertis, bidrag och 

ekonomisk stöttning, likväl som att det kan vara riskabelt att inte identifiera intressenter som 

har en negativ inverkan på projektet. Exempelvis konkurrenter eller intressenter som inte 

stöttar projektets mål. Intressenterna för båda organisationerna befinner sig på samtliga nivåer 

i samhället vilket leder till att organisationerna behöver vara kompetenta och flexibla inom 

diverse områden för att nå fram med sitt budskap och intresse för att kunna påverka. Både 

Sofia och Eva bemöter intressenterna genom att delge information om projektet genom bland 

annat rapporter och sociala medier.    

 

6.3. Krav 

Kraven som projekten ämnar uppfylla formulerades vid projektstart. Båda projektens krav 

kommer från en statlig och överstatlig nivå, det vill säga sydafrikanska staten och EU. 

Därmed har delprojektledarna inte aktivt arbetat fram en kravlista. Enligt PMI (2009) bör krav 

kunna vara mätbara, både för att kontrollera att de är uppfyllda men också för att följa kraven 

under projektets process. De formulerade kraven i båda projekteten är också just detta, 

mätbara. Xola Educares krav går att mäta genom att de ska uppfylla storleken på 

skolbyggnaden och antalet barn de ska tillhandahålla. Digniti Omnias krav mäts genom 

deltagarlistor som rapporteras in till EU. PMI (2004) rekommenderar att krav samlas in 

genom dialog och diskussion med intressenter och mottagare. Sofia och Eva säger vid flera 

tillfällen att den byråkratiska arbetsmetoden är tungarbetad vilket vi ser som en förklaring till 

att dialogen och formuleringen av krav har uteblivit och fokus har omriktats till projektmålen. 

Respondenterna anser att kraven har kommit att bli sekundära då de har prioriterat att bygga 

upp relationen med målgrupperna för att få ett förtroende till att kunna bistå med den hjälp 

som kraven ställer.  
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6.4. Tider 

Både CTO och Svenska kyrkan ser tiden som avgörande för projektens slutresultat, enligt vår 

mening. Därmed är det av vikt att ta den i beaktning för att vara så effektiv som möjligt i 

arbetet. De förstår vikten av en god planering men även en flexibilitet i projektens arbete då 

metoderna kan förändras under tidens lopp. De förstår att delmål kan vara behjälpliga på 

vägen till att nå projektmålen. De tekniker som teorin (PMI 2004; 2009) lyfter upp som en del 

av att skapa en tidsplan: WBS, logiskt nätverk, kritisk linje och Gantt-schema, är inget som 

projekten använder sig av. Däremot anser vi att de använder sig av WBS på så sätt att de 

lokaliserar de arbetspaket som behöver genomföras för att sedan skapa en prioriteringsordning 

som är brukbar fram till nästa omjustering i projektet. Omjusteringarna poängterar både Sofia 

och Eva sker på regelbunden basis. Målet med en tidsplan är inte huvudsakligen att den ska 

hålla utan snarare att den ska användas som ett verktyg för att hantera förändring, vilket vi 

anser inte är ovanligt för förändringsprojekt som dessa, då fokus ligger på förändring hos 

individer snarare än en produkt. Tid, resurser och slutresultat är de tre pelare som utgör 

projekttriangeln som en projektledare inte kommer från och behöver väga mot varandra för att 

få ett så bra slutresultat som möjligt. Om någon av de tre minskar behöver de andra också 

göra det och vice versa (Kerzner 2003). Denna projekttriangel är båda delprojektledarna 

medvetna om, precis som de därför ständigt balanserar dess tre pelare. Planeringsfasen såväl 

som genomförandefasen kom att se olika ut i de olika projekten, eftersom att de på grund av 

olika prioriteringar kom att genomföra dem i olika ordningsföljder. 

