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• Sammanfattning 

Kommunala projekt har stor påverkan på den lokala befolkningen och ur ett 

demokratiskt perspektiv kan kommuninvånarna ses som den viktigaste 

intressenten. Med påverkan följer reaktioner, positiva som negativa. Kommunala 

projekt som väcker kritik och motstånd från de berörda invånarna innebär att 

projektledaren behöver hantera detta.  

Syftet med studien är att undersöka hur projektledare inom kommunala projekt 

upplever hanteringen av motstånd och kritik från lokalbefolkningen.  

Resultatet grundas på en tematisk analys av data insamlat från åtta 

semistrukturerade intervjuer med projektledare inom kommunal verksamhet med 

erfarenhet av att leda kontroversiella projekt.  

Resultatet består av fyra teman: Det är alltid värst i början; Balanserad 

kommunikation är nyckeln; Det är ett jobb som ska göras; Man kan inte göra alla 

nöjda. Dessa teman visar att projektledarna framförallt använder kommunikation 

och information för att förebygga och hantera motstånd från lokalbefolkningen. Hur 

projektledarna konkret gör för att kommunicera med och informera de som 

påverkas av projektet beskrivs likväl som utmaningar som följer av detta.  

Det empiriska materialet beskriver också respondenternas personliga upplevelser 

av att leda kontroversiella projekt och möta motstånd. Även de kontextuella 

omständigheter som påverkar upplevelsen och hanteringen presenteras, såsom 

projektets art och organisatoriskt stöd. 

 

Nyckelord: intressenthantering; lokalbefolkning; kommunal verksamhet; 

projektledning; projektledare
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• Abstract 

Municipal projects have significant impact on the local population and from a 

democratic perspective the residents of the municipality are one of the most 

important stakeholders. Municipal project that raises criticism and resistance from 

the affected residents entails that the project manager must manage the resistance.  

The purpose of the study is to examine how project managers within municipal 

projects experience the management of resistance and criticism from the local 

population. 

The findings are based on a thematic analysis of material from eight semi-structured 

interviews with project managers within municipal functions with experience of 

leading controversial projects.  

The results show that the project managers primarily use communication and 

information as tools to prevent and manage resistance. How the project managers 

communicate with and inform those who are affected by the project are described 

as is challenges that follow from this. 

The empirical material also describes the respondents' personal experiences of 

leading controversial projects and meeting resistance. The contextual 

circumstances that affect the experience and management are also presented, such 

as the nature of the project and organizational support.  

 

Keywords: stakeholder management; local population; municipal functions; 

project management; project manager
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• Förord 

Först vill jag rikta ett stort tack till de som tog sig tid och ställde upp på intervjuer 

och därmed gjorde detta arbete möjligt. Jag vill också tacka mina handledare och 

de andra studenterna i min handledningsgrupp som följde med på hela resan och 

bidrog med goda råd och spännande tankar angående denna studie.   
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1 Inledning 

Begreppet projektintressenter kan dras långt. I vid bemärkelse innebär det alla 

människor och organisationer som påverkar eller påverkas av projektet. Vilka 

intressenter som behöver identifieras, kartläggas och hanteras beror på det enskilda 

projektet (Jansson & Ljung 2004). Att hantera projektets olika intressenter har 

sedan länge setts som en av projektledaren huvuduppgifter (Eskerod et al. 2015).  

Intressenter kan definieras och kategoriseras på många olika sätt. McGrath och 

Whitty (2017) definierar ’sekundär intressent’ som en intressent vars acceptans 

eller eftergivenhet är nödvändig för att den aktuella aktiviteten ska kunna fortgå. 

Denna definition kommer användas i den aktuella studien. Till skillnad från 

primära- eller investerade intressenter är inte sekundära intressenter engagerade i 

projektet i den mån att de utövar kontroll över eller bidrar med resurser projektet. 

Trots detta kan de på andra sätt påverka projektet (McGrath & Whitty 2017).  

Li et al. (2013) menar att många projekt misslyckas eftersom projektledningen inte 

tagit hänsyn till olika intressenters förväntningar och oro inför projektet. Inom 

projektledningsforskningen finns en del forskning på hur lokalbefolkning och 

allmänheten i stort kan påverka projektframgång. Forskningen har framförallt 

fokuserat på två omständigheter som medföljer projekt som påtagligt påverkar 

sekundära intressenter. Den första är vilket socialt ansvar de ansvariga för projektet 

bör ta (Zhou & Mi 2017; Ma et al. 2017).  Den andra är vilka sociala risker som bör 

beaktas (Liu et al. 2016; Yu et al. 2017). Intresset kring socialt ansvar inom projekt 

följer den globala trenden av att det blir viktigare för företag och organisationer att 

i sitt arbete beakta socialt ansvar och att det ställs hårdare samhälleliga krav på 

exempelvis miljöhänsyn (Jamali & Karam 2018). 

Byggandet av tunneln genom Hallandsås är ett exempel på hur lokalbefolkning har 

försökt påverka projekt i sitt närområde (Olander & Landin 2008). Redan vid 

projektets inledande faser var en stor del av lokalbefolkning negativt inställda till 

projektet (Boholm et al. 1998). En risk som kan följa kontroversiella projekt är 

protester och missnöje från lokalbefolkningen och andra sekundära intressenter. 

Forskning har gjorts för att förklara utmaningarna som det innebär för projektledare 

att hantera missnöje från dessa intressenter (Teo & Loosemore 2017). Att söka 

lokalbefolkningens åsikter i projektets inledande fas och sedan övervaka hur de 
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påverkas under projektets gång har enligt Di Maddaloni och Davis (2017) 

framkommit som ett sätt att påverka projektresultatet positivt. De menar dock att 

forskningen angående hur sekundära intressentgrupper såsom lokalbefolkning 

involveras i projekt är bristfällig, och att detta kan indikera att metoderna som 

används i dagsläget inte är optimala.  

Forskningen inom området har oftast fokuserat på megaprojekt och andra 

storskaliga projekt såsom byggprojekt och avveckling av kärnkraft (Invernizzi et 

al. 2017; Di Maddaloni & Davis 2017; Yu et al. 2017). Detta kan förklaras av att 

megaprojekt på grund av dess storlek kräver stora sociala resurser och därmed även 

kan avkrävas ett socialt ansvar (Zhou & Mi 2017).  

