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En offentlig organisations hantering av risker   
- en studie av riskanalyser i interna förändringsprojekt 

Sammanfattning 

Om en organisation i dagens samhälle ska leva och utvecklas bör den vara flexibel och 

öppen för att arbeta på andra sätt än vad den många gånger är van vid. Att förändra ett 

arbetssätt är oftast lättare sagt än gjort, vilket organisationen bör vara beredd på. En 

förändring av arbetssätt kan komma att påverka hela kulturen inom organisationen. Något 

som blir mer aktuellt vid genomförandet av interna förändringsprojekt. När det finns en 

risk att ett projekt påverkar den egna organisationen kan man uppleva det som mycket 

viktigt att undersöka de risker och förändringar som skulle kunna påverka själva 

projektet. Genom att undersöka projektets risker kan organisationen förebygga och 

undvika att okontrollerade förändringar uppstår.  

I denna studie har vi valt att fokusera på interna förändringsprojekt inom en offentlig 

organisation, då offentliga organisationer var för oss ett nytt område. Att vi valt att 

studera interna förändringsprojekt beror på att vi anser att det finns många olika delar 

som kan påverka förändringsprojektets resultat, så som den ovan nämnda kulturen. Vårt 

syfte med uppsatsen är att undersöka hur en specifik offentlig organisation hanterar risker 

i deras interna förändringsprojekt. Vi ville även se på vilket sätt projektledarna i den 

offentliga organisationen genomförde riskanalyser. Uppsatsen resulterar även i ett förslag 

på hur riskanalyserna skulle kunna sett ut samt en enklare riskanalysmall.  

Uppsatsarbetet startades med sökandet efter litteratur om risker, riskhantering samt olika 

modeller av riskanalyser. Vi har valt att genomföra en kvalitativ empirisk undersökning 

där fem projekt har granskats och dess projektledare intervjuats. Alla dessa fem jobbar 

inom samma offentliga organisation. De dokumentstudier som vi genomförde på 

projekten resulterade i en förförståelse, som vi sedan tog med oss vid genomförandet av 

djupintervjuerna. Uppsatsarbetet fortsatte med en sammanställning utav de data vi fått in. 

Vi insåg snart att den dokumentation vi samlat in från projekten många gånger var 

bristfällig, vilket gjorde att vi lade mer krut på att analysera djupintervjuerna. 

Under analysen av materialet började vi skönja en röd tråd i projekten. 

Projektdokumentationen var dåligt uppdaterade, det saknades tydlig styrning inom 

projektgrupperna och det uppkom ofta osäkerhet om vilka roller ett projekt bör innehålla 

och vem man ska rapportera till. Av den anledningen har vi valt att avsluta vår studie med 

två punkter som bör tänkas på vid genomförandet av projekt, vikten av tydlig 

dokumentation och tydliga rollbeskrivningar. Vi har även valt att lägga in en enklare 

riskanalys som bilaga i slutet av uppsatsen.  

 

Nyckelord: 

Projektledning, risker och riskhantering, riskvärdering, minirisk, projektdokumentation, 

projektreferenser 
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Abstract 

In order for an organization to live and develop in today's society, it has to be 

flexible and open. A change in the organization is often easier said than done, which is 

something that the organization has to be prepared for. Changes in the organization often 

affect the culture within the organization. This occurs particularly in the internal change 

projects.  

In this study we have chosen to focus on a public organization. We chose to study 

the internal change projects because we believe that there are many different 

elements that can affect change project, so that the above culture. Our purpose in this 

paper is to examine how particular public organizations manage risk in their internal 

change projects. We also wanted to see how the project leaders conducted risk 

assessments. The essay also results in a proposal on how risk analysis could be seen out. 

The essay started with the search for literature on risk, risk management, and various 

models of risk analysis. We have chosen to conduct a qualitative empirical study in which 

five projects have been reviewed and the project managers interviewed. All these five 

project manager’s works in the same government organization. 

The document studies that we conducted on the projects resulted in an understanding, 

which we took with us in the implementation of depth interviews. During the analysis of 

the material, we started a main theme in the projects. The project documentation was 

poorly updated and there were no clear guidance in some of the project groups. For this 

reason we have decided to conclude our study by two points to consider when 

implementing the projects, the importance of clear documentation and clear role 

descriptions. 

We have also chosen to show a simple risk analysis as an appendix at the end of 

the essay. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras den bakgrund som vår studie bygger på. Vi börjar 

med en bredare introduktion av ämnet som senare mynnar ut i en beskrivning av syfte 

och frågeställningar för studien. Inledningen kommer att avslutas med en disposition av 

uppsatsen. 

 

 

1.1 Bakgrund 

För att en organisation i dagens samhälle ska utvecklas och leva vidare bör den vara 

flexibel och öppen för att arbeta på andra sätt än vad den är van vid. Organisationen bör 

även vara beredd på att en förändring oftare är lättare sagd än gjord, då förändringen 

många gånger kan påverkar kulturen inom organisationen. Dock kan det vara svårt att 

förutse vilket resultat det i sin tur skulle leda till. Att arbeta i projekt har blivit mer och 

mer populärt även inom de organisationer och branscher där projektledning inte varit 

något stort innan. Genom att arbeta i olika typer av projekt kan organisationen ibland 

påverkas. Denna påverkan kan bli extra synlig vid interna förändringsprojekt. 

Det som är utmärkande med interna förändringsprojekt är att uppmärksamheten främst 

riktas inåt, mot den egna organisationen. Projekten bygger på en önskan om förändring, 

förbättring eller en vilja att utveckla organisationens sätt att arbeta. Det kan tillexempel 

handla om att flytta om vissa delar av verksamheten, eller att utveckla och införa nya 

arbetssätt i form av IT-system (Jansson & Ljung 2010:45,48). Det finns dock en del 

problematik vid genomförande av interna förändringsprojekt, som kan visa sig i form av 

motstånd mot förändringarna. Många gånger är dessa problem sammankopplade med den 

situation som råder inom organisationen. Handlar det tillexempel om att nya system ska 

införas kan det många gånger krävas en tyngre kunskap om hur dessa system fungerar.  

Ofta avslutas projekt på ett annorlunda sätt än vad som från början var planerat. Antingen 

har något av de viktigaste elementen så som tid, resultat eller kostnad förändrats, eller så 

kan det vara andra yttre faktorer som påverkat projektet och således dess resultat. För att 

kunna bibehålla ett fokus genom hela projektet krävs det att projektledaren grundligt 

undersöker de oförutsedda händelser som skulle kunna uppkomma. Att genomföra en 

riskanalys i början av ett projekt kan ses som ett självklart moment, i teorin, men tyvärr 

funkar det ej alltid så i praktiken. Att genomföra en grundlig riskanalys innebär 

ytterligare projektdokumentation, vilket inte brukar vara populärt. 

