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Sammanfattning 

Hotellverksamheter påverkas ständigt av förändringar vilket öppnar upp för 

möjligheter att arbeta i projekt. Projektledning inom hotell är ett ämne som fått 

liten uppmärksamhet men förutspås bli en central del att hantera i framtiden.  

Syftet med studien var därför att skapa förståelse för hur projekt drivs inom 

hotellbranschen. För att undersöka detta har en forskningsfråga ställts. Hur drivs 

projekt inom en hotellverksamhet? En kvalitativ undersökning har genomförts 

med semistrukturerade intervjuer. Sex personer från olika avdelningar inom en 

och samma hotellverksamhet deltog i studien. Materialet av de genomförda 

intervjuerna analyserades därefter genom en tematisk analys. Teman som 

framkom var: Vi gör som vi vill, När är vi klara? och Vi slösar bort vår tid!  

Av resultatet framkom det att en otydlighet i organisationen fanns gällande hur 

projekt ska drivas och att en tydlig struktur saknas för att hantera projekt på ett 

gemensamt sätt. Därtill saknar organisationen som helhet i stor utsträckning en 

gemensam kunskap om hur projekt som inte följer dagliga rutiner ska hanteras. 

Ytterligare en slutsats är att det sällan inte finns några formella projektroller eller 

projektledare för att leda och driva projekten framåt.  
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Abstract 

Hotel operations are constantly affected by internal and external changes that 

require Project Management. PM in hotel operations is an unnoticed procedure 

which is predicted to be a central part of hotel management in the future. 

The purpose of this study was to create an understanding of how projects are 

operated in the hotel industry. In order to study this, one research question was 

formed: How are projects operated within a hotel business? The empirical 

material is based on qualitative interviews with six individuals from various 

departments, all within the same organization. The material from the interviews 

was analyzed by a thematic analysis. Themes that emerged was: We do what we 

want, When are we done? And We are wasting our time!  

The study concludes that there is an overall ambiguity regarding how projects 

should be handled and that structure is lacking in order to run projects tight in the 

business. Furthermore, the organization as a whole lacks a common knowledge of 

how projects that not follow daily routines should be handled. Another conclusion 

that has been drawn is that there are neither project roles or project manager to 

lead and drive the projects forward. 

Key words: Hotel operations, Project, Project Manager, Project Management, 

Knowledge 



 

 

Förord 

Under våren 2019 startade vi studenter att skriva en magisteruppsats inom 

projektledning på Karlstads Universitet. Intresset för hotellbranschen har funnits 

med mig länge, vilket bidrog till att det var en självklarhet att koppla detta 

samman och skriva om projektledning i relation till hotellbranschen. Jag var 

nyfiken och ville veta hur man driver projekt inom branschen. Genomförandet har 

gett mig oerhört mycket kunskap och inspiration inför framtiden. Jag vill rikta ett 

stort tack till de respondenter som kunde ställa upp, utan er skulle det inte vara 

genomförbart. Vidare vill jag tacka lärare samt klasskamrater som funnits där och 

stöttat mig under detta roliga och spännande år. 

 

 

Therese Hardegård 

Karlstads universitet, Maj 2019 

 

  



 iv 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .......................................................................................................... 1 

1.1 Syfte & Frågeställningar ...................................................................................... 3 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................... 3 

1.3 Disposition ........................................................................................................... 3 

2 Metod ............................................................................................................... 4 

2.1 Design .................................................................................................................. 4 

2.1.1 Induktiv förståelseansats ................................................................................ 4 

2.2 Deltagare .............................................................................................................. 4 

2.3 Genomförande ..................................................................................................... 4 

2.4 Databearbetning ................................................................................................... 5 

2.5 Forskningskvalitet ................................................................................................ 6 

2.6 Etiska överväganden ............................................................................................ 7 

3 Resultat ............................................................................................................ 9 

3.1 Vi gör som vi vill ................................................................................................. 9 

3.2 När är vi klara? .................................................................................................. 11 

3.3 Vi slösar bort vår tid! ......................................................................................... 12 

4 Diskussion & Slutsats .................................................................................. 14 

4.1 Diskussion .......................................................................................................... 14 

4.2 Slutsatser ............................................................................................................ 18 

4.3 Studiens begränsning & framtida forskning ...................................................... 18 

  

 



 

1 

1 Inledning 

Hotellbranschens verksamhet och den dagliga driften består till stor del av 

löpande arbete där uppgifterna inte skiljer sig särskilt mycket ifrån dag till dag 

(Sibila & Prof 2014). Beroende på hotell betonar McGinley et al. (2019) att 

organisationsformen kan se olika ut, men vad alla hotell har gemensamt är att 

arbetet är påfrestande, både psykiskt och fysiskt. Arbetet ska genomföras i snabb 

takt, det är ofta låg ersättning, det vardagliga ska genomföras men personalen 

måste också vara flexibla i att ta snabba beslut när något oförutsägbart sker. Hotell 

har ofta ständigt öppet, sju dagar i veckan utan stängningar, vilket bidrar till att 

individer allt som oftast får arbeta långa skift och olika tider (McGinley et al. 

2019). Emellertid kan detta serviceorienterade arbete framkalla stress och 

utmattning hos medarbetare med koppling till den höga arbetsbelastningen 

(McGinley et al. 2019). Vid avvikelse från det vardagliga arbetet kan 

medarbetarnas motivation, välmående och arbetsuppgifter i sin tur påverkas 

(Ponting 2019). Utvecklingen av det moderna samhället och den växande 

konkurrenskraften inom hotellbranschen påverkar organisationer till att förändras, 

detta genom exempelvis nya innovationer och genom att skapa 

konkurrensfördelar (Chak‐Keung & Wai‐Ling 2003). Det beskrivs vara 

utmanande att hantera större förändringar inom branschen eftersom det tidigare 

inte existerat (Chak‐Keung & Wai‐Ling 2003; Sibila & Prof 2014). Vid 

utvecklingar som ska implementeras inom hotellorganisationer är medarbetarnas 

välmående och acceptans essentiellt för hur den dagliga driften i verksamheten 

kan fortsätta drivas (Han & Hwang 2019; Ponting 2019). Han & Hwang (2019) 