I kommunala projekt syftar projektresultatet att på något sätt påverka 

lokalbefolkningen, direkt eller indirekt. Lokalbefolkningen kan därför ses som en 

viktig intressentgrupp även om den inte kontrollerar resurser som är nödvändiga för 

projektets genomförande och därmed definieras som sekundär intressentgrupp 

(McGrath & Whitty 2017). Projektledare inom offentlig verksamhet ställs inför 

vissa utmärkande utmaningar eftersom de arbetar i en verksamhet som är ovan vid 

målorienterad projektledning och i en miljö där projektarbetet påverkas av politiska 

beslut (Jałocha et al. 2014).  

Den politiska aspekten av projektledning i offentliga miljöer uppmärksammas även 

av Jansson och Wiik (2008). De menar att förankringsprocessen är central och att 

denna kolliderar med projektarbetsformen. Projekt i den offentliga sektorn grundar 

sig på politiska beslut som kan påverka många människor. Därför måste 

förankringen av politiska beslut ges den tid som behövs även detta krockar med den 

flexibilitet som krävs i projektarbetsformen (Jansson & Wiik 2008).  

Kommunala projekt påverkar kommunens invånare och kan därför precis som 

andra projekt mötas av motstånd. Skillnaden mellan kommunala projekt och de 

megaprojekt som beskrivits tidigare är att det i kommunala projekt är närmare 

mellan projektledaren och de som påverkas av projektet. Projektets motståndare är 

också närmare de beslutsfattande politikerna vilken kan antas ger dem större chans 

att faktiskt påverka projektet. En del i en kommunal projektledares arbete är att 

hantera intressenter och därmed även potentiellt motstånd. Jałocha et al. (2014) 

identifierar kompetenser som är av speciell vikt för projektledare inom offentlig 
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verksamhet. Bland dessa nyckelkompetenser listas bland annat analys och 

hantering av intressenter samt förmåga att samarbeta med olika individer och 

grupper.  

Trots att tidigare forskning på området lokalbefolkning som intressent gått framåt 

de senaste saknas forskning som visar hur projektledare upplever det att arbeta i 

kontroversiella projekt och att möta motstånd från lokalbefolkningen. Sådan 

forskning behövs för att organisationer ska kunna tillgodose projektledarnas behov 

i dessa situationer och erbjuda det stöd som är nödvändigt. Detta är speciellt 

relevant för kommunala verksamheter eftersom lokalbefolkningen ofta påverkas 

direkt av deras projekt, vilket kan väcka starka reaktioner. Syftet med denna studie 

är därför att undersöka hur projektledare inom kommunala projekt upplever 

hanteringen av motstånd och kritik från lokalbefolkningen.  

Frågeställningar: 

- Hur hanterar kommunala projektledare kritik och motstånd från 

lokalbefolkningen? 

- Hur uppfattar projektledarna lokalbefolkningens kritik? 

- Hur påverkar det projektledarna att möta motstånd? 
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2 Metod 

2.1 Design 

För att uppfylla studien syfte, att undersöka hur projektledare inom kommunala 

projekt upplever hanteringen av motstånd och kritik från lokalbefolkningen, valdes 

en kvalitativ ansats. En tillämpning av ett kvalitativt perspektiv gjordes för att ta 

reda på hur människor upplever och ser på världen (Bell & Waters 2016). Den 

kvalitativa metoden beskrivs därför av Bryman (2016) som induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk.  

Studien syftade till att skapa förståelse för projektledares upplevelser av en viss 

situation. Fokus var därmed som Bryman (2016) menar, att förstå den sociala 

världen genom att undersöka hur deltagarna upplever den. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

För datainsamling valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. 

Syftet med användandet av denna metod var att genom ett fokus på respondenternas 

egna upplevelser få stora men detaljerade svar på studiens relativt öppna 

frågeställning. Bryman (2016) menar att den kvalitativa intervjun är flexibel i den 

mån att forskningen kan ändra riktning beroende på var respondenterna tar 

intervjuerna och vilka signifikanta faktorer som tas upp.  

Den semistrukturerade formen innebär att en intervjuguide används för att föra 

intervjun men det lämnas flexibilitet att omstrukturera och gå utanför denna vilket 

ger respondenten större spelrum i hur den svarar (Bryman 2016).  

Intervjuguiden (Bilaga 1) som användes utformades av semistrukturerade frågor 

utifrån ämnesområden som relaterar till studiens syfte. Öppna frågor utformades för 

att möjliggöra för respondenten att svara fritt utifrån sin egen upplevelse. 

Intervjuguiden inleds med allmänna frågor för att få en bild av respondenten och 

den kontext upplevelsen formats av. Sedan följer frågor specificerade till ett av 

respondenten utvalt exempel av en situation där kritik från lokalbefolkningen eller 

andra sekundära intressenter varit en faktor. Intervjuguiden är utformad för att få 

en sammanhängande berättelse av exempelsituationen från början till slut. Om 

respondenten i sin redogörelse av situationen besvarat frågor tänkta att ställas 

senare har dessa utelämnats. 
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Intervjuguiden har utformats för att få samma struktur mellan de olika intervjuerna 

i det att varje intervju är en berättelse av en för respondenten specifik situation. 

Utrymme har lämnats för att utifrån de olika redogörelserna ställa följdfrågor av 

såväl preciserande som tolkande natur.  

2.3 Genomförande 

Den inledande kontakten för att hitta respondenter bestod i att kontakta olika 

kommuners kontaktcenter eller liknande funktioner. Då ämnet för studien kan 

uppfattas som känsligt utelämnades denna information i den inledande kontakten. 

Istället nämndes endast att projektledare söktes för intervju. Detta gjordes för att 

säkerställa att komma i kontakt med faktiska projektledare eller ansvariga för 

projektledningsfunktion som förhoppningsvis hade större insikt i studiens 

problemområde och dess värde. I nästa steg framställdes studiens syfte och 

introduktionsbrevet skickades ut. När accept för intervju inhämtats fastställdes tid 

och plats tydligt för att undvika missförstånd.  

Totalt tillfrågades 15 projektledare varav åtta intervjuades. Anledningen till 

bortfallet bestod antingen i att de tillfrågade inte ansåg sig själva relevanta för 

studien och därför hänvisade vidare eller att de inte svarade alls. 

Respondenterna som deltagit i studien arbetar alla delvis som projektledare inom 

kommunal verksamhet. Utöver rollen som projektledare innehar de andra roller 

inom kommunen vilket varierar respondenterna emellan. Åtta respondenter från 

fyra olika kommuner deltog i studien. Urvalet ansågs tillräckligt då respondenterna 

tangerade samma övergripande ämnen och det i de senare intervjuerna inte tillkom 

betydande data som inte uppkommit tidigare.  