Det finns dock en mängd olika metoder att tillgå för att kunna analysera och beräkna 

risker. Allt ifrån datorstödd projektstimulering till metoder som bygger på sunt förnuft 

och enkel metodik (Wenell 2001:107). Olika metoder kräver olika mycket planeringstid 
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och olika mycket dokumentering. Vilka metoder och modeller projektet arbetar kan man 

se som något man får anpassa inför varje ny situation. Det gemensamma för dem alla är 

att det utförs en dokumenterad analys av risker som kan uppkomma under projektet. 

Vi tänker oss att det finns en koppling mellan den förut nämnda projektproblematiken, att 

projekt ej blir som man tänkt sig, och slarvigt genomförda riskanalyser. Om 

projektledaren i förväg försöker förutse händelser som kan påverka projektet, kan denne 

både kontrollera projektet enklare och även bidrar till att projektet kvalitetssäkras 

ytterligare. 

 

Tidigare studier har visat på vikten att en väl genomförd projektplanering är ett steg mot 

ett lyckat projektresultat. Syftet med en projektplanering är bland annat att skapa en 

översikt över vad som ska göras och i vilken ordning det ska ske, något som resulterar i 

en tids- och resursplan. Det viktigt att låta riskanalysen bli en del av projektplaneringen 

och inte något som görs på sidan av (Jaafari 1999). När projektledaren tydligt ser vad 

som ska göras under projektet är det att enklare se de risker som kan uppkomma under 

projektets gång. Både yttre och inre påverkningar kan ligga till grund för att risker 

uppkommer. Yttre påverkningar skulle kunna vara att krav och önskemål från beställare 

ändras. För att undvika att något sådant ska behöva påverka projektet i allt för stor 

utsträckning är det viktigt att tydligt dokumentera vad man har kommit överens om.  

Exempel på en inre påverkan kan vara projektgrupps relaterad. Det kan handla om 

samarbetssvårigheter inom gruppen eller att en viss nyckelkompetens faller ur projektet 

på grund av sjukdom. Att genomföra en riskhantering förbereder inte bara projektgruppen 

på eventuella händelser utan även projektets intressenter får en vetskap om vad som kan 

ske under projektet.  

 

I denna studie har vi valt att se närmare på hur en stor offentlig verksamhet hanterar 

risker i sina interna förändringsprojekt. Anledningen till att vi valde en organisation inom 

offentlig verksamhet istället för en organisation inom näringslivet grundar sig främst på 

två saker. Den ena är att det inom näringslivet har det arbetats fram en projektkultur som 

inte riktigt finns inom offentliga verksamheter. Något som i sin tur kan beror på att denna 

typ av organisationer vanligtvis inte söker vinst på samma sätt. Den andra anledningen 

var att de råder oftast tunga traditioner inom offentliga verksamheter. Att implementera 

nya idéer och arbetssätt kan många gånger vara problematisk i alla typer av 

organisationer, men framförallt i en traditionsstyrd sådana. Något som visar sig i en ofta 

tydlig hierarki och tydliga vägar gällande beslutsfattande. Många utav verksamhetens 

arbetssätt ser ungefär likadana ut som de alltid har gjort. Att ändra på något som fungerar 

kan upplevas onödigt. 

Inom offentliga verksamheter ställs det lite annorlunda krav på projekten och dess 

intressenter. Då generellt sett hela verksamheten är delaktig i projektet. På så vis är det 

viktigt att det finns klara projektmål.  
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De projekt vi kommer att använda i vår studie är fem interna förändringsprojekt inom den 

aktuella verksamheten, vars syfte är att sprida utbildning och forskning. Vissa utav 

projektet har/hade som mål att förändra och förenkla administration medan andra 

har/hade tekniska förändringar som projektmål.  

 

 

1.2 Syfte 

Tanken med studien är att analysera hur den offentliga verksamheten hanterar risker i 

sina projekt och dessutom hur riskanalyser genomförs i interna förändringsprojekt inom 

den aktuella verksamheten. 

Frågeställning: 

 Hur hanteras risker i ett internt förändringsprojekt i en offentlig miljö? 

 Hur genomförs en riskanalys i ett internt förändringsprojekt i en offentlig miljö 

och dessutom hur ser prioriteringen av dessa risker ut?  

 På vilket sätt kan man välja att använda sig av riskanalyser i ett internt 

förändringsprojekt? 

 

1.2.1 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att endast studera projekttypen interna förändringsprojekt, inom 

den aktuella verksamheten. Vi anser att interna förändringsprojekt är sådana projekt som 

kan påverka många i en organisation, samt bli påverkad av många olika parter både i och 

utanför organisationen. Vilket gör att projektplaneringen inom dessa projekt bör vara 

högt prioriterade.  

Vi hade gärna intervjuat fler projektledare inom verksamheten, för att på så vis få en 

annan tyngd gällande de slutsatser som studien landade i. Pågrund av tidsbrist bestämde 

vi oss dock för att stanna vid antalet fem respondenter.  

Vi väljer att endast nämna två metoder att beräkna risker, varav en på ett djupare plan. 

Anledningen till denna avgränsning är att denna studie ej bygger på metoder att räkna ut 

risker, utan om och i så fall hur aktuella verksamheten går till väga vid genomförandet av 

riskanalyser. 

I samband med respondenternas intervjuer, genomförde vi även en riskbrainstorming 

gällande projekten. Vi valde dock att endast genomföra denna typ av riskbrainstorming 
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på fyra utav fem respondenters projekt. Anledningen är att det projekt som Projektledare 

5 tog upp hade en redan klar och tydlig riskanalys genomförd. Vi kommer dock att 

diskutera kring det aktuella projektet under rubriken 5.2 Iakttagelser och reflektioner. 

 

 

1.3 Förväntat resultat 

Studiens resultat kommer att ge en insikt i hur man arbetar med risker och riskanalyser i 

interna förändringsprojekt i en offentlig miljö. Vi förväntar oss även att få reda på vilket 

sätt man använder man sig av den genomförda riskanalysen under projektets gång. Vi vet 

att inom näringslivet använder man sig ofta av sina riskanalyser och vi förväntar oss att se 

samma resultat inom offentlig organisation. 

Vår förförståelse inom projekt bygger på främst på teoretiska fördjupade kunskaper 

gällande intern kommunikation inom projekt men även projektledning generellt. Vi 

förväntar oss att se ett samband mellan den interna kommunikationen och sättet att se på 

risker och arbeta med risker. Vi har under ett antal år samlat på oss teoretisk kunskap 

gällande projekt och arbetsvetenskap, men saknar arbetslivserfarenhet inom ämnet. Vilket 

i sin tur gör att vi finner det mycket intressant att se om dessa två stämmer överens med 

den verklighet som råder där ute. Kan det vara så att man använder riskanalyserna på det 

sätt som det är tänkt. Eller är det bara något man har med i sin projektplan för att det ska 

se bra ut, och därefter gärna gömmer undan. För visst är det så att allt som har med risk 

att göra har ändå en negativ klang.  
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1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel och vi har valt att dela upp dem enligt följande:  

Kapitel 1 Inledning  

Här kommer vi att ge lite information om bakgrunden till denna studie. Vi tar även upp 

syftet och frågeställningar som ligger till grund för studien. 