belyser att medarbetarnas dagliga och dynamiska arbete inom verksamheten störs 

vid avvikelser och förändringar. Således måste högre uppsatta i hierarkin 

förmedla och försöka skapa en acceptans hos medarbetare som berörs av 

förändringen (Han & Hwang 2019; Testa & Sipe 2012). Han & Hwang (2019) 

betonar ledaren som en viktig roll vid förändring, där det är viktigt att förmedla en 

känsla av självförtroende för att engagera och motivera medarbetare. Att 

implementera förändringar inom hotell beskrivs utmanande, eftersom det dagliga 

arbetet är det primära som ska genomföras (Chak‐Keung & Wai‐Ling 2003; Han 

& Hwang 2019). Testa & Sipe (2012) menar att hotellorganisationer är en 



 2 

blandning av en produktion samt serviceinriktad bransch vilket kan leda till 

utmaningar i vad som ska prioriteras att genomföras i verksamheten. Detta 

innebär att chefer över olika avdelningarna på hotellen måste kunna avgöra vad 

som är viktigt att fokusera på inom hotellets dagliga arbete kontra de 

förändringsprocesser som hotellorganisationer står inför (Testa & Sipe 2012).  

Eftersom hotellens dagliga drift inte skiljer sig särskilt mycket från dag till dag 

kan avvikelser från det vardagliga arbetet vara utmanande att handskas med 

(Sibila & Prof 2014). Ett sätt att hantera avvikelser från det vardagliga arbetet som 

hotellorganisationer står inför är att arbeta i projekt. Projekt definieras i enlighet 

med Jansson & Ljung (2004) som en tillfällig uppgift att genomföra med ett 

förbestämt mål. Om en uppgift genomförs där uppsatta slutresultat, tidsramar och 

även kostnadsramar finns kan det konstateras att åtagandet genomförs i 

projektarbetsform (Jansson & Ljung 2004). Jansson & Ljung (2004) beskriver hur 

projekt i en linjeorganisation rubbar balansen, eftersom något utanför det normala 

genomförs. Emellertid blir det av viktig karaktär att formulera samarbetet och 

arbetsformen av det enskilda projektet och därtill inte hur linjeorganisationens 

process och befattningsbeskrivningar har sett ut (Jansson & Ljung 2004). Inom 

projekt är det vanligt att det tillsätts en projektledare som ska leda projektets 

process (Jansson & Ljung 2004). Skillnaden mellan en projektledare och en ledare 

i en linjeorganisation är att projektledaren är tillfälligt ansvarig över det 

tidsbestämda projektet medan en ledare i linjeorganisationen är verksam under en 

längre period där tiden inte är ett faktum (Caniëls & Bakens 2012; Jansson & 

Ljung 2004). Projektledare är det mest frekventa sättet att leda andra individer på 

enligt Lindgren & Packendorff (2009), som nämnt tidigare är ledare viktiga för att 

motivera medarbetare och det skiljer sig inte för en projektledare. Ledaren över 

projektet har som uppgift att disponera det övergripande ansvaret över projektets 

process och resultat, samt leda gruppen gemensamt mot samma mål (Caniëls & 

Bakens 2012; Munns & Bjeirmi 1996). Munns & Bjeirmi (1996) belyser att det 

bör finnas tydliga roller för medarbetare och ledare i projekt, detta eftersom 

projekt är tidsbestämt och då krävs snabba beslut i processen, och då bör det vara 

tydligt vem som ska göra vad. 

Att arbeta med projekt inom hotellorganisationer är ännu ett outforskat ämne men 

beskrivs komma att bli väsentligt för hotellorganisationer att hantera inför 
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framtiden (Chak‐Keung & Wai‐Ling 2003). För att hantera framtida utmaningar 

förutspås projekt bli en allt större del av hotellbranschen där det vardagliga arbetet 

inte längre är det primära (Rutherford & O´fallon 2007; Sibila & Prof 2014).  

Kunskap om hur projekt ska hanteras inom hotell beskrivs vara begränsad och 

därmed utmanande, det leder till att organisationer inte arbetar i projekt utan 

driver de olika uppgifterna som en del av det vardagliga arbetet (Rutherford & 

O´fallon 2007; Sibila & Prof 2014). Därtill kan verktyg som ämnet projektledning 

förespråkar vara av viktig karaktär för att underlätta sättet att ta sig an projekt 

(Sibila & Prof 2014). Det vardagliga arbetet inom hotell tar upp mycket tid och 

resurser, det beskrivs därför vara utmanande att också ta sig an och prioritera 

projekt utanför de ordinarie arbetsuppgifterna inom branschen (Lock 2013; Palm 

& Lindahl 2015).  

Den ovan presenterade forskningen leder således in på studiens område att 

studera. Det framkommer att projekt kommer bli allt viktigare att hantera inom 

hotellbranschen men det saknas tidigare studier om hur projekt drivs inom hotell. 

Därför ämnar denna studie att skapa en förståelse för hur projekt drivs inom 

hotell.  

1.1 Syfte & Frågeställningar 

Syftet är att skapa förståelse för hur projekt drivs inom hotellbranschen.  

1.2 Frågeställningar 

Hur drivs projekt inom en hotellverksamhet? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel där studiens bakgrund och 

problemområde lyfts fram. Den teoretiska anknytningen hör samman med 

studiens inledning. Vidare presenteras forskningsfrågan samt studiens syfte. I 

nästkommande kapitel framförs studiens metod där kvalitativa metoder beskrivs 

samt tillvägagångsättet. Studiens insamlade empiriska material kommer i 

nästkommande kapitel att presenteras. I uppsatsens näst sista kapitel redogörs 

studiens diskussion. I sista delen av studien kommer en slutsats som besvarar 

studiens syfte samt frågeställning. 
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2 Metod 

2.1 Design 

För att besvara studiens syfte att skapa förståelse för hur projekt drivs inom en 

hotellverksamhet har en kvalitativ metod nyttjats. Semistrukturerade 

djupintervjuer har genomförts och har bidragit till att det insamlade materialet 

blivit mer personligt och specifikt för att kunna besvara forskningsfrågan på ett 

trovärdigt sätt. 