Samtliga intervjuer genomfördes vid deltagarnas arbetsplats, antingen på deras 

kontor eller i konferensrum. Deltagarna hade vid detta tillfälle tagit del av studiens 

introduktion. Innan intervjuns start tillfrågades deltagarna om de hade några övriga 

frågor angående studien eller intervjun. Intervjuernas längd varierade mellan 25 och 

60 minuter. Den tidsmässiga variationen mellan intervjuerna berodde på hur långa 

utläggningar respondenterna gjorde kring frågorna i intervjuguiden men också hur 

utförligt dem beskrev de olika projekten.  

Intervjuerna inleddes med några allmänna frågor om respondentens bakgrund och 

arbete. Inledningen utgjorde en neutral ingång i intervjusituationen menad att skapa 
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en tillit mellan de olika parterna för att respondenten senare skulle känna sig 

bekvämare med att dela med sig av personliga upplevelser.  

För att komma in på studiens ämne ombads respondenten att tänka på ett specifikt 

projekt som hen ansåg relaterade till ämnet för studien. Följande frågor ställdes 

utifrån det valda projektet för att skapa en kronologisk berättelse av det valda 

projektet. Respondenten uppmanades att, om den önskade, även ta upp andra 

projekt för att kontrastera eller exemplifiera hur det kunnat skilja sig åt. De 

känsligaste frågorna, det vill säga de frågor som tydligast relaterar till 

respondentens personliga upplevelse eller där kritik mot andra parter kunde uppstå 

ställdes i slutet av intervjun. Detta upplägg valdes för att respondenterna mot slutet 

av intervjun skulle känna en trygghet i situationen och därmed vara öppnare för att 

ge personliga svar.  

2.4 Databearbetning 

Bearbetningen av data skedde genom tematisk analys. Analysen utfördes efter de 

steg som presenteras av Braun & Clarke (2006) i syfte att hitta bakomliggande 

teman i det insamlade empiriska materialet. Denna metod valdes då den erbjuder 

en lättillgänglig och teoretiskt flexibel ansats att analysera kvalitativa data, vilket 

passar den aktuella studien då teori inte var förutbestämd vid datainsamlingen. 

Initialt transkriberades intervjumaterialet, lästes igenom flera gånger och kodades 

systematiskt för att hitta all relevant data till varje enskild kod. Därefter delades de 

olika koderna in i potentiella teman. Dessa teman granskades och förfinades för att 

det skulle stå klart att de stöddes av datan. Slutligen genererades tydliga definitioner 

av varje tema, den övergripande berättelsen datamaterialet förtäljde analyserades 

och exempel plockades ut som kopplade tillbaka till studiens syfte. 

I enlighet med det första steget bearbetades den insamlade datan genom repeterade 

genomläsningar vid vilka initiala tankar och idéer antecknades. Redan vid 

transkriberingen av intervjuerna började tankar om möjliga teman formas. Efter det 

inledande steget genererades koder. Dessa koder bestod av återkommande ämnen, 

ordval och mönster i respondenternas svar. Koderna färgmarkerades under 

genomläsning av texten. Under genomläsningen skapades ytterligare koder vilket 

innebar att texten åter fick gås igenom för att skapa en fullständig förteckning av 

koder.  
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När det fullständiga materialet kodats följde en sökning efter potentiella teman. 

Efter att koderna sorterats in i teman förfinades temana vilket medförde att vissa 

teman slogs ihop och ett tema togs bort och dess koder sorterades in i andra teman. 

Då teman tagits fram och förfinats följde att dessa namngavs och att essensen av 

vad varje tema handlar om definierades. Slutligen sammanställdes tolkningen av 

den bearbetade datan i studiens resultatavsnitt tillsammans med relevanta citat. 

2.5 Forskningskvalitet 

För att säkerställa att den aktuella forskningen håller ett mått av kvalitet har ett 

antal olika hänsynstaganden tagits kopplat till forskningens reliabilitet och 

validitet. Studien ska kunna replikeras och dess resultat ska inte vara beroende av 

vem som utför studien. För att säkerställa detta har en tydlig intervjuguide 

använts. Olika följdfrågor har ställts beroende på respondenternas svar men 

samtliga respondenter har fått svara på samma grundfrågor. Intervjuaren har inte 

gått in i intervjuerna med någon tidigare relation till eller insyn i respondenternas 

arbete vilket medför minskad risk för subjektivitet. För att ytterligare minska 

risken för subjektivitet har respondenter valts till vilka intervjuaren inte har någon 

tidigare relation.  

För att skapa trovärdighet i den aktuella forskningen har data samlats in och 

jämförts från flera olika respondenter som arbetat i olika organisationer och olika 

projekt. Studiens syfte medförde att samtliga respondenter arbetar inom 

kommunal verksamhet. Trots detta är de projekt respondenterna intervjuats om av 

varierande natur vilket innebär att resultatets tillämpningsområde breddas. Utöver 

detta stärks trovärdigheten genom användandet av en tydlig intervjuguide och 

faktumet att respondenterna informerats om att det de säger inte kommer att 

kunna härledas till dem. En trygg och konfidentiell medverkan ökar sannolikheten 

att respondenterna obehindrat delar med sig av sina faktiska upplevelser öppet och 

ärligt.  

2.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden för studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig (2002). Genom det 

introduktionsbrev som skickats till respondenterna har de tagit del av information 

om vilket studiens syfte och vad som efterfrågas av respondenterna, vilket därmed 
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uppfyller informationskravet. Introduktionsbrevet förklarar även att respondenten 

frivilligt deltar i studien och att det kräver dennes uttryckliga samtycke. Samtycke 

kan när som helst återkallas utan angivelse av anledning. På detta sätt uppfyller 

studien samtyckeskravet. 

För att uppfylla konfidentialitetskravet har allt insamlat material hanteras i enlighet 

med GDPR. Slutligen har allt material hanterats i enlighet med nyttjandekravet 

vilket innebär att det endast kommer användas i forskningssyfte. 

Med beaktande av att studien innehåller aspekter som kan anses känsliga fick 

ytterligare etiska åtgärder ske. Detta inkluderade anonymisering av vissa 

datapunkter såsom att vad vissa projekt handlade om fick generaliseras så det inte 

kunde pekas ut som ett specifikt projekt. Anonymisering skedde också för att ingen 

specifik person eller kommun skulle kunna pekas ut. 
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3 Resultat 

En tematisk analys av insamlad data resulterade i fyra teman som reflekterar 

respondenternas upplevelser av att arbeta i kontroversiella projekt och deras syn på 

hanteringen av kritiska intressenter.  