Kapitel 2 Teori 

Vi kommer här att presentera de olika teorier som ligger till grund för studien. Vi 

kommer att förklara vissa begrepp och teorier mer ingående, som hjälper läsaren att få en 

helhet av vad det innebär att jobba i projekt. 

Kapitel 3 Metod 

Här är vårt syfte att redovisa hur vi gått tillväga för att samla in vårt material som sedan 

besvarade våra frågeställningar. Vi kommer även att redovisa vilken undersökningsmetod 

vi använt oss av och varför.  

Kapitel 4 Analys av insamlat material 

I det avsnittet har vi valt att presentera det resultat våra intervjuer gav oss. Vi har 

sammankopplat data med teori. 

Kapitel 5 Slutsats  

I detta avsnitt har vi som syfte att besvara varje specifik frågesällning. Här har vi även 

valt att delge er våra egna tankar och funderingar. 

I detta avsnitt har vi valt att djupare förklara de två punkter vi finner vara viktiga för ett 

projekt när det genomförs. Vi tar även upp förslag på vidare forskning. 
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs de för undersökningen relevanta teorier och begrepp. Först 

beskrivs projekt i korthet samt allmänna begrepp. Därefter går vi djupare in på hur 

hantering av risker i ett projekt kan gå till. 

 

 

2.1 Projekt 

När man är ute efter en förändring på något vis använder man sig av projekt. Ett projekt 

ha alltid en början och ett slut, och är på så vis av engångskaraktär. Det är målet med 

själva förändringen som står i fokus och blir därmed projektuppgiften (Engwall 1999:45). 

De mål som projektet ska uppnå bygger alltid på tre viktiga delar, tidsgränser, 

kostnadsramar och slutresultat. Tillsammans bildar dessa tre en triangel som tydligt visar 

hur punkterna hör samma och är beroende av varandra. Projekttriangeln är en klassiker 

inom projektledning inom vilken bransch man än talar om.  

                         Tid 

        

  

 

 

 

  Kostnad                                      Resultat 

 

Figur 1 Projekttriangeln (Jansson & Ljung 2004:32) 

 

Ett projekt kan vara uppbyggt på många olika sätt. Det finns stora projekt som kan 

innehålla grupper om ett tjugotal medlemmar som är spridda över olika världsdelar med 

en budget på flera miljoner. Och det finns projektgrupper så består av tre medlemmar 

sittandes på samma avdelning. Det är dock inte storleken på ett uppdrag som avgör om 

det är ett projekt eller ej, utan det är den tidsbegränsningen som finns i uppdraget (Odhe 

& Zetterberg 2010). Ett projekt genomgår ett antal faser under processens gång. Dessa 

faser består av förstudie, planeringsfas och genomförandefasen (Jansson & Ljung 

2004:21).  Förstudien innebär att man analyserar de förutsättningar som finns och arbetar 

fram en arbetsplan för uppdraget. Planeringen innebär att man planerar för hur själva 

genomförandet av projektet kommer att se ut (Tonnquist 2008:15f). Det är av vikt att det 

genomgående finns en tydlig styrning från projektledares sida. Saknas det styrning är det 
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lätt hänt att projektet glider ur projektledarens händer vilket alltid kommer att påverka 

projektresultatet.  

Man talar oftast om fyra projektarketyper produktutvecklingsprojekt, marknadsprojekt, 

interna förändringsprojekt och kundorderprojekt. De första tre riktar sig främst in på 

förändringar av verksamheten, medan den sista, kundorderprojekt, sker löpande inom 

organisationens operativa verksamhet (Jansson & Ljung 2004:46ff).  

 Produktutvecklingsprojekt: inom denna typ av projekt utvecklas det varor 

och/eller tjänster. Fokus ligger på vad verksamheten vill erbjuda sina kunder och 

varför kunderna ska välja just den verksamhetens produkter.  

 Marknadsprojekt: under denna typ av projekt handlar det för verksamheten om att 

visa upp sig på en ny marknad. Det kan handla om en ny kundgrupp, en ny 

affärsmodell eller en ny geografiskmarknad. Frågan inom dessa projekt är var ska 

verksamheten synas och vem vänder man sig till. 

 Interna förändringsprojekt: i dessa projekt handlar det om att förändra och 

utveckla arbetssätten inom den egna organisationen. Hur väljer organisationen att 

arbeta? Kan det behövas omorganisationer eller kanske utbildning av personal. 

 Kundorderprojekt: dessa har oftast en tydlig koppling till sälj- och 

leveransprocesser inom en organisation. Projektuppgiften innebär att leverera 

varor och tjänster. 

Det kan dock finnas en del nackdelar med att organisera ett uppdrag i projektform. Brister 

gällande långsiktighet i gruppdynamiken. Brist på beredskap att sammanställa de 

erfarenheter som projektet har medfört ses även det som något negativt. En annan negativ 

risk är att projektet kan bli isolerat från den ordinarie organisationen och tar extra tid samt 

kostnader från projektets satta budget (Odhe & Zetterberg 2010). 

 

2.1.1 Interna förändringsprojekt 

Fokuset inom interna förändringsprojekt ligger i projektflödet/-processen. Det är viktigt 

att det sker en avgränsning i projektet, där det tydligt framgår vad som ingår och inte. Att 

göra tydliga avgränsningar i ett internt förändringsprojekt kan vara svårt då denna typ av 

projekt många gånger kan innehålla otydliga krav. Den viktigaste aktören/intressenten 

blir således den intern mottagare alltså moderorganisationen (Jansson & Ljung 

2004:222,286,170). 

Ett internt förändringsprojekt uppstår genom att det finns ett behov av någon form av 

förändring eller effektivisering inom den egna organisationen. Det är den ordinarie 

organisationen som ger den tillfälliga organisationen, projektgruppen, ett uppdrag och 
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resurser för det (Andersen 2006). Här kan det, som vi tidigare har nämnt, uppstå en del 

krockar gällande resursfördelningen. Även om styrande delar av organisationen upplever 

ett behov av det aktuella projektet finns det ofta en önskan om att den dagliga 

verksamheten ska påverkas så lite som möjligt utav det. I samma ögonblick som ett 

internt förändringsprojekt formas kommer det att bli föremål för påtryckningar från flera 

olika håll. Något som kan undvikas genom restriktiva tillvägagångssätt gällande bland 

annat dokumentationen. Jansson och Ljung (2004:198) menar interna förändringsprojekt 

kan störa den ordinarie verksamheten, då projektet kräver resurser som arbetar inom den 

vardagliga verksamheten. Detta är något som både moderorganisationen samt 

projektledare måste ta hänsyn till både i planeringsstadiet av ett projekt och under 

projektets genomförande. Vi anser att det är av vikt att projektledaren leder projektet 

utifrån ett situationsanpassat synsätt. Varje händelse kan leda till att situationer uppstår 

inom projektgruppen. Om projektledaren försöker hålla sig uppdaterad på vilken situation 

som råder inom gruppen blir det lättare för denne att få gruppen att samarbeta och 

projektet att nå uppsatta mål. 