2.1.1 Induktiv förståelseansats 

Den induktiva ansatsen grundar sig i att forskaren utgår från studiens empiri för 

att hitta sammanhängande mekanismer och mönster (Bryman 2011). Den 

induktiva ansatsen har varit grunden för studien. Det har varit det empiriska 

materialet som bidragit till att mönster och teman har uppkommit. Kunskapen 

gällande projekt inom hotellbranschen har varit vaga hypoteser till det empiriska 

materialet blev insamlat. Således har intervjuguiden och semistrukturerade 

intervjuer varit en stor del att ta hänsyn till och arbeta med för att hitta mönster 

som bidragit till djupare kunskap (se bilaga 1). 

2.2 Deltagare 

Inklusionskritererna för deltagandet i studien var att respondenterna skulle arbeta 

eller har arbetat i projektliknande former inom hotellbranschen. För att kunna 

besvara på studiens frågeställningar var det högst relevant att deltagarna hade 

någon slags erfarenhet ifrån att jobba i projektliknande form. De som slutligen 

deltog i undersökningen arbetar på en och samma hotellorganisation och antalet 

intervjuer var sex stycken. Önskvärt var att respondenterna skulle medverka från 

olika avdelningar. Respondenterna som till sist deltog arbetade också inom olika 

avdelningar, vilket har bidragit till att det insamlade materialet har blivit brett, 

utifrån olika projektliknande former som drevs i organisationen.  

2.3 Genomförande 

Till en början kontaktades chefen för den berörda organisationen för en förfrågan 

att medverka. Enligt överenskommelse med chefen som agerade kontaktperson 

förmedlades sedan respondenter via mejl efter en beskrivning av vilka kriterier 
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som fanns. Därefter kontaktades respondenterna via mejl där introduktionsbrevet 

skickades ut (se bilaga 2). 

Innan intervjuerna genomfördes frågade två respondenter om de fick se frågorna i 

förväg. De fick då veta vad studien skulle handla om i stora drag, men att frågorna 

gärna skulle besvaras vid intervjutillfället för att få reflekterande och spontana 

svar eftersom tiden var begränsad. Detta godtog respondenterna. Fyra intervjuer 

genomfördes på deras arbetsplats varav två via telefon. Intervjuerna som 

genomfördes via fysiska träffar utfördes på deras arbetsplats där ett konferensrum 

nyttjades. Detta bidrog till att samtalen kunde genomföras ostört utan att bli 

påverkade av omgivningen. Telefonintervjuerna genomfördes under 

respondenternas arbetstid men utan något fysiskt möte. Samtliga intervjuer har 

blivit inspelade med en funktion som finns på telefonen och samtalen tog ca 60 

minuter. 

Samtliga intervjuer genomfördes på lika sätt med utgångspunkt i intervjuguiden. 

Inledningsvis ställdes bakgrundsfrågor, mot slutet av intervjuerna ställdes frågor 

som tydligt kopplade an till hur organisationen driver projekt. Följdfrågor ställdes 

endast vid behov, främst för att respondenten skulle prata öppet om sina egna 

upplevelser och erfarenheter men även för att minimera risken att påverka 

respondenternas svar genom tydliga frågeområden.  

2.4 Databearbetning 

En tematisk analys genomfördes enligt Braun & Clarkes (2006) sex faser. 

Metoden bidrar till att det insamlade materialet kan sammanfattas på ett flexibelt 

sätt där detaljerade huvuddrag kan utläsas från en större mängd data (Braun & 

Clarke 2006). 

Det insamlade materialet transkriberades dagarna efter intervjuerna genomfördes. 

Transkribering av data är en essentiell aspekt att genomföra, dock tidskrävande, 

men utförs för att kunna genomföra en tematisk analys (Braun & Clarke 2006). 

Det inspelade materialet lyssnades på och allt som sades skrevs ner i ett 

dokument. Transkriberingen började när den första frågan ställdes till 

respondenterna. Materialet från transkriberingen lästes igenom cirka tre gånger, 

detta för att få god inblick i materialet. Därefter lästes innehållet igenom och 

intressanta kategorier började uppkomma. Redan under intervjuerna antecknades 
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separata tankar om varje intervju som genomförts vilket togs i beaktning och 

nyttjades i denna fas. För kategorisering nyttjades olika färger på 

understrykningspennor för att lättare kunna utläsa vilka kategorier från samtliga 

intervjuer som hörde samman. Post-it lappar användes också för att anteckna 

intressanta, gemensamma ord och ämnen som diskuterades. 

När koderna var utformade började teman växa fram, detta genom att se på 

kategorierna ur ett större perspektiv än vad som existerade vid den tidpunkten. 

Konkreta kategorier omvandlades således till underliggande teman. För att 

utforma relevanta teman nyttjades en tankekarta där viktiga teman framkom för 

att få en tydlig bild över innehållet. Teman som framkom lästes sedan igenom 

igen för att säkerställa att innehållet verkligen passade in under varje tema. 

Därefter namngavs samtliga teman som skulle formuleras för studiens resultat. 

Slutligen formulerades det innehåll och citat som framkommit genom 

databearbetningen till studiens resultatdel som presenteras i nästkommande 

kapitel. Studien är induktiv vilket således medförde att kategoriseringen var 

datadriven utan att ta någon större hänsyn eller inspiration från teori. 

2.5 Forskningskvalitet 

Reliabilitet berör studiens tillförlitlighet och detta stärks om undersökningen 

genomförs igen med samma förutsättningar vid senare tillfälle och genererar 

likartade resultat (Denscombe 2009). För att detta ska stärkas har den valda 

metoden tydligt redovisats samt att forskarens objektiva förhållningsätt har varit 

av viktig karaktär att ta hänsyn till. Tillvägagångsättet har således tydligt 

presenterats för att nå en högre tillförlitlighet. Inspelning, noggrannhet samt 

tematisk analys har varit viktigt för att analysera materialet korrekt och 

tillförlitligt. Analysen av det insamlade materialet genomfördes enhetligt, således 

inte varje intervju för sig. Detta har bidragit till att risken för att forskaren har lagt 

in personliga värderingar och åsikter i den enskilda intervjun minskats. För att 

säkerställa tillförlitligheten har kontinuerliga avstämningar med studiekollegor 

genomförts och de har följt processen för att säkerställa att allt gått rätt till. 