 

6.5. Kommunikation 

Båda projekten har struktur för kommunikation i mötesform. Sofia och Eva poängterar och 

förstår vikten av att ha en mötesagenda som ett sätt att skapa struktur och effektivitet. Mötena 

bär på drag av Jansson och Ljungs (2004) mänskliga och instrumentella dimensioner. I 

projektens möten består de instrumentella dimensionerna av att beslut fattas, lägesrapporter 

ges och utrymme till diskussion för arbetet möjliggörs. Mänskliga dimensioner uttyds då båda 

respondenterna påtalar mötets funktion som relationsbyggande med projektgruppen och 

målgruppen. Genom att få diskutera och prata om projektetdeltagarnas olika synsätt på arbetet 

är ovärderligt för att nå ett gemensamt mål, enligt Eva. Respondenterna vill genom möten 

fatta beslut och få progress, men anser också att möten är extremt viktiga för relationerna med 

projektets medlemmar och berörda. De planer som initialt existerade vid projektens start har 
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förändrats. En anledning till detta anser vi är de kulturella, språkliga och arbetsmässiga 

skillnaderna som råder mellan delprojektledarna och målgrupperna.  

 

Kartläggningen i sin helhet visar att vår utgångspunkt stämmer, då det finns skillnader i hur 

nyetablerade och etablerade hjälporganisationer tillämpar projektledande kunskapsområden 

för strukturering av sina projekt. Kartläggningen visar även att praktiken skiljer sig från teorin 

genom brister i strukturerade metodiska tillvägagångssätt för att få ut maximal effekt av 

kunskapsområdena. Därmed inser vi att projektledningsläran är en god grundläggande 

metodik att eftersträva men vi inser också att verkligheten inte alltid kan överensstämma med 

teorin då vi är föränderliga individer med levande och rörliga projekt som behöver foga sig 

efter varandra och dess kontext. Efter att kartläggningens utmärkande resultat presenterats 

kommer vi nu att avsluta med våra egna reflektioner. 
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7. Avslutande reflektioner 

I detta avslutande kapitel samlas våra egna avslutande reflektioner och vi ger förslag på 

vidare forskning. 

 

Utifrån de två studerade projekten ser vi att det är av stor vikt att ha en god projektstruktur för 

att medvetet skapa projektets tilltänkta slutresultat och att på så sätt kunna fokusera på 

lämpliga arbetsmetoder för att nå dit. Kunskap bistår även med effektivitet genom att 

prioritera de sysslor som är brukbara för projektet eller inte. Förändringsprojekt handlar lika 

mycket om att förändra individers tankemönster, vilket inte går att rå över om inte individen 

själv är mottaglig, såsom en eventuellt praktisk förändring. På så sätt behöver 

hjälporganisationer som arbetar med denna typ av uppgifter inneha kunskap om social 

kompetens, människokännedom och flexibilitet för att nå sina mål. 

 

Xola Educare och Digniti Omnia genomför de projektledande kunskapsområdena projektmål 

och möten men inte intressentanalys, tidsplaneringen och kravlistor. Detta tror vi beror på att 

projektmålen är kärnan i projekten till varför de ens ska lägga tid, energi och resurser på att 

genomföra dessa projekt därav blir det naturligt för delprojektledarna att skapa projektmål 

som utgör visionen för projektet. Planering och genomförande av möten är en naturlig plats 

för att skapa progress i projekten genom dess diskussionsforum. På så sätta kan vi se att 

användningen av mål och möten är arbetsmetoder som finns inom alla organisationer därmed 

sitter det i arbetskulturen att genomföra dem även i projekt.  