Som inom alla typer av projektledningstyper finns det inom interna förändringsprojekt 

olika typer av modeller och metoder projektgruppen kan använda sig av. Vi menar att 

valet av metod beror på vilket perspektiv moderorganisationen har för projektet, något 

som även Andersen (2006) håller med om. Enligt Andersen (2006) är det projektet som 

ska få styra vilken projektledningsmodell som passar det aktuella projektet. Vi menar 

dock på att man bör ta hänsyn till att ett perspektiv kan förändras beroende på den 

situation som råder inom organisationen. Vilket gör att projektledaren inte bara måste 

veta vad som händer inom projektet utan även ha koll på förändringar i 

moderorganisationen. Andersen (2006) anser att projektledare inte bara ansvarar för 

projektet och dess framgångar utan hur projektet fortlöper även något som 

moderorganisationen ansvarar för.  

Ett förändringsprojekt inom en offentlig organisation måste bestå av många olika 

egenskaperna. Det måste finnas ett breddat deltagande, acceptans av olika åsikter. Inom 

projektgruppen, men även resten av organisationen, måste det finnas utrymme för dialog, 

en öppen och saklig process gällande beslutsfattande. En sista viktig punkt är att alla 

projektdeltagare måste tycka sig se något fördelaktigt i projektets resultat. Då meningen 

med ett internt förändringsprojekt är att det ska moderorganisationen till högre och bättre 

funktionalitet (Andersen 2006). Det sker en effektivisering gällande processer och 

arbetssätt. Det lärande som uppkommer av interna förändringsprojekt visas många gånger 

som tyst kunskap och genom nya attityder. Vilket ofta kan leda till svårigheter när 

framgångsresultat ska mätas.  
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Det interna förändringsprojektets framgång beror på hur moderorganisationen använder 

projektresultatet. Det kan ta flera år innan man kan utläsa projektresultatets framgång. 

För att veta närmare måste moderorganisationen gå tillbaka till ursprunget av projektet 

och svara på framförallt två frågor (Andersen 2006):  

 Varför startades projektet?  

 Vilka förändringar sökte moderorganisationen genom att upprätta projektet?  

Man kan se det som att inom interna förändringsprojekt finns det ett extra behov av 

bestämmelser gällande genomförande och förvaltning av projekten. Då de traditionella 

synsätten inom offentliga organisationer ofta är starka och djupt rotade inom 

organisationskulturen. 

 

2.1.2 Projektledare (PL) 

Projektledningsläran kan ibland ses som en generell kompetens på så sätt att den kan 

användas oberoende bransch, så länge den anpassas till den miljö och organisation den 

ska råda i. Det blir framförallt PL:s uppgift att se till så denna anpassning sker (Svensson 

& von Otter 2001:112f). En PL kan man således finna i de flesta branscher, då det har 

blivit mer och mer aktuellt att använda sig av just benämningarna projekt, projektledning 

och PL. inom exempelvis IT-branschen har projektledning funnits länge och många 

modeller och arbetssätt har utvecklats inom branschen. Inom offentliga verksamheter, så 

som vård och omsorg, är det främst de senaste åren man har börjat benämna förändringar 

som projekt. 

När det blir aktuellt att genomföra ett projekt, kan organisationen välja att utse en PL 

internt eller anlita en konsult. Det beror på om organisationen anser att kunskapen redan 

finns inom organisationen, och om det finns möjlighet att låsa upp denna person vid ett 

projekt. Vilket fall måste inte en PL bara ha kunskaper om det aktuella projektämnet utan 

även klara av att hantera människor i olika situationer. Dock är det viktigt att PL har viss 

teknisk kunskap om projektämnet. Så denne kan följa med i samtal gällande projektet 

som många gånger kan bygga på olika aktuella begrepp. 

Det finns många delar i en PL:s  arbetsuppgifter, vanligt förekommande är att planera 

projektet, rapportera och dokumentera (Lööw 1999:27). Dessa kan ses som en PL:s hårda 

arbetsuppgifter, medan de mjuka arbetsuppgifterna består i att få projektet att nå slutmål 

tillsammans med projektgruppen. För att de mjuka arbetsuppgifterna ska klaras av krävs 

det att alla projektmedlemmar vet vad projektmålet är och hur vägen dit är planerad att se 

ut. För att detta ska ske är det av vikt att PL är tydlig i sin styrning och visar 

projektgruppen åt vilket håll målet kan nås. Något som kräver bland annat mycket vilja 

och beslutsamhet från PL. En PL måste under projektets gång försöka övertyga alla som 

påverkas av projektet, så som projektägare, förvaltare av moderorganisationen, framtida 
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användare av projektresultatet samt projektgruppen fördelarna med projektet. Något som 

inte bara gäller vid interna förändringsprojekt utan alla typer av projekt. 

 

Människan överlag går in i en situation med en förväntan om vad som komma skall, och 

det är individens attityd som kan påverka situationens utgång (Jansson & Ljung 2004:49). 

I ett projekt ingår det ofta många individer och alla dessa har många gånger olika åsikter 

och viljor gällande vad som kan vara bra för projektet.  

 

Projektet som helhet är något som PL måste hålla fokus på och därefter låta 

gruppmedlemmarna fokusera på detaljerna (Rapp Ricciardi & Schaller 2005:79). Rollen 

som PL kan således beskrivas som en generalist med ett brett erfarenhetsfält. Oavsett i 

vilken typ av projekt eller bransch PL arbetar i ansvarar han/hon alltid för planering, 

kontroll och styrning av projektet, så projektet blir genomfört med en god kvalité, i rätt 

tid och till rätt kostnad (Eklund 2009:81). Det blir således PL:s uppgift att samla alla 

tankar och idéer som finns inom projektgruppen, för att sedan försöka sålla fram de bästa 

som projektgruppen har. Man kan likna en PL vid en växeltelefonist. Han/hon ska veta 

vem i projektgruppen som besitter kunskapen inom ett visst område och vem som kan ge 

svar på frågor som uppkommer. 

 

Det är inte bara många viljor som ska tillgodoses inom en projektgrupp utan där det finns 

många olika individer finns det även många olika attityder. Att attityder förändras 

beroende på hur situationer uppkommer och förändras är något en PL helt enkelt måste 

räkna med. Odhe & Zetterberg (2010) redovisar i en studie just kring hur situationer 

påverkar PL:s sätt att arbete och kommunicera både inom projektgruppen men även med 

projektets intressenter. Studien visade på att det är i stort sett alltid som situationen avgör 

hur PL leder sina medarbetare, även kallat situationsanpassat ledarskap. Beroende på 

vilken fas projektet befinner sig och hur gruppsammansättningen ser ut får man som PL 

vara flexibel i sitt ledarskap, något som kommer främst genom praktisk träning och 

erfarenheter i exempelvis problemlösning och gruppdynamik. För trots att det går att läsa 

sig till mycket inom projektledning så är det först ute i verkligheten som en PL får känna 

på hur det känns att leda människor. 