Egna värderingar som kan framkomma i studien genom personliga åsikter är svår 

att eliminera och därtill har objektivitet varit en stor del av studien eftersom 

forskaren hade en relation till organisationen som undersöktes. Emellertid har det 
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funnits en medvetenhet om att risken som forskare kan påverkat studien. Dock har 

en noggrannhet i att undvika påverkan på studien varit av viktig karaktär och det 

har inte framkommit vad studien handlar om till respondenterna utan endast i 

stora drag förmedlat vad som studeras. Vidare kan relationen som forskaren hade 

till organisationen när studien genomfördes påverkats på det vis att personliga 

värderingar har gjort avtryck på studiens resultat. Trots etiska och 

kvalitetsmässiga svårigheterna motiveras valet av organisationen för att bidra med 

intressanta resultat samt att intervjuarens kunskap om organisationen kunnat leda 

till större förståelse och tolkning.  

Validitet berör studiens trovärdighet med koppling till hur det insamlade 

materialet presenteras samt att datan som samlas in i sammanhanget framförs 

inom rimliga gränser för ämnet som studeras (Denscombe 2009). För att uppnå 

trovärdighet har intervjuerna varit en viktig del av studien, samtliga respondenter 

arbetar med projekt inom hotellbranschen som studiens syfte är att undersöka. 

Konfidentialitet var essentiellt att presentera för samtliga, detta för att 

respondenterna skulle känna en trygghet i att öppna upp sig utan att riskera att 

deras svar kommer fram till övriga organisationen. 

2.6 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) etiska principer ska informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet följas. I syfte att 

säkerställa informationskravet blev respondenterna informerade om hur uppgifter 

hanteras enligt lagen om GDPR, studiens övergripliga syfte och respondenterna 

har tagit emot sina rättigheter via ett introduktionsbrev. För att säkerställa 

samtyckeskravet har respondenterna fått bestämma över sin egen medverkan och 

blivit påmind om deras rättigheter fram till intervjutillfället, där fick de även 

skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 3). Således fick respondenterna 

möjlighet att avbryta sin medverkan fram tills att intervjuerna skulle genomföras. 

Konfidentialitetskravet har efterföljts genom att all inspelad data raderades efter 

analysen som sedan nyttjats i resultatet, samt att deras personuppgifter 

behandlades konfidentiellt. För att uppfylla nyttjandekravet har datan endast 

nyttjats för studiens syfte. Det kan vara en risk eftersom samtliga respondenter 

verkade under samma organisation och känner varandra. Det finns således en risk 
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att deras uttalanden medför att respondenter kan kännas igen av varandra. 

Varumärket och respondenternas yrkesroll kan också komma att framställas på ett 

sätt som kan utmana respondenternas integritet samt yrkesroll och det har därför 

varit viktigt att fokusera på objektiviteten, respondenternas konfidentialitet samt 

formuleringen av intervjufrågorna.  

Utöver de principer som efterföljts har en mängd information från respondenter 

tagits emot, det har varit viktigt att överväga vad som varit lämpligt att ta med och 

inte. Den relation som funnits mellan intervjuare och respondenter har bidragit till 

att mycket information har tilldelats till intervjuaren och viss information har på 

respondenternas önskan inte tagits med. Att hitta en balans berörande vilken 

information som kunnat tas med i uppsatsen och inte har varit en viktig etisk 

övervägning. 
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3 Resultat 

Studiens syfte var att undersöka hur hotellorganisationer driver projekt och 

resultatet kommer presenteras genom följande tre teman Vi gör som vi vill, När är 

vi klara? och Vi slösar bort vår tid!  

3.1 Vi gör som vi vill 

Verksamheten har under det senaste året genomgått en omorganisation som 

medfört att allt fler externa samt interna arbetsuppgifter av olika karaktärer pågår 

vid sidan om linjeorganisationen. Respondenterna beskrev att allt fler olikartade 

uppgifter genomförs vilket också innebär mer ansvar tillika resurser i att 

genomföra uppgifterna på ett framgångsrikt sätt. Omorganisationen har bidragit 

till förändringar i yrkesroller och arbetsbeskrivningar. I organisationen framgår 

det av respondenterna att det inte existerar några formella roller för att hantera 

olikartade uppgifter. En roll som respondenterna ofta nämner saknas är en 

projektledare som kan styra och koordinera arbetsuppgifterna. Saknaden av en 

projektledare uttrycks följande: ”Jag tror det är en kultur att man inte ser sig 

själv som en projektledare utan mer som en uppgift bland alla andra, en boll att 

hålla i rullning en period” och ”Det finns sällan någon uttalad person som ska 

leda oss, vi gör lite som vi vill.” 

Det var återkommande att respondenterna inte definierade sig som ledare och 

menade att uppgifterna genomförs lite som man själv känner för. Men det 

uttrycktes också en önskan i att det skulle vara fördelaktigt med någon som kunde 

stötta och koordinera deras uppgifter. Det framkom att ordförande ibland utsågs 

för att leda möten men i övrigt hanterades uppgifterna som en del av det dagliga 

arbetet.  

Projektledning är väldigt viktigt och jag önskade att man kunde se det 

behovet mer, jag förstår att man från ledningen ser att det är dyrt men 

jag tänker mig att resultatet skulle bli bättre och tydligare i projekten. 

Överlag blev det tydligt att rollerna var diffusa och att man i många fall inte visste 

vart uppgifterna kom ifrån samt vem som slutligen skulle ta emot resultatet. Det 

beskrivs på detta sätt: ”Jag inser att alla roller och hela den biten är vi dåliga på 

att definiera i vår verksamhet.” Trots att det inte finns några tydliga roller menar 
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respondenterna att omorganisationen medfört att de arbetar mer i kortvariga 

uppgifter än tidigare. Respondenterna uttryckte en vilja att förändra sitt sätt att 

hantera uppgifter som genomförs som en del i deras vardagliga arbete på följande 

sätt: ”Det måste vara definierat i förväg vem som ska göra vad och vem som ska 

följa upp och se att allt genomförs.” 