3.1 Det är alltid värst i början 

Detta tema beskriver den faktiska kritiken projektledarna utsår och behöver hantera. 

Resultatet visar hur kritiken kan variera och likaså projektledarnas bild av den. 

Som organisation är kommuner oavsett storlek en eklektisk projektmiljö. För att 

tillfredsställa samhälleliga behov behöver kommuner genomföra projekt av många 

olika former. Denna heterogenitet påverkar i vilken form kritik mot olika sorters 

projekt tar och hur olika projektledare uppfattar kritiken.  

Den kritik projektledarna tar lättast på är allmän kritik mot projektet där projektet 

är större och påverkar ett större antal människor men inte påverkar enskilda 

människor direkt i stor grad. Exempel på detta är infrastrukturprojekt och projekt 

som syftar att förändra allmänna ytor eller funktioner. När respondenterna talar om 

denna kritik byter de ofta ut ordet ”kritik” mot ”synpunkter”. ”Det vore konstigt om 

någon inte hade någon synpunkt på det”. Något annat som nämns i dessa projekt 

är att respondenterna uppfattar kritiken som en oro för förändring eller kritik för att 

projektet försvårar för dem under en kortare period, exempelvis vid ombyggnation 

av vägar. 

När projektet påverkar medborgaren mer direkt följer även att kritiken blir hårdare 

och mer personligt riktad mot projektledaren och projektgruppen. Detta påvisas 

tydligast av ett projekt som för fastighetsägare innebar tvångsanslutning till en 

kommunal VA-ledning. ”En del är ju positiva och en del tycker att jag är en jävla 

idiot och ifrågasätter varför dem ska betala. Någon har hotat mig rent fysiskt”.  

Detta påvisas även i andra projekt där kommunen genomför tvingande åtgärder och 

speciellt när de medför ekonomiska kostnader eller skador för intressenten. 

”Rädslan för tvångsanslutning är väldigt stor”.  

Några respondenter nämner hur stämpeln som en representanten kan påverka mötet 

med kritiska intressenter. ”Då får man ju höra att kommunen alltid gör fel. Även 

om vi vill väl så gör vi alltid fel”. Detta grundas möjligen i att en kommun i större 
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grad än andra organisationer dagligen påverkar människor på många olika sätt 

genom dess vitt spridda funktioner. Trots att kommunens olika funktioner styrs på 

olika sätt och påverkar människor olika är de i vissas ögon ansvariga som helhet.  

Men däremot får jag som person ta stryk för en hel organisation. Så det är 

liksom… man kan nästan ha fått höra att hemtjänsten gör ett jävligt dåligt 

jobb på kommunen och då får jag, för att jag råkar komma med kommunen 

som stämpel så blir jag inbegripen i det.  

I det grövsta fallet har misstron mot kommunen fört med sig att en respondent fått 

tagit emot grova anklagelser av en liten grupp intressenter. ”Då gick dem ihop där 

ute och påstod att vi hade en dold agenda där dem i stort sätt idiotförklarade oss 

och påstod att det vi höll på med var oärligt, fullt av lögner och osade korruption”.  

Vad kritiken grundar sig i är högst beroende av projektets kontext. Från att en 

respondent blir fysiskt hotad med yxa av en intressent som vägrar inträde på dennes 

mark till att en annan respondent anser det fullt rimligt att boende har synpunkter 

på hur en vägbyggnation påverkar dem. Den större kontexten spelar även in på hur 

respondenterna uppfattar kritiken. Man kan exempelvis ställa sig frågan hur deras 

egna syn på projektets validitet påverkar hur de uppfattar kritiken.  

Trots att kritiken i de olika projekten tar olika form är gemensamt att 

respondenterna som diskuterar genomförda projekt eller projekt i avvecklingsfasen 

menar att kritiken tenderar att minska under projektets gång. Kritik beskrivs 

genomgående som vanligast under de inledande faserna av projekten. Flera 

respondenter hävdar att om man tar sig förbi det inledande motståndet slutar 

projektet med väldigt få kritiska röster mot sig. ”Det är väl att det var någonting 

som var då, det har dem väl glömt bort lite, att det kostade pengar. Fördelarna 

överväger nackdelarna nu och därför har kritiken försvunnit”. Det skulle delvis 

kunna förklaras av att kritikerna till slut helt enkelt accepterar faktumet att projektet 

kommer genomföras trots deras klagomål. ”Utan det verkar som att folk accepterat 

att ’jaja det fick väl bli så då’ istället”. Även den kritik som grundar sig i oro för 

förändring bör kunna antas försvinner när förändringen faktiskt är genomförd.  

3.2 Balanserad kommunikation är nyckeln 

Gemensamt för respondenterna är att de alla beskriver kommunikation och 

information som det viktigaste verktyget för att hantera de intressenter som är 
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kritiska till projektet. ”Information är ju väldigt viktigt och en nyckel i allt sådant 

här”. Beroende av projektets art och omfattning följer vissa krav på hur intressenter 

ska informeras om projektet och vad det innebär. Då projekten företas av 

kommunen innebär det att det för vissa projekt föreligger krav på samrådsmöten 

med allmänheten eller att påverkade i närområdet måste informeras på ett visst sätt.  

Kommunikationen och informationen med lokalbefolkning och de som påverkas av 

projektet kan ta många olika former. Vanligast förekommande är utskickande av 

informationsmaterial till berörda intressenter och informationsmöten med de som 

tydligast påverkas av projektet eller för lokalbefolkningen i stort. Att ha en 

genomarbetad strategi för hur man ska informera och kommunicera i projektet 

beskrivs som en vital del i förberedelsen för genomförandet av projektet. ”Det lade 

jag ner mycket tid på. Jag gjorde informationsmaterial med kartor, bilder, bildspel 

och skickade ut ett häfte som var 25 sidor långt med information innan det drog 

igång”. Dessa förberedelser beskrivs som extra viktigt när projektet i fråga anas 

vara kontroversiellt. ”Vet man att det är kontroversiellt från början så brukar vi ju 

försöka gå ut med en ordentlig förstudiedel där man belyser olika möjligheter, 

frågar allmänheten och informerar allmänheten om planerna först”.  