Inom många organisationer finns det linjechefer som leder både grupper av medarbetare 

och avdelningar. Det finns ändå en del som skiljer en vanlig linjeledare/chef
1
 från en PL. 

Den största olikheten är att en PL leder en grupp av människor som vanligtvis inte brukar 

arbeta tillsammans, och därför kanske inte känner varandra så väl. Projektgruppen är 

många gånger sammansatt av medarbetare som till vardags arbetar inom olika 

avdelningar i organisationen. Vilket innebär att det är viktigt att PL har fokus på vad 

uppdraget innebär och hur gruppen ska kunna nå det uppsatta målet (Eklund 2009:82).   

Ofta har projektmedlemmar både en tjänst i den ordinarie verksamheten, förutom tjänsten 

                                                 

1
 Linjeledare/chef finns inom den fasta organisationen och ledarskapet är främst av långvarig karaktär 

(Erhardsson & Lindell 2009:17) 
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i projektet, vilket i praktiken innebär att dessa medlemmar har två chefer, en linjechef och 

en PL. vilket i sin tur kan leda till lojalitetsproblem för den anställda om prioriteringen ej 

är tydlig nog, då det krävs ansvar inte bara för ordinarie arbetsuppgifter utan även ansvar 

inför projektet (Tonnquist 2008:8f). Att denna problematik kan uppstå är ytterligare något 

som PL måste vara medveten om under projektets gång. Men framför allt då 

projektkonstellationen sätts samman. I och med att ett projekt är starkt beroende av de 

resurser som PL kan få loss. För att kunna få loss rätt resurser och ges möjligheter att ro 

projektet i hamn är det viktigt att PL har en bra kommunikation med alla inom projektet. 

För att sammanfatta hur en PL bör agera i sin roll kan man ta hjälp av det resonemang 

som Northouse i sin bok Leadership: theory and practice använder sig av. Northouse 

(2007:19ff) menar att en ledare bör besitta egenskaper så som intelligens, självförtroende, 

beslutsamhet, hederlighet/ärlighet och social kompetens. PL bör tänka på att tala så 

gruppen förstår vad som verkligen sägs. Genom att verifiera och försäkra sig om att alla 

förstår, gör att PL kan undvika onödiga missförstånd. En PL måste ha tillit till sig själv 

och känna att han/hon litar på sitt eget omdöme för att kunna leda gruppen. Att det finns 

ett initiativtagande och ett driv är även det viktiga ledarskapegenskaper hos en PL. 

 

 

2.2 Offentlig verksamhet 

Offentlig sektor är den gemensamma verksamheten som drivs åt samhället, underställt 

stat, kommun och landsting eller andra politiska enheter. Offentlig verksamhet 

finansierad av allmänna medel i form av skatteintäkter. Det är inte bara inom näringslivet 

som projekt drivs utan även inom den offentliga verksamheten. Det finns dock en 

skillnad mellan dessa två världar, som i sin tur leder till att arbetssätten kan se lite olika 

ut. Något som lätt kan skapa kaos inom den offentliga verksamheten är när man, enligt 

vad Jansson och Wiik
2
 beskriver, ”mekaniskt” försöker hämta projektmodeller från den 

privata sektorn och tror att det ska fungera lika bra inom den offentliga. Att man lånar 

stora delar av projekttankegångar och modeller från näringslivet kan absolut ses som 

positivt. Man får dock ej glömma bort att arbeta om modellerna så att den passar in på 

den egna offentliga verksamheten, som den är tänkt att verka i.   

Den största skillnaden mellan näringslivet och den offentliga sektorn är framför allt att 

sättet att styra och ledningens sätt att tänka ser annorlunda ut. Boyne (2002) menar att 

äganderätten inom den offentliga sektorn ger upphov till en lägre effektivitet, eftersom 

den styr och ägs av staten. Boyne (2002) vill även tydligt påvisa att den offentliga sektorn 

                                                 

2
 Tomas Jansson och Tore H. Wiik har tillsammans skrivit en artikel som publicerats på Projektforums 

hemsida, www.projektforum.se 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landsting
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_medel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skatt
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ej är lika känslig gällande finansieringen, utan får sina finansiella medel från skatter och 

ej beroende på hur marknaden ser ut, vilket man inom den privata sektorn ofta är helt 

beroende av. 

Något mer som skiljer en offentlig verksamhet från en privat är det ägande förhållandet 

som råder och som i sin tur ger upphov till en rad olikheter (Boyne 2002:98ff) Det är 

viktigt att belysa när man ska se det hela ur ett ekonomiskt perspektiv. Den privat sektor 

är man ständigt beroende av marknaden och dess köpkraft medan man inom den 

offentliga sektorn är beroende av vilka politiska beslut som tas och vilka skattemedel som 

tilldelas. Vilket gör att offentlig verksamhet ligger i händerna på staten och olika 

regeringars beslut. Boyne (2002:98ff) menar att det inom den privata sektorn tas högre 

risker och vilket i sin tur leder högre effektivitet än inom den offentliga sektorn. I den 

offentliga sektorn är det primära att fullfölja projektet och att leverera något användbart. 

Kopplingen mellan intäkter och kostnader blir ej lika uppmärksammade som inom den 

privata sektorn.  

Jansson och Wiik
3
 tar även upp ett antal olika aspekter som tydligt påvisar den stora 

skillnaden att driva projekt inom privat sektor och inom offentlig. Inom den offentliga 

verksamheten tas inga beslut innan de är väl förankrade. Det ska helst genomgå en 

process där projektgruppen ska hinna fundera, diskutera och belysa beslutet ur så många 

olika perspektiv som möjligt. Pågrund av att det allt som oftast finns en rad olika 

intressenter som alla har olika behov. Inom planeringsprocessen uppstår ofta konflikter 

då man inom en offentlig verksamhet ska genomföra en större förändring eller satsning.  

Att ser hur en idé arbetas fram för att därefter tas form genom ett projekt, är många 

gånger en drivkraft vid en utveckling av något. Vilket gör att relationen till idén ofta blir 

en viktig del för både PL och projektmedlemmar. Vare sig man själv är ägare till den eller 

har varit med och utformat själva idén. Denna koppling är en stark motivationsfaktor och 

kopplingen mellan kreativitet, beslut och utförandet har en betydande roll. Ofta är 

projekten långa inom de offentliga verksamheterna och det är inte ovanligt med projekt 

som pågår i flera år. Vilket gör att offentliga verksamheter många gånger anlitar 

konsulter för uppdraget, då det oftast saknas projekterfarenheter och även andra 

ledaregenskaper inom den egna verksamheten, som kan tas ur den normala hierarkin 

under längre tidsperioder.  