 

Genomgående i verksamheten blev det tydligt att flexibilitet och egna 

befogenheter till att hitta på idéer och starta arbetsuppgifter var fritt. Med detta 

menar respondenterna att personer i organisationen ofta startar egna arbeten samt 

att det inte alltid finns mycket tanke eller planering bakom. Enligt respondenterna 

handlar det mycket om att ”tuta och köra”. Ifall ett behov eller problem 

uppkommer är det någon i organisationen som hittar på något att arbeta med 

under en period, för att sedan starta upp något nytt när ett annat problem eller ett 

nytt behov uppkommer. Respondenterna framför en frustration över detta men 

också glädje över den flexibilitet och frihet som finns. Det är frustrerande i den 

aspekt att det beskrevs rörigt med alla uppgifter som ständigt startar och som 

sedan inte alltid slutförs. Därtill förklaras det av respondenterna att mycket av 

tiden går åt till att strukturera upp arbetsuppgifterna som genomförs och upplever 

att andra uppgifter inte alltid hinns med. En glädje framförs genom 

respondenternas upplevelser av den frihet medarbetarna har när de får göra som 

de själva känner för med olika åtaganden. 

Vi kommer ofta på något vi vill syssla med en period för att sedan 

hitta något nytt och så håller det på. Det är tidskrävande och rörigt, 

men väldigt roligt. 

Utan formella roller samt ledare framkommer det att medarbetarna påverkas av 

oklara direktiv samt att personerna inte vet vad eller hur saker ska genomföras. 

Respondenterna beskriver att eftersom det inte finns klara direktiv så hanteras 

uppgifterna som de själva vill. Utstickande var en respondent som uttryckte sig 

följande: ”Det är väldigt tydligt vem som gör vad, de kan sina roller och de vet 

vad som ska göras.” En respondent menade att det existerade tydliga roller som 

dock inte var uttalade men menade att samtliga visste vad som skulle göras och 

hur det skulle hanteras.  
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3.2 När är vi klara?  

En ömsesidig upplevelse av respondenterna var att en gemensam kunskap och 

struktur gällande hur uppgifterna ska hanteras saknas. En respondent uttrycker sig 

följande när projekt i organisationer diskuteras: ”Det är svårt att definiera 

projekt, hur länge ska det pågå för att vara ett projekt egentligen? Men jag är 

ganska säker på att vi arbetar i projekt, fast vi pratar inte om det som projekt.” 

Uppgifternas start samt avslutande faser framkom också som viktigt men svårt: 

”Självkritiskt jobbar vi ibland bra men så länge man inte startar eller avslutar 

har man inte jobbat med projekt på ett fungerande vis.” Olikartade uppgifter 

genomfördes dagligen och alla var inblandade, men menade att det var temporära 

uppgifter att arbeta med under en period. Respondenterna beskrev ledning och 

tydliga roller som en viktig faktor för att driva arbeten framåt och samtliga ville 

att det skulle existera en tydlig struktur. Gällande struktur menade respondenterna 

att det vara fördelaktigt om alla i organisationen arbetade gemensamt med 

arbetsuppgifterna med koppling till att det behövs en gemensam kunskap för att 

hantera och driva uppgifterna. Saknaden av kunskap framfördes på detta sätt: ”En 

gemensam kunskap är viktig, kompetensen måste finnas genom ett utbud eller en 

del av kulturen på organisationen.” 

Respondenterna menar således att en gemensam kunskap var viktigt och att det 

måste finnas ett utbud som en del i organisationens kultur att erbjuda personer 

som ska arbeta i organisationen. Eftersom olikartade uppgifter ständigt pågick i 

organisationen krävs det någon som leder detta framåt menade respondenterna, 

men den saknade kunskapen leder till utmaningar. Det framkom svårt att veta när 

deras kortvariga åtaganden var klara och när de skulle gå vidare, vilket beskrevs 

påverka respondenternas dagliga arbete. Det påverkade det dagliga arbetet i den 

mån att de inte vet när uppgifterna ska avslutas och får således en större 

arbetsbelastning allt eftersom fler uppgifter uppkommer. Respondenterna 

beskriver vissa uppgifter som slutförda för flera månader sedan men som 

fortfarande påverkar deras dagliga arbete eftersom det uppkommer problem som 

inte genomfördes när det egentligen skulle.   

Möten och slutdatum var återkommande under intervjuerna och menade att en 

gemensam bild på mål och visioner är viktigt för att skapa struktur i 
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organisationen. Men det fanns inga tydliga tidpunkter när möten ska genomföras. 

De berättade följande: ”Möten deadlines? Njaee.. Vi vill nog mer än vad vi 

genomför i det avseendet.” 

Det framkom vara svårt att bedöma när uppgifterna var avslutade samt att målen i 

vad som genomfördes var otydliga. En respondent uttrycker detta följande: ”Det 

finns ingen tydlighet i när vi är klara. Vi har inte bestämt när vi ska sluta för vi 

har ingen aning egentligen utan vi känner mer efter när vi tror vi är klara.” Det 

framkommer av respondenterna att strukturen i uppgifterna var luddiga. Att veta 

när en uppgift var klar beskrevs svår att avgöra. Respondenterna beskrev att de 

ofta ”går på känsla” när de känner sig nöjda att avsluta uppgiften och gå vidare. 

Respondenterna menar: ”Vi skulle kunna vara bättre på att målsätta, alltså när vi 

ska vara färdiga och inte bestämma det i efterhand för då brukar det kunna flyta 

iväg i sanden”. 

3.3 Vi slösar bort vår tid! 

Som beskrivet i temat ovan framkom det ständigt vara olikartade uppgifter som 

genomfördes och respondenterna menar att målsättning och kontinuerliga möten 

är något som saknas i organisationen. Det blir otydligt, frustrerande, tidskrävande 

och slarvigt eftersom den gemensamma kunskapen och strukturen saknas: 

Vi slösar bort enormt mycket tid när det vi egentligen behöver är en 

struktur och gemensam kunskap för att effektivisera oss. Nu lägger vi 

tid på att lösa problem som egentligen inte borde finnas. 