 

Vid projektverktygen intressentanalys, tidsplaneringen och kravlistor är inte lika naturliga 

arbetsmetoder eftersom de vanligtvis inte förekommer i den generella arbetskulturen hos 

linjeverksamheter. I projekt däremot är dessa tre verktyg vanligt förekommande därmed är det 

extra intressant att Xola Educare eller Digniti Omnia inte använder sig av dem. CTO är en 

ung organisation som än så länge inte funnit sin organisations- och projektstruktur fullt ut på 

grund av dess korta existens. De har prioriterat fältarbetet snarare än strukturer därav har de 

inte ännu kommit till att se verktygens behjälplighet i dess verksamhet. Svenska kyrkan är å 

andra sidan, en väletablerad organisation med en utarbetad organisationsstruktur. Trots 

organisationsstrukturen är frågan om de har en utarbetad projektstruktur? Baserat på 

informationen vi har fått ta del av om Digniti Omnia skulle vi säga att fallet inte är som 

sådant. I och med bristen på projektstruktur är det legitimt att inte heller intressentanalysen, 
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tidsplaneringen eller kravlistor utnyttjas. Både Xola Educare och Digniti Omnia har 

delprojektledare som uppskattar att arbeta i arbetsformen projekt dock är ingen av dem 

formellt utbildade projektledare. Detta ser vi även som en bidragande orsak till bristen på 

tillämpningen av kunskapsområdena eftersom delprojektledarna helt enkelt inte har kunskap 

om verktygen vilket leder till att de inte används. På förhand förstod vi att CTO inte skulle 

hunnit utforma sina projektstrukturer men att Svenska kyrkan inte heller hade gjort det förstod 

vi inte.        

 

I projekt är det inte alltid enkelt att definiera slutresultatet på förhand. Vid sådana projekt är 

det agila arbetssättet en lämplig arbetsmetod då projektet kan avbrytas i förtid om 

slutresultatet uppnåtts tidigare. Projektet kan dock även enklare förlängas om projektägaren 

vill förbättra slutprodukten ytterligare. På så sätt kan de ekonomiska såväl som mänskliga 

resurserna enklare korrigeras vilket leder till mindre förluster och effektivare projektteam, 

både Xola Educare och Digniti Omnia har vid flertalet tillfällen fått förändra sina 

arbetsformer under projektets gång. Utöver det har de även kännedom om sina projektmål 

men med avsaknad av den förkunskap som behövs vad gäller tillvägagångssätt. Utifrån detta 

faktum skulle vi rekommendera båda projekten till att arbeta mer agilt i kombination med den 

klassiska projektledningen, utifrån sådana verktyg som de vi har benämnt i denna uppsats. 

Vårt förslag på arbetsmetod ser därmed ut på följande vis: projektgruppen bör arbeta i korta 

tidsperioder, så kallade sprintar, som genomförs i intervaller där ett resultat ska finnas i slutet 

av varje sprint för utvärdering; förbättring och utveckling tills projektbeställaren är nöjd; 

arbetsuppgifterna bör sättas upp på en Scrum board där var och en av dem har sin 

uppdragsgivare och tidsram; dagliga morgonmöten, så kallade scrum meetings, där 

projektteamet har en kort samling för att uppdatera arbetsstatusen. Oftast finns dessa Scrum 

boards i deras fysiska form på kontoret men för mer geografiskt utspridda projektteam kan en 

digital version vara brukbar, som exempelvis Trello (se www.trello.com). Dessa agila verktyg 

tillsammans med de kunskapsområden likt de som vi använt oss av i denna studie skulle 

komplettera varandra till användbara verktyg för den verksamhet som hjälporganisationer 

bedriver.    

  

 

 

 



   

58 
 

Både Xola Educare och Digniti Omnia har två drivna och engagerade delprojektledare som 

har en önskan om att uträtta stordåd under projektets begränsade tidsram. Ytterst vill båda 

projekten skapa en förändring för sin målgrupp. Vägen dit skiljer sig genom 

delprojektledarnas tidigare erfarenheter, lösningsförmåga och drivkraft. Eva, en erfaren 

projektledare ser det som sin diakonala arbetsmetod att arbeta i projekt. Hon säger vid flertalet 

tillfällen till oss att hon älskar att strukturera, bland annat genom att skapa diverse dokument. 