Det finns dock en del risker med att anlita konsulter för sådana uppdrag. Bland annat är 

att det är konsulten som arbetar fram idén och förknippas med hela satsningen. Något 

som blir problematiskt om konsulten skulle gå eller bytas ut mot någon som kanske 

saknar lite av den glöd som från början fanns. Resultatet blir att projektet tappar både fart 

och fokus. En annan risk är att genom att anlita en konsult försätts denne med dubbla 

                                                 

3
 Tomas Jansson och Tore H. Wiik har tillsammans skrivit en artikel som publicerats på Projektforums 

hemsida, www.projektforum.se 
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agendor. Meningen är att projektet ska genomföras snabbt och effektivt, men konsulten 

kommer även att fakturera arvode. Här skapas det lätt konflikter då dessa mål ibland kan 

komma att stå i konflikt med varandras mål. Desto mer beroende uppdragsgivaren blir av 

konsulten, ju längre kan uppdraget bli.  

Dock finns det ytterligare en punkt som skiljer på offentlig och privat sektor, och det är 

lagar och regler. Här menar många att inom den offentliga sektor i allt större utsträckning 

måste tänka på vilka lagar och regler som finns och ta det sociala ansvar som förväntas av 

en offentlig verksamhet. Emellertid får man ej glömma att även inom den privata sektorn 

även har regelverk att följa, ett regelverk som kan förändras beroende på den regering 

som styr. Ovan nämnda skillnader är bara några av de aspekter som skiljer den privata 

och offentliga sektorn från varandra, dock kan man bara genom en lätt överblick se att det 

handlar till största delen om hur man styrs och hur de finansiella medlen ska inbringas.  

 

 

2.3 Allmänna begrepp 

Nedan kommer vi att förklara en del av de begrepp som vi kommer att använda oss av i 

denna rapport. 

 

Risk har en allmän betydelse möjlighet att något oönskat ska inträffa. I en mer teknisk 

bemärkelse kan risk definieras som sannolikheten för att en specificerad omständighet 

leder till en specificerad oönskad händelse eller effekt under en angiven tidsperiod 

(www.ne.se). Vi kan uppleva att ordet risk kan ha en negativ klang. Vilket har gjort att vi 

har valt att dela upp begreppet i negativ respektive positiv risk.      

 

Negativ risk är något som påverkar projektet negativt och som ofta även försvårar 

genomförandet. Antingen att en specifik fas/process påverkas eller att hela 

projektresultatet påverkas negativt. 

 

Positiv risk öppnar upp för att konsekvenserna istället leder till något positivt tillexempel 

resultatet blir bättre än tänkt eller att nya utvecklingsmöjligheter visar sig. 

 

Riskhantering bygger enligt Tonnquist (2008:392) på främst fyra punkter, men vi har valt 

att minska ner dem till tre, riskidentifiering, värdering/åtgärdsplanera och bemötande. De 

tre första processerna måste vara under kontroll innan man kan börja med 

projektgenomförandet, medan man under genomförande kan starta den sista processen 

riskbemötandet. 

 

Riskidentifiera de olika riskhändelserna som kan tänkas påverka projektet. En 

riskhändelse syftar till en specifik händelse som kan påverka projektet på antingen ett 
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negativt eller positivt sätt. För att kunna identifiera dessa risker används ofta 

brainstorming (Tonnquist 2008:147). 

 

Riskvärdering syftar till att utvärdera vilken sannolikhet det finna att riskhändelsen 

inträffar och vilken konsekvens det då skulle kunna tänkas få för projektet. En metod för 

att värdera risker är Minirisk (Wenell 2001:108). 

 

Åtgärdsplan handlar om att upprätta en handlingsplan med olika strategier för att så gott 

det går kunna säkerhetsställa projektets framgång om eventuella risker inträffar. Riskerna 

prioriteras efter den påverkan den skulle kunna ha på projektets framgång, hög risk lika 

med hög prioritet (Tonnquist 2008:248). 

 

Styrgruppen innefattar de aktuella cheferna. Styrgruppens arbetsuppgifter består av att 

föra dialog kring beslutfattande som krävs i projektet. En av medlemmarna i styrgruppen 

finns till som extra stöd för projektledaren under projektets gång (Jansson Ljung 

2004:59,63) 

Referensgrupp ska fungera som ett stöd för projektgruppen. Gruppen består av informella 

ledare och personer som andra lyssnar till och som har kunskap inom området 

(Gustavsson 2007:56). 

 

Projektdokumentation är något som underlättar för att kommunikationen i projektet ska 

flyta på. Speciellt om det finns projektdeltagare som inte är så aktiva i det dagliga arbetet 

så som resursägare och andra intressenter (Jansson & Ljung 2004:102). 

Projektdokumentationen gör så att viktig information gällande projektet finns tillgänglig 

för alla inblandade. Något som i sin tur leder till missförstånd gällande projektet minskar. 

 

 

2.4 Riskhantering 

Det finns många olika sätt att arbeta med risker. Boehm (1991) menar att det spelar ingen 

roll vilken modell som PL använder sig av, utan det är hur man ser på riskerna som är 

avgörande. För att få fram det bredaste synsättet kan det vara av fördel att projektgruppen 

är uppbyggd av individer med olika bakgrund, vilket kan leda till att man får fram olika 

perspektiv. Boehm (1991) beskriver i sin studie att de projekt som lyckats var de där PL 

som var duktiga på att hantera risker. Även om PL har använt sig av olika termer bygger 

de på en generell definition av riskexponering, för att vägleda projektets prioriteringar 

och slutligen landa i åtgärder. Vilket i sin tur tenderade att leda till att projekten undvek 

fallgropar och producerade bra produkter. 
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Nedan har vi valt att visa en tabell som beskriver vilka slags risker ett projekt kan stöta 

på, samt hur åtgärderna skulle kunna se ut. Dessa riskposter är främst framtagna för IT-

projekt, vilket tydligt kan avläsas i de beskrivna riskposterna. Vi anser dock att det finns 

möjlighet att använda sig av denna tabell i de flesta projektarketyper. Man får dock vara 

beredd på att anpassa vissa poster. 

Risk poster      Hantering av risk poster 

Personal brist 
 

Bemanna projektet med de bäst begåvade. Satsa på teambuilding. 

Upprätta avtal med nyckelpersoner, sprida nyckelkompetens. 

 

Orealistiskt schema samt budget  
 

Planera detaljerat kostnader och tidsplan. Finns det något man kan 

återanvända? 

 

Utveckling av fel funktioner och 

egenskaper  

 

Använda sig av prototyper samt användarmanualer. Tidigt analysera 

prestanda och kvalitet. 

 

Utveckling av fel användarsnitt 
 

Använda sig av projektdeltagarna samt prototyper och scenarion. 