När medarbetarna tror att uppgifterna är avslutade finns det ofta någonting som 

utelämnats menar respondenterna, och de får i efterhand lösa problem som 

uppkommit vilket leder till att onödiga resurser slösas bort. Att arbeta med 

olikartade åtaganden som involverar flera avdelningar är en återkommande och 

tidskrävande utmaning som respondenterna tar upp. Arbetsuppgifter som endast 

involverar en avdelning framställs inte som lika problematiskt men när flera 

personer och avdelningar är delaktiga uppkommer problemen samt att den 

gemensamma bilden blir otydlig. Detta uttrycks följande: ”Vi måste jobba som en 

helhet och samarbeta, man kan inte bara jobba med sitt och tro att allt löser sig” 

De menar också att: ”Eftersom vi arbetar mer och mer över avdelningar är det 

extra viktig att samordna och förankra tvärfunktionellt.” Respondenterna belyste 
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att tänka mer process kommer bli allt viktigare för verksamheten och 

avdelningarna är beroende av externa aktörer och förändringsprocesser vilket 

bidrar till att verksamheten måste anpassa sig på ett gemensamt sätt för att hantera 

förändringarna.  

Det framkom också att med hänsyn till alla olikartade åtaganden som genomförs 

på verksamheten är det essentiellt att ta lärdom av hur organisationen tidigare 

arbetat och ta lärdom av tidigare misstag och framgångsfaktorer. Misstag som 

tidigare gjorts beskrivs snabbt glömmas bort och de tar inte hänsyn till tidigare 

lärdomar. Respondenterna uttrycker sig på följande sätt när lärande diskuterades: 

”Det vore intressant att se om vi kan dra lärdom av andra branscher och hur vi 

själva kan ta lärdom av våra egna erfarenheter.” De menar också att ”Vi skulle 

behöva ha möten när vi avslutar och sammanställa en tydlig slutrapportering.” 

Att onödiga resurser slösades bort var en återkommande beskrivning av 

respondenter. Uppgifter som ständigt startas och avslutas innebär att mycket 

onödigt arbete läggs ner på att göra om mallar, dokument och skapa en tydlig 

struktur för kommande arbete. Det blir således slöseri av resurser i form av onödig 

arbetstid och att tiden istället skulle kunna nyttjas till att arbeta med att komma 

framåt snarare än att planera för strukturen.  

En respondent beskrev hur de har börjat arbeta flitigt i sin avdelning med att prata 

i termer som berör att arbeta projekt. Flexibiliteten som finns i organisationen 

leder till att uppgifter genomförs från olika håll i verksamheten gör det essentiellt 

enligt respondenten att börja hantera uppgifterna som projekt. Respondenten 

uttrycker detta följande: ”Vi försöker jobba med att bli mer professionella i hur vi 

arbetar med projekt, vi måste lägga tid på rätt saker för att driva projekten framåt 

på ett rätt samt strukturerat sätt.” 
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4 Diskussion & Slutsats  

Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur hotellorganisationer driver 

projekt. För att studera detta ställdes följande fråga ”Hur drivs projekt i en 

hotellverksamhet?”. Det insamlade materialet analyserades tematiskt och av detta 

framkom tre teman Vi gör som vi vill, När är vi klara? och Vi slösar bort vår tid! 

Studiens resultat tyder på att det finns olika drivkrafter samt utmaningar inom 

hanteringen av projekt. Tilläggas är att olikartade projekt i den annars ordinära 

linjeorganisationen genomfördes och därav kommer det nedan föras diskussioner 

utifrån studiens mest intressanta resultat. Teman kommer presenteras och 

diskuteras ihop med hänsyn till att alla tre teman representerar hur projekt 

hanteras i verksamheten.  

4.1 Diskussion 

Det första temat, ”Vi gör som vi vill”, tyder på att den omorganisation som 

genomförts har påverkat individer i verksamheten att arbeta i projekt avvikande 

från linjeorganisationen. I temat framkom det, precis som benämningen, att det 

tycks existera stor flexibilitet där egna befogenheter att starta projekt var stor och 

detta förmedlades genom glädje men även en frustration. I linje med temat, ”Vi 

gör som vi vill”, framkom även intressanta paralleller till resultatets andra tema 

”När är vi klara?”, där den frustration som uttrycktes över de olikartade projekten 

medförde problem i att veta när och hur åtaganden ska avslutas. Konklusionen av 

de två presenterade teman återkommer i tema tre, ”Vi slösar bort vår tid!” Där 

utmaningar i att hantera projekt och resurser på ett gemensamt sätt presenteras.   

Studiens resultat visade först och främst hur en större förändring inom 

organisationen har påverkat verksamheten till omställning, där förändringen 

medfört att verksamhetens arbetssätt blivit allt mer projektbaserat. Detta går i linje 

med hur Ponting (2019) beskriver förändringar inom hotell, där arbetsuppgifter, 

motivation samt välmående kan påverkas. Det är därför av viktig karaktär hur 

medarbetare accepterar en förändring för att verksamheten ska fortsätta kunna 

drivas (Han & Hwang 2019; Ponting 2019). Den omorganisation som genomförts 

framfördes inte som negativ i det stora hela, men det går istället att framföra en 

ovana och okunskap i sättet att arbeta utanför det vardagliga arbetet hos 

medarbetare. Den flexibilitet som medarbetarna hade som presenterades under 
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temat ”Vi gör som vi vill”, beskriver hur uppgifter startas när medarbetare ser ett 

problem eller behov i verksamheten. För att tillägga så ligger dessa åtaganden 

utanför det ordinära arbetet som dagligen genomfördes. Utanför projekten som 

genomfördes existerade således deras vardagliga arbete som inte har varit av 

beaktning att studera i denna studie. Att hantera avvikelser som ligger utanför det 

vardagliga arbetet framkommer som utmanande i enlighet med Chak-keung & 

Wai-Ling (2003), vilket också genom de tre presenterade teman kan kopplas 

samman med en osäkerhet i hur resurser tillika tid ska planeras för att driva 

projekten. Temat ”Vi slösar bort vår tid!” förmedlar det viktiga i att tänka mer 

process och att det kommer bli essentiellt att ta hänsyn till samt anpassa sig inom, 

eftersom förändringar påverkar organisationen till nya sätt att arbeta. Emellertid 

går detta i linje med hur Chak-keung & Wai-Ling (2003) framför att 

hotellorganisationer kommer bli påverkade av förändringsprocesser som avviker 

från det vardagliga.  