Dessa strategier beskrivs som ett sätt att förebygga kritik. För att hantera kritiken 

när den väl kommer beskrivs mental förberedelse hos projektledaren som en viktig 

del. ”…om du förbereder ett projekt där du vet att du kan väcka stor irritation bland 

dem boende så är det bra om du planerar för det. Så att du är mentalt förberedd 

och har verktygen klara, det här gör jag och det här gör jag absolut inte”. Även 

om den största vikten vid information ofta läggs i början av projekt framhåller 

respondenterna at det är viktigt att upprätthålla en dialog med intressenter 

kontinuerligt under projektets gång.  

Vi har ju noga bemött varje insändare i tidningen till exempel. Vi har inte 

låtit det eskalera och bli en större diskussion. Vi har varit snabba på att 

svara och gett utförliga men lättförståeliga svar, även på telefonsamtal. Vi 

har varit noga med att följa upp varje åsikt som tagits upp för att det inte 

ska bli ett vakuum, man ska få svar på sina frågor. Det har varit prioriterat 

Kommunikation är det viktigaste och ibland det enda verktyget projektledare har 

att använda för att hantera kritiska röster. Med detta följer vissa utmaningar då 

kommunikation inte är någon exakt vetenskap. Kommunala projekt innebär att 
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många olikas sorters människor ska informeras och att samma sätt att kommunicera 

inte fungerar lika bra med alla människor. Respondenterna menar även att det ligger 

ett problem i att information aldrig kan bli tillräcklig, det är alltid någon som missas 

eller anser att informationen inte duger. ”Jag trodde jag hade gjort rätt. Jag hade 

ändå skickat ut informationen till alla på något vis men ändå är det några som 

missar".  

Kommunala projekt innebär inte bara att människorna man behöver kommunicera 

med är olika utan även att projekten i sig handlar om olika saker. En respondent 

beskriver att man ofta kan möta människor som tror sig veta bättre själva vad som 

faktiskt gäller. ”Det är känsliga ämnen för folk tror att dem vet men det är så mycket 

mer i dem här ämnena. Det är så mycket mer lagar och så vidare som folk inte har 

koll på som man måste förhålla sig till”.  

Kommunikationen kan även försvåras när intressenterna redan är arga och 

uppjagade när projektledaren möter dem. ”Får man utrymme att förklara brukar 

folk oftast förstå vad det handlar om, men ibland har dem hetsat upp sig innan så 

då går det liksom inte att komma fram”. Vid dessa situationer beskriver 

respondenterna vikten av att bemöta ilskan lugnt och sansat och inte själv agera i 

affekt. En respondent beskriver att hen bjudit in arga personer som ringt att träffas 

personligen vid ett senare tillfälle. ”Dem har fått komma hit och lägga fram sin sak. 

Då har jag upplevt det som att de här personerna vill bli hörda […] Då har det 

funkat mycket bättre”. 

Sammantaget visar detta tema att projektledarna har begränsade verktyg att hantera 

det motstånd de möter. Projektet är ett uppdrag de fått tilldelade sig och som ska 

genomföras. Det finns ofta inte möjligheter att anpassa sig efter vad de kritiska 

rösterna säger och därför kan projektledarna bara försöka kommunicera syftet med 

det dem gör och försöka mötas med kritikerna på ett förståelseplan. Då 

kommunikation ofta är det enda verktyget medföljer frustration när 

kommunikationen inte lyckas nå ända fram. Tillskillnad från andra 

projektledningsverktyg är kommunikation inexakt och svårt att bemästra. Detta blir 

ännu tydligare just vid kommunala projekt eftersom de ofta påverkar många av de 

boende, en heterogen intressentgrupp där det kan vara svårt att balansera olika 

viljor. 
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3.3 Det är ett jobb som ska göras 

Detta tema beskriver hur respondenterna ser på sin roll som tjänsteman och hur 

politiken påverkar deras arbete.  

Studiens syfte avgränsar dess fokus till projekt inom kommunal verksamhet. Inom 

den kommunala verksamheten arbetar projektledarna i rollen som tjänsteman. De 

leder projekt som grundas i politiska beslut. Att projektledaren som leder projektet 

själv håller med om beslutet är ingen självklar. Detta innebär att projektledaren kan 

komma att försvara projektet inför kritiska intressenter samtidigt som 

projektledaren som person håller med om kritiken. Samtliga respondenter beskriver 

angående detta att man som tjänsteman får finna sig i att sådana situationer uppstår. 

”Nej det är ett jobb som ska göras. Sen vad jag tycker innerst inne kanske inte får 

påverka för mycket”.  

Tjänstemannarollen kräver att projektledaren skjuter sina personliga åsikter åt 

sidan. En positiv attityd till projektets syfte kan dock bidra till att det blir lättare att 

försvara det mot kritik. ”…det blir ganska lätt att för min egen del motivera andra 

för att jag tycker att det är en bra grej”. En respondent menar att hen utför jobbet 

extra noga om det är ett kontroversiellt beslut hen inte själv står bakom. ”Då skjuter 

man det lite från sig… har vi beslut på det och jag kan visa att jag har gjort som 

jag ska så är det liksom inte mitt ansvar”.  

Att jobba som tjänsteman inom den kommunala verksamheten framhålls som något 

positivt i den mån att man har möjlighet att påverka dem i sitt närområde, speciellt 

av de respondenter som tidigare lett projekt inom privat sektor. ”det kan bli lite 

blåsigt och mycket synpunkter, men samtidigt så gör man ju också någonting som 

har stor påverkan då... och som kan ses som förhoppningsvis någonting som är 

positivt för kommunen. Du ser ju påverkan på någonting. Att projektledarna arbetar 

för att tillföra samhällsnytta är något de kan behöva ta fasta vid när de utsätts för 

hård kritik. ”Jag vet ju att jag är på xxx kommun och att jag jobbar för invånarna. 

Så det behöver man påminna sig om hela tiden. Vi har ju det perspektivet, jag vet 

att politiken har det och jag har det också”.  

Inom den kommunala verksamheten jobbar projektledare på uppdrag av den 

rådande politiska viljan. Detta innebär att politiska beslut ligger bakom faktumet att 

olika projekt ska utföras men även att pågående projekt kan komma att ändras eller 
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avslutas. Något som kan påverka den politiska viljan är när beslut väcker tillräckligt 

starka reaktioner. ”…politiken lyssnar på de klagomål som kommer och bestämmer 

att vi inte ska göra såhär”. Att projekt avbryts är vanligast förekommande under 

de allra tidigaste faserna av processen, ofta innan en projektledare och projektgrupp 

tillsats, exempelvis under samrådsförfarandet. ”Den påverkan som dem i regel har, 

det är framförallt innan det blir projekt”. Detta skulle kunna ha att göra med att det 

vid denna tidpunkt inte spenderats lika stora resurser och därmed inte finns lika 

mycket att förlora i att helt enkelt lägga ner. Det förekommer även att pågående 

projekt läggs ner när kritiken varit tillräckligt stark. ”Man har påbörjat projektet 

enligt tidigare beslut men så har man tagit nya beslut som inneburit att projektet 

fått stanna, på grund av den politiska viljan, att man säger nej det här vill vi inte 

hålla på med just nu för att det blev obekvämt”.  