 

Krav förändringar  
 

Bygga sin planering på att krav kan ändras. I vissa fall kan man skjuta 

ändringar till ett senare steg. 

 

Brister i externt möblerade 

komponenter 
Kontrollera referenser samt analysera komponenternas kompabilitet. 

 

Brister i externt utförda 

uppgifter  
Kontrollera referenser och upprätta tydliga kontrakt. 

Ansträngande system kapacitet 
 

Genomföra teknisk analys samt kostnads- och intäktsanalys. 

 

Tabell 1 Valda delar (Boehm 1991) 

Det finns många gånger fler riskposter än ovan nämnda. Denna tabell kan dock användas 

som ett sätt att bocka av områden där risker många gånger kan uppkomma. Flera av 

riskposterna är punkter som oftast gås igenom i projektplaneringen, vilket i sin tur leder 

till att man ser dem så självklara att man inte lägger märke till de risker som posterna kan 

leda till.  

Vi har valt att använda delar av risk posterna från tabellen ovan i en av oss gjord 

riskanalysmall, se bilaga 2. Riskanalysmallen är en enkelt utförd mall som innehåller de 

viktigaste punkterna vid genomförandet av en riskanalys. Vi vill med mallen påvisa att 
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genomföra en riskanalys ej behöver vara svårt, utan även det viktigaste är att se till de 

risker som kan uppkomma för det aktuella projektet.  

 

2.4.1 Genomförande av riskanalys 

Att utföra en riskanalys är lika med att förvänta sig det oväntade. Det är sällan ett projekt 

går enligt planerna, utan det stöter alltid på oförutsedda händelser som påverkar projektet 

på något sätt, antingen positivt eller negativt. Genom att göra en riskanalys minimerar 

riskerna och skapar sig samtidigt en beredskap för att på bästa sätt kunna hantera dessa 

(Tonnquist 2008:147ff). Riskhanteringen är något som ska ingå som en del i 

projektplaneringen för att styra projektet åt rätt håll. De aktiviteter som projektet ägnar 

sig åt, så som att identifiera och åtgärda risker blir därmed riskhanteringen. Hur en 

riskhantering skall se ut finns det ingen specifik modell för utan här gäller det att finna ut 

den modell som passar det aktuella projektet. Det är alltid bättre att planera projektet 

utifrån att det finns risker och att försöka se dem som 2004:71ff). Om 

man planerar det värsta har man sedan råd att hoppas på det bästa. 

Genom att utföra en riskanalys så tidigt som möjligt när ett projekt startas, förbereds 

projektet på oförutsedda händelser. Nya risker kan uppkomma under projektets gång och 

gamla risker kan minska och ibland helt försvinna. Det som då är viktigt är att 

dokumentation kring risker i ett projekt uppdateras så fort det sker förändringar som 

påverkar projektet. 

 

Innan PL sätter igång med ett nytt projekt bör PL ta projektreferenser, vilket skulle 

fungera på ungefär samma sätt som referenser vid en nyanställning. Nedan följer ett par 

frågor som kan underlätta sökandet av projektreferenser (Blomé 2004:73):  

 Har det genomförts likande projekt inom organisationen och hur gick dessa? 
 Kommer PL ha tillgång till kompetens och resurser när de behövs? Eller finns det 

andra projekt som kan komma att konkurrera om resurserna? 
 Finns det några generella risker som man kan identifiera utifrån verksamheten? 
 Har organisationen förmågan att kunna bedöma vilka risker som finns? 
 Finns någon buffert i tidsplanen och att kunna hantera risker?  

Genom att söka efter projektreferenser går PL igenom organisationen och tittar upp om 

det tidigare gjorts några liknade projekt och vilka lärdomar just detta projekt skulle kunna 

låna av dessa. Denna process skulle enkelt kunna liknas det vid en slags nulägesanalys av 

organisationen för att damsuga den på användbar information till det aktuella projektet. 

Vilka lärdomar kan vi få med oss från tidigare genomförda projekt och vad finns det för 

risker som även vi kan tänkas ha. Här är det också av stor vikt att se till det problem som 

uppstod och kunna lära sig av dessa för att själv ej behöva göra om dem. 
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Det finns som vi nämnt många olika metoder för hur man räknar ut risker. Lichtenberg 

metoden är en successivmetod som bygger på matematiska beräkningar. Genom denna 

metod får vi fram algoritmer på för hur stor sannolikheten är att risken inträffar, samt vad 

konsekvensen kan leda till (Jansson & Ljung 2004:154). Vi har dock valt att i denna 

studie använda oss av metoden Minirisk. 

 

2.4.2 Minirisk 

Går ut på att PL tillsammans med projektgruppen räknar ut sannolikheten att en risk 

inträffas samt samkör den med konsekvensen om den inträffar. Denna typ av metod för 

att räkna ut risker är vanligt förekommande inom projektet som använder sig av agila 

arbetsmetoder
4
. Miniriskmetoden består av följande tre steg: 

Identifiering 

Projektgruppen bör identifiera de olika riskhändelserna som kan tänkas påverka projektet. 

En riskhändelse syftar till en specifik händelse som kan påverka projektet antingen 

negativt eller positivt. För att kunna identifiera dessa risker användes ofta modellen 

brainstorming som metod (Tonnquist 2008:149). Genom att se till att ha så stor spridning 

som möjligt på deltagarna genererar det i ett bredare synsätt där syftet är att fånga in de 

olika risktyperna, finansiella risker, tekniska risker, affärsmässiga risker, risker gällande 

infrastruktur och risker gällande kontrakt/avtal. Pinto (2010:224) anser att antalet funna 

risker bör hamna mellan 10 och 40 st. Är det mindre än 10st har identifiering varit för 

generell och är det fler risker än 40st är identifieringen kanske lite för specifik. Det är 

därför av vikt att se till så att riskerna blir lagom generella  

Värdering 
Syftar till att utvärdera sannolikheten att funna risker inträffar och vilken konsekvens det 

kan tänkas få för projektet. När en risklista har arbetats fram och alla inblandade enats om 

vilka risker som skall tas med och vad de innebär är det dags att värdera dem. Varje risk 

ska utvärderas genom att försöka få fram vilken sannolikhet det är att just denna inträffar 

och vilken konsekvens värdet får i projektet. De negativa effekterna visar sig ofta i större 

kostnad, längre tid, sämre kvalitet eller att de funktionella kraven får skäras ned på. 

Värderingen sker på en skala 1-5, där 1 betyder att risken är liten och 5 betyder att risken 

är mycket stor att risken inträffar. Hur stor sannolikt är det att risken, negativ eller 

positiv, r och vilka konsekvenser får detta för projektet. Något som i sin tur är 

situationsanpassat och kräver därför ständig kommunikation inom projektgruppen. Efter 

att värderingen genomförts, forstätter processen med en prioritering utav de riskerna med 

högst faktor eftersom dessa kan komma att äventyra projektet. Här bör även de risker 

                                                 

4
 Agila projektledningsmodeller syftar till en större flexibilitet i de olika projektmomenten. De agila 

modellerna har vuxit fram ur IT-branschen (Gustavsson 2007). 
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bejakas som fått en 4 på effekt. Dessa risker är kanske ej så sannolika att de händer men 

om det gör det har de katastrofal effekt på projektet (Jansson & Ljung 2004:kap 9.2).  