Sofia, en mindre erfaren projektledare, med omtanke för människor önskar att få bistå med en 

hållbar utveckling för de utsatta människorna i Kapstadens utsatta områden genom befintliga 

lokala projekt. De båda individerna har olika intresseområden men i slutänden har de samma 

mål; att förbättra livsvillkoren för projektets målgrupp. Eva innehar drygt 20 års 

projektledningserfarenhet medan Sofia har drygt två år. Trots Evas mångåriga erfarenhet är 

Digniti Omnia ett oprövat område för henne. Hennes tekniska projektledarerfarenheter 

kommer henne väl till pass men till det mänskliga området står hon utan tidigare erfarenheter 

för denna målgrupp. Sofia står helt utan tidigare erfarenheter både på det tekniska såväl som 

det mänskliga området vad gällande Xola Educare. Detta innebär att oavsett hur mycket 

projektledningserfarenhet projektledaren har finns det alltid outforskade områden inom 

projekt.   

 

Båda delprojektledarna kommer ursprungligen från Sverige med deras seder, bruk och 

kulturella värderingar medan deras båda huvudmålgrupper är av utländsk härkomst; därmed 

behöver de båda arbeta med att försöka förstå den målgruppens seder, bruk och kulturella 

värderingar för att kunna bemöta dem på ett lämpligt vis. Delprojektledarna har beskrivit det 

som att sannolikheten är stor att målgruppen på förhand kommer med en misstänksamhet, mer 

eller mindre förtroende och andra behov. På detta sätt så är det en förutsättning för projektets 

hållbarhet efter dess slut att de under projektets gång bemöter dessa individer på ett sådant sätt 

att det uppstår samförstånd. Delprojektledarna behöver även ha ett öppet sinne för en annan 

kultur än sin egen för att få en så stor inblick som möjligt i målgruppens livsstil. Det handlar 

om ett givande och tagande mellan delprojektledarna och målgruppen, utan en sådan 

ömsesidig förståelse kommer det aldrig uppstå någon samstämmighet över projektets mål. 
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Ett projekt kännetecknas av att det innehåller: en uttalad tidsbegränsning, möjlighet till 

förändring, en temporär och unik uppgift (PMI 2009). Vi samtycker med Sofias definition av 

ett projekt om att de skapar en förändring, och har en unik uppgift, men i övrigt anser vi inte 

att hennes definition överensstämmer med klassikt projektledningslära. Evas definition av ett 

projekt anser vi stämmer mer överens med teorin då projektet är temporärt; de skapar något 

nytt som förhoppningsvis leder till en förändring hos målgruppen samtidigt som projektet 

pågår under en begränsad tid och är en unik uppgift till den grad att de aktivt arbetar med 

uppdraget under denna begränsade period. Dock anser vi att verktygslådan kan utökas även 

efter projektets slut om det kommer fram nya verktyg under det operativa arbetets gång. 

 

För att Digniti Omnia ska kunna nå fram till sin målgrupp är det väsentligt att skapa ett 

förtroende mellan projektdeltagarna och målgruppen för att ens få möjlighet att nå fram med 

sitt budskap via verktygslådan. Vi tror att projektdeltagarna har erfarenhet av ett sådant 

förtroendebyggande arbete, därför är det även viktigt att delge denna information i 

verktygslådan för att hjälpa oinsatta till att använda verktygen i sin verksamhet. Vi anser att 

metoderna är lika viktiga verktyg som de som delprojektledarna redan framställt.    

  

Både CTO och Digniti Omnia sysslar med projekt som inte producerar något konkret samt att 

de båda har långsiktiga mål. Exempelvis kunde CTO byggt en förskola men valde att bryta 

tankemönstren hos projektdeltagarna genom att påverka dem att själva kunna nå sina mål. 

Digniti Omnia kunde ha gett EU-medborgarna tak över huvudet och mat men arbetar istället 

med utbildning, antidiskriminering och social inkludering. De valde att lära en man att fiska 

istället för att bara ge honom en fisk. 

 

7.1. Vidare forskning 

Under arbetets gång av denna uppsats har andra relevanta frågor korsat vår väg. I denna studie 

har vi studerat två hjälporganisationer, en nyetablerad hjälporganisation och en mer etablerad. 