Kritik kan påverka den politiska viljan men kritiska intressenter kan även försöka 

få projektgruppens handlande ifrågasatt på politisk nivå. ”Sen så har xxx gått förbi 

och gått direkt till politiken och vill att ’ärendet’ ska beslutas i 

kommunfullmäktige… så vi trodde att vi skulle vara färdiga i fjol men nu är det 

månad fyra 2019”. Detta förfarande är kanske inte realistiskt för enskilda individer 

men intresseorganisationer och liknande kan ha den påverkan som krävs. 

3.4 Man kan inte göra alla nöjda 

Detta tema beskriver hur respondenterna påverkas personligen av att ta emot kritik, 

hur de hanterar det och vad som behövs för att klara av arbetet.  

Projektledare inom kommunal verksamhet leder projekt som påverkar kommunens 

invånare. Därmed behöver de kunna hantera faktumet att dem får möta kritik. Av 

respondenterna framgår att acceptans är en viktig del i att hantera kritiken. ”En får 

inte hänga kvar så mycket över det utan man måste gå vidare. Man kan inte vara 

alla till lags, det går inte, det finns inga möjligheter”. Att acceptera faktumet att 

kritik är en del av jobbet kommer av erfarenhet. ”Det där är ju faktiskt så att det 

måste man bara vänja sig vid om man ska jobba inom kommunal verksamhet”.  

Att erfarenhet är viktigt märks tydligt i hur svaren skiljer sig mellan respondenter 

som är relativt nya inom den kommunala projektledningen och de som har flera års 

erfarenhet. Respondenterna ger i regel pragmatiska svar om att det bara är att 

acceptera hur det är medan de som inte är lika erfarna påverkas mer av kritiken. 
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 I perioder har det varit jobbigt faktiskt. I mina andra projekt har jag haft 

väldigt positiv kontakt med medborgare så det blev en chock för mig när 

jag fick det här första samtalet som var väldigt argt. Då blev jag upprörd.   

Erfarenhet underlättar för projektledaren att ta emot kritik och att gå vidare men det 

förblir alltid en jobbig situation.  

Det är väl en sådan här sak man lär sig genom åren, att man inte får ta åt 

sig av saker och ting. Sen är det jättesvårt i perioder och beroende på vad 

som händer. Om man lagt ner sitt hjärta och själ i saker för att man brinner 

för det och sedan bara får skit tillbaka då är det klart att man blir påverkad.  

Kommunen som organisation måste se till att projektledarna får tillräckligt för att 

hantera jobbiga situationer som uppkommer i samband med kontroversiella projekt. 

”Vi har ett öppet klimat så vi pratar om det i arbetsgruppen och hjälper varandra 

i det, vi stöttar varandra och det är högt i tak. Även mot chefen är det högt i tak, vi 

kan säga vad som helst och det finns en förståelse”. Det handlar om att fostra en 

fungerande miljö men även om att erbjuda kompetensutveckling. ”Vi går ju 

utbildningar för hur vi ska hantera kundsamtal så det satsas ju på det också”. Detta 

är av speciell vikt för oerfarna projektledare. ”Jag vet att vissa har gått kurs i hur 

man tar jobbiga samtal. Det hade jag inte hört om tidigare. Att få sådana tips och 

sådan guidning hade nog underlättat en hel del”. Oerfarna projektledare kan även 

få stöd av mer erfarna personer i organisationen när de möter intressenter. ”Chefen 

var med som stöd och även högsta chefen var med. Så att vi hjälptes åt att svara på 

frågor och sådär. Dem har ju jobbat här jättelänge och det var väldigt viktigt och 

nyttigt för mig att dem var med”.  

En tydlig skillnad kan utläsas i svaren beroende på erfarenhetsnivå. De 

projektledare som under en längre tid arbetat inom kommunal verksamhet och 

kommunal projektledning påverkas inte lika personligt av kritik de får mottaga. De 

har accepterat att de inte alltid kommer kunna göra alla nöjda och blivit tryggare i 

sin roll. Trots detta vittnar alla, gamla som nya om att det är viktigt att det finns ett 

fungerande stöd i organisationen. 
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3.5 Resultatsammanfattning 

Studiens fyra teman beskriver olika faktorer som spelar in i projektledarnas 

upplevelser av att möta motstånd och kritik i projekt. Det första temat handlar om 

hur respondenterna upplever och tolkar den faktiska kritiken och hur det kan skilja 

sig åt i projektets olika faser. Det andra temat berör hur respondenterna konkret 

hanterar motstånd inom projektets ramar. I det tredje temat beskrivs hur rollen 

som tjänsteman och uppdragets politiska natur påverkar respondenternas 

upplevelser. Avslutningsvis behandlar det tredje temat hur respondenternas 

upplevelser påverkas av personliga egenskaper och erfarenhet samt vad de 

upplever är viktigt för att klara av arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Diskussion 

4.1 Uppfyllande av studiens syfte 

Studiens syfte var att undersöka hur projektledare inom kommunala projekt 

upplever hanteringen av motstånd och kritik från lokalbefolkningen. I tillägg till 

studiens syfte utformades tre frågeställningar. Studiens resultat bestod av fyra 

teman som tillsammans bildar en helhet som bidrog till en ökad förståelse för hur 

det som projektledare inom kommunal verksamhet är att leda projekt 

lokalbefolkningen är kritiska till. Kritiken som riktas mot kommunala projekt kan 
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ta många olika former och kan upplevas olika av mottagaren. En kommun företar 

många olika sorters projekt och dessa påverkar lokalbefolkningen på olika sätt. 

Därför kommer också kritiken ta olika former. Rent konkret handlar framförs den 

oftast direkt muntligt när projektledarna träffar de i lokalbefolkningen som 

påverkas eller genom telefon- och mailkontakt. Även insändare i lokaltidningar 

och liknande förekommer.  