Samtliga tre teman beskriver tillsammans att den gemensamma osäkerheten och 

kunskap som saknas i att hantera projekt på ett strukturerat sätt leder till 

utmaningar. Genom analysen av materialet som sedermera presenterades i teman 

framkom det att individerna inom verksamheten inte pratar om projekt som 

begrepp, istället benämndes ofta projekt som uppgifter. Det kan tolkas att det 

saknas en medvetenhet om att det är projekt som faktiskt pågår i verksamheten 

och inte enstaka uppgifter av det vardagliga arbetet. Genom de alla tre teman har 

det också påvisats att projekt drivs som en del av det dagliga arbetet istället för att 

se uppgifterna som projekt inom hotellbranschen vilket kan vara utmanande att 

hantera menar Rutherford & O´fallon (2007) och Sibila & Prof (2014). 

Medarbetare inom hotell är därför omedvetna om att projekt hanteras och 

genomför det istället som en del av det vardagliga arbetet (Sibila & Prof 2014). 

Det går i linje med hur hanteringen av projekt framförs i temat ”När är vi klara?” 

där det går att tyda hur projekt som arbetsform inte är en del av verksamhetens 

organisationskultur, och inte hanterar det enligt verktyg som skiljer sig åt från det 

vardagliga arbetet. Trots att det inte framfördes att projektarbetsformen genomförs 

inom verksamheten går det genom resultatets teman tyda att projekt är en del av 

organisationen där det uttrycks en önskan om att bli bättre i att hantera projekt 

inför framtiden. Verksamheten blir påverkade av åtaganden som går i linje med 
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Jansson & Ljungs (2004) definition av en projektarbetsform men med koppling 

till resultatets samtliga tre teman går det att tyda en utmaning att arbeta utefter tid, 

resultat och kostnad när det saknas en gemensam mall och kunskap för att hantera 

projekt. 

Det beskrivs genom resultatets andra tema ”När är vi klara?”, att kunskapen om 

att hantera projekten saknades och det går att tyda hur det finns en önskan att 

utveckla en gemensam kunskap samt utse roller för att kunna driva projekten på 

ett tydligare och mer gemensamt sätt. Eftersom det finns en omedvetenhet om att 

projekt pågår och hur det ska drivas, kan det tydas att verksamheten och ledningen 

inte ännu tagit sig an projekt som en gemensam arbetsform. Av resultatets andra 

och tredje tema ”När är vi klara?” Och ”Vi slösar bort vår tid!” Går det att tolka 

hur gemensamma modeller, strukturer och verktyg inom projektledning skulle 

kunna vara fördelaktigt för att hantera projekt på ett mer sammansvetsat sätt, det 

går att koppla samman med hur Sibila & Prof (2014) beskriver 

projektledningsverktyg som ett sätt att ta sig an och driva projekt. Av samtliga tre 

teman går det att diskutera för den önskan som framkom i att bli bättre på att 

hantera projekt och hur medarbetarna fördelaktigt skulle kunna dra nytta av 

projektledningsverktyg som skulle kunna stödja att skapa en gemensam kunskap 

och struktur för att hantera avvikelser från det vardagliga. Vidare kan man inte 

enligt Jansson & Ljung (2004) nyttja de arbetsformer som görs i 

linjeorganisationen när enskilda projekt ska genomföras. Det krävs alltså att 

organisationer som genomför projekt inom linjeorganisationer där det vardagliga 

också pågår hanterar projekt som det enskilda, i temat ”Vi gör som vi vill” 

framförs projektledning som önskvärt för att skapa en gemensam struktur för 

projekten. I temat ”När är vi klara?” framgår det också hur projekten påverkar 

det dagliga arbetet och att avvikelserna bidrar till att det blir svårt att hinna med 

allting som ska göras. Arbetsbelastningen inom hotellbranschen är påfrestande 

och kan leda till stress samt utmattning menar McGinley et al. (2019). Emellertid 

finns det en positiv aspekt i att tillsätta resurser för att hantera projekt som ett sätt 

att förenkla medarbetarnas vardagliga sysslor men även för att hantera projekten. 

Utmaningen i att tillsätta resurser för att hantera projekt är dock i enlighet med 

Lock (2013) och Palm & Lindahl (2015) gedigen, eftersom resurser och tid redan 

tas upp av det vardagliga arbetet, det beskrivs alltså svårt att avgöra vilka resurser 
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som ska tillsättas i verksamhetens avvikande projekt. Genom temat ”Vi slösar 

bort vår tid!” framförs de onödiga resurserna som går åt när det inte finns en 

struktur i sättet verksamheten tar sig an projekt. Därtill förmedlar temat ”Vi slösar 

bort vår tid!” en viktig aspekt när en jämförelse av linjeorganisationen kontra 

projektarbetsformens resurser ska tillsättas. Det kan tydas vara viktigt av den 

faktor att kunna prioritera resurser för projekten gentemot det vardagliga arbetet 

vilket kan definieras som en utmaning. Den svåra avvägningen av resurser går 

också i linje med hur Testa & Sipe (2012) beskriver att ledare måste kunna avgöra 

vad som är viktigt att fokusera på inom hotellets dagliga arbete kontra de 

förändringar som är avvikande.  

Ett sätt att tillsätta resurser och underlätta avvikelser från det vardagliga som ovan 

diskuterats i projekt handlar om ledarskap, vilket framkom av resultatet i tema ett, 

”Vi gör som vi vill”, inte vara uttalat och projekten genomförs mer på känsla än 

genom ett tydligt ledarskap. Det går att tyda hur gruppen arbetar tillsammans för 

att nå målet, snarare än att en ledare ska driva gruppen mot målet. Det går också 

att dra paralleller mot hur en projektledare skulle kunna stödja den studerade 

hotellorganisationen i enlighet med Caniëls & Bakens (2012) och Munns & 

Bjeirmis (1996) beskrivning av hur projektledaren ska disponera det övergripande 

ansvaret för projektet samt projektets process och resultat. I och med alla 

utmaningar som diskuterats i detta avsnitt skulle en projektledare kunna stödja 

verksamheten att hantera projekt på ett mer gemensamt sätt vilket också 

framkommer av resultatets första tema ”Vi gör som vi vill”. En projektledare ska 

se över projektens process och kan således också stödja verksamhetens 

utmaningar med att avsluta projekten, dra lärdomar av tidigare erfarenheter samt 

förankra projekten över avdelningarna som framkommit vara en utmaning i temat 

”Vi slösar bort vår tid!”. Att driva projekt inom hotellverksamheten framkommer 

av samtliga tre teman vara utmanande och genomförs ofta omedvetet. En vilja 

samt motivation i att utveckla en gemensam kunskap om hur projekt ska hanteras 

kopplas i sin tur således också upp till att ledningen måste se behovet av projekt 

som i temat ”Vi gör som vi vill” framkom som önskvärt. 