Med bakgrund i detta skulle det vara intressant att se närmare på flertalet likartade nationella 

och internationella organisationer för att se om vårt slutresultat kan appliceras på en större 

forskningsgrund än vad som genomförts under denna studie. Det skulle även vara av intresse 

att åter studera CTO som organisation, precis som dess projekt, om några år, för att se på 

organisationens utveckling. Vad har hänt sedan denna studie? Hur långt har de kommit med 

sina projektstrukturer? Vi tycker även att det skulle vara intressant att se närmare på 
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projektledarskapet i hjälporganisationer; hur personligheter, drivkrafter och erfarenheter kan 

bistå med genomslagskraft för deras projekt. Även frågan gällande om personligheten och 

drivkraften är viktigare hos projektledaren i välgörenhetsbaserade projekt än i andra 

branscher? Vad händer när eldsjälarna och drivkrafterna försvinner ur en hjälporganisation? 

Hur påverkas mångkulturella projekt av deltagarnas normer, värderingar och förförståelser? 

Andra frågor som ytterligare är värda att studera närmare är: Hur länge kan kreativiteten 

hållas vid liv i en hjälporganisation utan att bli en institution? Kan en agil 

projektledningsmetodik vara tillämpbar på välgörenhetsbaserade projekt. Skulle den klassiska 

projektledningsteorin vara brukbar tillsammans med agila arbetsmetoder som en alternativ 

projektarbetsmetod för hjälporganisationer? Tydliggörande av skillnaderna mellan ideella 

organisationer och hjälporganisationer. 
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Bilaga 1.   

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

·      Berätta om dig själv och projektet 

 

Projektmål 

·      Vad har ni för mål med ert projekt? 

·      Är projektets mål ett eller flera? 

·      Hur sätter ni upp era mål? 

·      Vem bestämmer målen? 

·      Hur prioriterar ni? 

·      Varför är det bra att ha ett projektmål? 

·      Vad betyder projektmål för dig? 

 

Intressenter 

·      Vem påverkas av projektet? 

·      När började ni fundera över vem/vilka som påverkas av projektet? 

·      Finns det någon/några som påverkas av projektet som är av större vikt? 

·      Hur har ni använt er av resultatet? 

·      Hur har ni i organisationen hanterat dessa i projektet? Har ni diskuterat muntligt, 

analyserat och/eller dokumenterat? 

·      Hur har ni använt er av resultatet? 

·      Hur har dessa individer och aktörer påverkat planering av projektet? 

·      Vilken betydelse har denna analys för ert projekt? 

·      Vad betyder intressenterna för dig? 
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Kommunikation 

·      Vilka typer av möten har ni? 

·      Har ni några “fasta” möten? 

·      Vem håller i mötet? 

·      Är agendan fast? 

·      När brukar de äga rum och hur ofta? 

·      Vem/vilka är med på mötet? 

·      Hur långa brukar de vara? 

·      Vad betyder det att ha möten för dig? 

 

Tider 

·      När började ert projekt och när kommer det avslutas? 

·      Vad har projektet för tidsplan? 

·      Hur ser den ut, vilken form? 

·      När gjorde ni det? 

·      Vem ser till att den följs? 

·      Är tidsplanen uppdelad i mindre delar? 

·      Följer ni den tänkta tidsplanen? 

·      Hur följer ni upp så tiden hålls? 

·      Vad betyder tidsplan för dig? 

 

Krav 

·      Finns det något specifikt resultat som projekt måste uppnå? 

·      Finns det några specifika punkter som resultatet måste innehålla för att bli godkänt? 

·      Hur har dessa isåfall formulerats? 

·      Hur kom ni fram till dessa? 

·      Vem kom fram till dessa? 

·      Vem godkänner resultatet? 

·      Är resultatet mätbart? 

·      Vad betyder kraven för dig? 
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Bilaga 2.  

  

  

 