Respondenterna i studien beskriver kritiken som en oro för förändring, allmänna 

synpunkter eller en misstro mot kommunen. Dessa olika beskrivningar är 

intressanta eftersom de tydligt återspeglar hur allvarligt respondenterna ser på 

kritiken och visar hur stora gradskillnader det finns mellan olika projekt. Kritik 

som av respondenterna beskrivs som ”synpunkter” framhålls som något naturligt 

och positivt. De menar att det är bra och kul att lokalbefolkningen engagerar sig i 

projektet och har synpunkter om hur det bör utföras eftersom det ibland kan vara 

saker projektgruppen missat och som bör åtgärdas. Även kritik som beskrivs som 

”oro för förändring” framhålls som något naturligt om än inte positivt. 

Gemensamt är att kritiken i regel är som starkast i de tidiga faserna i projektet och 

att den avtar under tid. Det som av respondenterna beskrivs som ”misstro mot 

kommunen” är svårare att komma över och kan i de värsta fallen infektera 

relationen till projektets motståndare och påverka hela projektets gång.  

Vad projektledarna gör för att motverka och hantera motstånd grundar sig i 

information och kommunikation. Respondenterna menar att det ofta inte går att 

göra så stora förändringar i projektplanen för att vara motståndarna till lags och att 

kommunikation och information därmed är de verktyg som finns att tillgå. Hur 

dessa verktyg används varierar men vanligt är att informationsmöten hålls, brev 

skickas ut och att projektledarna har personlig kontakt med de intressenter som 

påverkas och gör sig tillgängliga för frågor och synpunkter. Hur 

kommunikationen bör utformas beror på projektets art likväl som med vilka 

kommunikationen ska ske. Det är viktigt att hitta en balans mellan att vara 

tillgänglig och försöka mötas på ett förståelseplan och att inte kompromissa till 

den grad att projektresultatet tar skada samt att kunna köra på även om det 

stormar. Syftet med projektet måste skyddas även om man på vissa områden kan 

kompromissa och anpassa sig. Att kommunikation och information är den 

övergripande strategin för att hantera kritik innebär vissa utmaningar. 
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Respondenterna upplever att de kommunikationsstrategier som används i regel 

fungerar ganska bra och att det ofta går att vända den negativa bilden hos många. 

Samtidigt upplevs att det är svårt, om inte omöjligt att avgöra när informationen är 

tillräcklig. Likaså upplevs det svårt att kommunicera med personer när deras 

motvilja till projektet nått en tillräckligt hög nivå. 

Di Maddaloni och Davis (2017) rekommenderade att det i megaprojekt kan vara 

nyttigt att i de inledande faserna inhämta lokalbefolkningens åsikter om projektet. 

Vidare menade dem att projektledaren under projektets gång bör övervaka hur 

lokalbefolkningen påverkas. Detta stämmer överens med resultaten i denna studie. 

I kommunala projekt inhämtas lokalbefolkningens åsikter ofta inledningsvis i 

samband med informationsmöten eller liknande förfaranden. Kommunikation är 

det viktigaste verktyget för att förebygga och hantera motstånd. De som påverkas 

av projektet vill känna sig hörda och tillgodoser projektledaren det behovet kan 

motståndet ofta överkommas. Analys och hantering av intressenter samt förmåga 

att samarbeta med olika individer och grupper framhålls som nyckelkompetenser 

för projektledare inom offentlig verksamhet (Jałocha et al. 2014). Detta stöds av 

resultaten i denna studie som visar att lokalbefolkning som intressentgrupp är en 

heterogen grupp där projektledaren inte bör hantera alla enskilda individer på 

samma sätt utan anpassa sin kommunikation beroende på motparten.  

Respondenterna upplever att information och kommunikation generellt fungerar 

bra för att minska kritik och motstånd. Detta kan jämföras med synen 

lokalbefolkningen hade på Båstad kommun efter bygget av tunneln genom 

Hallandsås. Även i ett sådant infekterat projekt som möttes av massiv kritik var en 

betydande majoritet av tillfrågade invånare positivt inställda till kommunens 

agerande angående giftutsläppet och nämnde just kommunens information som en 

viktig faktor (Boholm et al. 1998).  

Särskiljande för projektledare inom kommunal verksamhet är att de arbetar i 

rollen som tjänsteman. Detta tycks inte ha en betydande påverkan i 

respondenternas upplevelser. Att arbeta med projekt de själva inte står bakom 

personligen är något de förlikat sig med. Däremot kan det ge extra motivation när 

de själva anser projektet vara värdefullt och därmed även bidra till att det blir 

lättare att bekämpa kritiken. Studien visade också, något överraskande att 
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respondenterna sällan påverkats av att lokalbefolkningens motstånd sällan 

påverkat den politiska nivån till den grad att projektledarnas direktiv ändrats. 

Några exempel uppdagades om hur projekt mötts av massiv kritik och att det lett 

till att projekten lagts ner eller skjutits framåt i tiden. När detta skett har det varit 

en tuff situation för projektledaren om den lagt mycket arbete som de sen ser 

skrotas men det framhölls inte som något vanligt förekommande eller något 

respondenterna aktivt oroar sig för i sitt arbete.  

Skälet till att projektledarna sällan påverkas av politiken i stundande projekt tycks 

vara att de politiska beslut som står som grund till projekten inneburit en 

förankringsprocess och att denna ofta skett innan något projektledare tillsats. 

Projekt som avbryts eller förändras betydligt gör det ofta under 

förankringsprocessen vilket innebär att någon projektledare som skulle påverkats 

ofta inte börjat sitt arbete med projektet. Jansson och Wiik (2008) beskrev den 

kommunala förankringsprocessen som något som kolliderar med 

projektarbetsformen. Förankringsprocessen innebär en tröghet som inte är förenlig 

med den flexibilitet som krävs för projektarbete. När det gäller att hantera 

motstånd från lokala intressenter kan förankringsprocessen dock ses som en vital 

del för projektarbetet. Att projektets syfte och ramar diskuterats och anpassats för 

att gynna samhällets gemensamma bästa torde ge projektledarna en trygghet i att 

politiken gjort sin del av arbetet och att majoriteten har en positiv syn på projektet 

även om de positiva rösterna, tillskillnad från de negativa sällan når 

projektledarna. 

Alla personer är olika och hanterar kritik olika. Det viktigaste är att man som 

projektledare inom kommunal verksamhet accepterar att man inte kan göra alla 

till lags och att kritik är ofrånkomligt. Bland ett projekts olika intressenter kan 

åsikter uppkomma som står i konflikt med varandra (Li et al. 2013). Detta är ofta 

fallet bland lokalbefolkningen och en viktig faktor för att projektledaren ska 

kunna hantera kritik och motstånd personligen är att hen accepterar detta faktum. 