 18 

4.2 Slutsatser 

Syftet var att skapa förståelse för hur projekt drivs inom hotellbranschen och den 

forskningsfråga som skulle besvaras var: Hur drivs projekt inom en 

hotellverksamhet? 

Det som framkom var att projekten sällan drivs som enskilda arbeten inom 

organisationen, istället hanteras projekten som en del av det vardagliga arbetet och 

inte avvikelser av dagliga rutiner och förutsägbarheter. Konklusionen är således 

att organisationen som helhet i stor utsträckning saknar en gemensam kunskap 

och struktur om hur projekt ska drivas och hanteras med verktyg som förespråkas 

inom projektledning. Ytterligare en slutsats är att det sällan finns några formella 

projektroller eller projektledare för att leda och driva projekten framåt. 

Trots en förhållandevis liten genomförd studie har frågeställningen uppfyllts. För 

att kunna generalisera resultatet i hur projekt drivs inom hotellbranschen skulle 

det vara fördelaktigt med fler liknande studier. Hotellbranschen kan än så länge 

definieras som omogen att hantera projekt och därav har studien bidragit med en 

djupare kunskap om hur projekt drivs inom en bransch som myntas av 

projektomogenhet.  

4.3 Studiens begränsning & framtida forskning 

Författaren till studien hade innan studien genomfördes, en relation till 

organisationen som studerades och har således kunnat påverka pålitligheten men 

även varit en viktig etisk aspekt att ta hänsyn till. Dock genomfördes inte studien 

på uppdrag av organisationen. Upplevelsen av den relation som fanns var dock 

inte av negativ karaktär då forskaren kunnat prata öppet med respondenter och en 

förståelse mellan varandra funnits under intervjutillfällen. Det upplevdes som att 

respondenterna vågade prata och dela med sig av sina upplevelser på ett mer 

djupare sätt än om relationen till organisationen inte funnits där. Vidare påverkade 

det förtroendet emellan eftersom forskaren kunde sätta sig in i situationer som 

respondenterna beskrev som exempelvis utmanande.  

Valet att förhålla sig till en organisation där hotellbranschen stod i centrum bidrog 

till att en generell samt djup bild av hur de hanterar med projekt. Därvid kan det 

sägas att studien är applicerbar på andra branscher som kan kopplas till en 
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projektomogenhet, vilket inte behöver involvera just hotellbranschen. Det går att 

generalisera och applicera studien på andra organisationer som inte är 

projektorienterade och påverkas av utmaningar i att arbeta mer i projekt. Eftersom 

studien genomfördes på en organisation där flera avdelningar medverkat har detta 

bidragit till en bredare och djupare förståelse för projektledning i verksamheten 

vilket också går att argumentera för att studien är applicerbar på andra 

verksamheter. 

En utmaning var att kunskapen om projekt saknades hos många respondenter 

vilket gjorde att svaren som uppkom gällande behovet av projektledning således 

kunde vara svårt att tolka samt att det var svårt för vissa att formulera sig när 

projekt diskuterades.  

Under studien framkom det att en gemensam kunskap saknades vilket skulle 

kunna kompletteras med en studie som undersöker hur en gemensam kunskap 

skulle kunna appliceras på en projektomogen verksamhet. Detta skulle kunna 

bidra till att visa hur projektomogna organisationer kan skapa en gemensam bild 

över hur man ska arbeta mer projektorienterat.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

- = stöd för följdfrågor 

 

Bakgrundsfrågor om respondent 

Kan du kort berätta hur verksamheten är uppbyggd? 

- Anställda, avdelningar etc.  

 

Vilken yrkesroll har du i organisationen? 

- Befattning. 

 

Hur länge har du arbetat inom den rollen? 

- Trivs du? 

 

Frågor 

Hur ser en ”vanlig” arbetsdag ut för dig? 

 

Arbetar du mycket i projekt? 

- Vilken omfattning har projekten? Hur länge pågår dom? Vad är projekt 

för er? Vad för slags projekt? 

 

Hur arbetar ni i projekt från start till slut? 

- Vem beställer projekten? Kommunikation, Beslutsmandat, Resursfördelning, 

Projektledare, Möten/Återkoppling/Deadlines. 

 

Vad är dina erfarenheter från att jobba i projekt? 

- Vem är projektledare? Är du projektledare? Hur var/är det? 

 

Finns det någon som arbetar som projektledare inom verksamheten? 

- Varför inte/varför? Hur fungerar det? 

 

Är projektledning viktigt inom er verksamhet? 

 

Anser du att ni har några utmaningar inom projekten? 

- Allmänna utmaningar i projekten 

- Ex. en projektledare 

- (eller) Skulle det projektbaserade i verksamheten ”förenklas” med en uttalad 

projektledare? 

 

Avslutande 

Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Introduktionsbrev 

Jag heter Therese Hardegård och läser magisterprogrammet inom projektledning på 

Karlstads universitet. Just nu genomför jag ett examensarbete där jag undersöker hur 

projekt drivs inom hotell. Undersökningen grundar sig i att jag utför ett antal intervjuer 

med personer som arbetar med projektledning. Det finns inget krav på erfarenhet eller 

utbildning. Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter per person. 

 

Materialet som insamlas kommer enbart användas för min studie och kommer inte 

spridas, det kommer vara konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in för mina öron 

samt min handledare och examinator om de begär det. Materialet kommer att raderas när 

studien är klar. Intervjuerna genomförs gärna på plats på din/er arbetsplats. När studien är 

klar kommer denna finnas allmänt tillgänglig för alla som vill läsa.  

 

Hantering av personuppgifter enligt GDPR 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del 

behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i 

Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. Karlstads universitet är 

personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 

maj 2018) har du rätt att 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. 

 

Tack för din medverkan! 

Therese Hardegård     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpo@kau.se
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: 

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. 

 
………………………………………… 
Underskrift 

 
………………………………………… …………………………………………
…………… 
Namnförtydligande, ort och datum 

 

Tack för din medverkan! 

   

Student:      

Therese Hardegård     
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