Att acceptera att det alltid kommer vara några som är missnöjda över hur projektet 

påverkat dem kommer med erfarenhet och det är viktigt att projektledarna ges 

tillräckligt stöd av organisationen, speciellt de som är oerfarna eller ovana att 

bemöta kritik. Stöd från organisationen beskrivs som viktigt inte bara genom 

formella stödfunktioner och utbildningar för att hantera svåra samtal och liknande 
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men även som ett klimat i organisationen. Att kunna diskutera situationerna man 

stöter på med sina kollegor och stöttas av dem framhålls som något väldigt viktigt 

för att personligen kunna hantera att arbeta i projekt som möts av motstånd. De 

respondenter som saknar erfarenhet i att hantera kritik och motstånd i projekt 

framhåller även vikten att få stöttning och kunna ta lärdomar av de inom 

organisationen med mer erfarenhet.  

Sammantaget bidrar studiens resultat med kunskap om hur projektledare upplever 

hanteringen av motstånd och kritik från lokalbefolkningen genom att beskriva de 

faktorer som påverkar upplevelsen. Studien visar att projektledare inom 

kommunala projekt främst använder kommunikation och information som verktyg 

för att motverka och hantera motstånd, och utmaningarna som följer med detta. 

Hur projektledare uppfattar lokalbefolkningens kritik har visats skilja sig åt, 

mycket beroende på projektets kontext, allt från att den ses som positiv till rent 

sårande. Studien visar att det påverkar olika personer olika att möta motstånd. Det 

är ingen rolig situation för någon men studien visar att projektledare med längre 

erfarenhet av kommunala projekt har lättare att hantera kritiken eftersom de lärt 

sig acceptera att alla inte alltid kommer vara nöjda. Slutligen visar studien att 

tjänstemannarollen och de politiska aspekterna av kommunal projektledning har 

en relativt liten påverkan på projektledarna. 

4.2 Metod 

Studiens resultat baseras på åtta personer personliga uppfattningar. För att uppnå 

ett resultat med större generaliserbarhet hade ett större antal intervjuer krävts. De 

åtta respondenter som intervjuats var uppdelade på tre olika kommuner. Vid 

analysen av insamlad data upptäcktes stora likheter i upplevelserna av respondenter 

på samma kommun, särskilt vid beskrivningar av vilka strategier som används för 

att hantera motstånd från lokalbefolkningen. Ett större urval av kommuner hade 

därför även det inneburit en större generaliserbarhet. Urvalet av respondenter 

begränsades delvis av geografiska avstånd. Att inkludera respondenter från fler 

kommuner hade inneburit betydande restid.  

Att resultatets generaliserbarhet skulle begränsas av den valda metoden var något 

som beaktades vid metodvalet. Att den valda metoden möjliggjorde insamling av 

verklighetsnära berättelser om personliga upplevelser ansågs väga tyngre än att 
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uppnå ett så generaliserbart resultat som möjligt. Studiens bortfall bestod antingen 

i att de tillfrågade inte lett projekt som kritiserats och därför inte var relevanta eller 

att de hänvisade vidare till kollegor eller inte svarade alls. Bortfallet torde därför 

inte ha påverkat studiens resultat.  

4.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på projektledarens perspektiv av motstånd och kritik 

från lokalbefolkningen. Undersökning av det omvända perspektivet, 

lokalbefolkningens skulle komplettera de iakttagelser som presenterats i denna 

studie. Tillsammans skulle det ge en mer heltäckande bild av hur kommunala 

projekt påverkar och påverkas av lokalbefolkningen. Detta skulle innebära större 

insikt i hur projektledare bör hantera dessa intressenter. 
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• Bilagor 

• Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund: 

* Kan du beskriva din bakgrund i branschen och i organisationen? 

* Vad arbetar du med för tillfället?  

* Hur är det att leda och arbeta i kommunala projekt? 

 

Intervjuämnet: 

* Kan du dra dig till minnes ett projekt där kritik från allmänheten var en faktor? 

*Vad handlade projektet om? 

* Vilka var kritiska till projektet och varför? 

* Hur uppfattade du den kritiken,  

* Hur gjorde sig kritiken till synes? 

* Var risken att projektet skulle kritiseras något som diskuterades innan dess start 

eller något som kom upp under dess gång? 

* Vilka strategier användes för att hantera de kritiska rösterna? 

* Hur upplevde du att hanteringen fungerade? 

* Kom kritiken att påverka projektets genomförande eller resultat på något sätt? 

* Hur upplevde du att det var att arbeta i ett kontroversiellt projekt? 
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• Bilaga 2 – Introduktionsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Marcus och jag genomför en studie inom ämnet projektledning som 

handlar om projektledares upplevelser av att leda kommunala projekt 

lokalbefolkningen eller andra sekundära intressenter har en kritisk syn på. Jag söker 

därför projektledare som har erfarenhet av dessa situationer för att intervjua. Det 

behöver nödvändigtvis inte vara så att kritiken från intressenter funnits med under 

hela projektets gång, bara det varit en faktor någon gång under processen.  

 Intervjuerna kommer föras med projektledare inom kommunal verksamhet som har 

någon erfarenhet av att leda ’kontroversiella’ projekt. Intervjun beräknas ta 30–60 

minuter och genomförs vid din arbetsplats eller annan plats som passar. Intervjun 

spelas in för att sedan transkriberas. Datamaterialet kommer tillfälligt lagras på en 

smartphone inställd på flygplansläge för att sedan överföras till en förvaring som 

enbart kan läsas av mig och eventuellt av handledare och examinator. Materialet 

kommer enbart användas för den angivna studien och kommer efter dess 

publicerande raderas. Studien kommer att publiceras så att den blir allmänt 

tillgänglig.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt uttrycka samtycke. Deltagande i studien är 

helt frivilligt. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke, utan att ange 

orsak. Detta påverkar dock inte den behandling som skett innan återkallandet. Alla 

uppgifter som kommer mig till handa behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga 

kan ta del av dem. Uppgifterna kommer lagras till dess att uppsatsarbetet godkänts 

och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan 

förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. I enlighet med 

dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig 

som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära 

radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det 

finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

mailto:dpo@kau.se
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• Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 

Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
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Namnförtydligande, ort och datum 

 

 