Jansson och Ljung (2004:kap 9.2) fortsätter med att beskriva att ett kvantitativt sätt att 

värdera riskerna är en beräkning utav sannolikheten som står i fokus. En kvalitativ metod 

använder sig istället av individen i gruppen och uppmuntrar dessa att själva 

bedöma sannolikheterna och konsekvenserna. Här tar PL hjälp av individens erfarenhet 

och kunskap för att få fram ett så kallat värde. 

 
Åtgärdsplan 
Handlar om att upprätta en handlingsplan med olika strategier för att så gott det går kunna 

säkerhetsställa projektets framgång om eventuella risker inträffar. Riskerna prioriteras 

efter den påverkan den skulle kunna ha på projektets framgång, hög risk lika med hög 

prioritet. Här finns de två vägar att välja på att hantera de prioriterade riskerna, antingen 

elimineras eller reduceras dem. Handlingsplanen kommer att bestå av ett antal nya 

aktiviteter som väljs för att på så sätt kunna eliminera eller reducera riskerna. Dessa ska 

finnas med som en del i projektplanen. Efter att aktiviteterna har implementerats i 

projektplanen kan dessa tas bort dem eller prioriteras ned i riskanalysen. 

 

På vilket sätt ska kan projektgruppen reagera på risker? Jansson och Ljung (2004:kap 9.2) 

resonerar på detta sättet:  

 Eliminera: Handlar om att helt ändra strategi, och genomföra så att risken 

försvinner. Projektgruppen ser på så sätt till att den helt försvinner och skyddar 

sig därmed från eventuella konsekvenser. 

 Förebygga: Projektgruppen försöker göra att sannolikheten att risken uppstår blir 

så minimal som möjligt, dock kommer risken att alltid finnas kvar. 

 Förbereda för: Här förbereder sig projektgruppen på uppkomsten av risken, vilket 

leder till att konsekvensen minskar. Även här försvinner den ej helt men 

konsekvensen av den blir inte lika negativ om den inträffar.  

 Överföra: Projektet låter istället någon annan ta smällen tillexempel en extern 

leverantör. Konsekvensen av risken flyttas ut ur projektet. 

 Ignorera: Att göra något åt alla risker är en omöjlighet. Projektgruppen kan välja 

att ignorera risken på grund av tidsbrist. 

Vi kan se att genom denna åtgärdsplan skulle PL kunna upprättar nya aktiviteter som 

därefter skulle kunna få plats i projektplanen. Något som i sin tur leder till större 

kostnader och eventuellt längre projekttid. Genom att ständig se till att följa upp 

riskanalysen hjälper projektledaren till att säkerställa att riskerna synliggörs och att de ej 

glömmer bort några risker eller att de ignoreras. Att följa upp riskanalysen kan sägas vara 

en av de viktigaste uppgifterna projektledaren har.  
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Andersen, Grude och Haug (1998) anser att genom att följa upp och ständigt uppdatera 

dokumentationen hålls riskanalysen ajour och kan snabbt se om någon avvikelse inträffar. 

I tolkar detta som att PL tillsammans med projektgruppen följer upp de åtgärder som satts 

för att kunna bemöta riskerna. Projektet utvärderas för att se vad som hittills gjort och vad 

som finns kvar att gör av riskanalysen. Projektet måste ständigt övervaka den pågående 

riskanalysen för att på så sätt kunna uppdatera den vilka åtgärder som är vidtagna och om 

nya risker har uppkommit. Gray och Larson (2006) menar att i vissa projekt kan det vara 

aktuellt att vid uppföljningen av den gjorda riskanalysen göra en helt ny analys för att på 

så sätt försäkra sig om att riskerna blivit synliggjorda och att nya risker på så sätt också 

uppmärksammas i tid. 
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3 Metod 

Vi kommer här beskriva det tillvägagångssätt vi valt att använda oss av i genomförandet 

av våra intervjuer samt dokumentstudier. I avsnittet Urval kommer det att redogöras för 

själva urvalet av respondenterna och hur kontakterna med respondenterna skett, samt en 

kortare presentation av respondenterna. Därefter kommer ett avsnitt som beskriver 

genomförandet och ett om bearbetningen av intervjuerna och dokumentstudierna. I 

avsnittet som handlar om validitet och reliabilitet har vi valt att först förklara dessa två 

begrepp för att sedan gå in mer på vilket sätt man kan sammankoppla dessa begrepp med 

vår studie. 

 

 

3.1 Metodval 

Vi har bestämt oss för att genomföra vår studie med hjälp av kvalitativ metodik. Studien 

var från början tänkt att bygga på ett och samma projekt, men vi förstod en bit in i studien 

att vi var tvungna att inkludera flera projekt i vår studie. Alla projekt genomförs internt 

på en offentlig organisation med syftet att sprida utbildning. 

Genom att använda sig av ett kvalitativt genomförande kunde vi få fram tydliga och 

utförliga beskrivningar på de arbetssätt som de aktuella projektgrupperna använt sig av. 

Vi har tolkat all de insamlade data utifrån hermeneutiken, där vi först studerat dokument 

och därmed bildat en referensram. Därefter fyllde vi på med data från djupintervjuerna, 

något som har resulterat i en växling mellan förförståelse och förståelse.  

 

 

3.2 Dokumentstudie 

En dokumentstudie innebär att muntligt, handskrivet eller tryckt material studeras. 

Metoden används när det råder en viss begränsning i att kunna gå tillbaka och undersöka 

vad som hänt i det förflutna. Att dokumenten är fastlagda och därmed svåra att ändra på 

gör att det finns en vetskap om vad som har sagts, bestämts och genomförts, vilket passar 

bra vid genomförandet av dokumentstudie (Andersen 1994:73-76). Att göra en 

dokumentstudie betyder således att ta del av material som är av sekundärdata, vilket 

innebär data som tagits fram i annat syfte än för den aktuella studien (Saunders et al 

2003:190f). I vårt fall handlar det om att dokumenten har tagits fram i syfte att stödja 

projektarbetet. Något som vi tror att genom en dokumentstudie kommer vår förförståelse 

att öka. Denna förförståelse anser vi blev en bra grund inför djupintervjuerna. Berg 

(2004:209-227) menar att en av de stora fördelarna med att utföra en dokumentstudie är 
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tillgänglighet som vi i Sverige har när det kommer att handla om offentliga handlingar. 

Något Berg grundar på den offentlighetsprincip som är starkt rotad i samhället. Tyvärr 

hjälper inte offentlighetsprincipen då dokumentation saknas.  

 

3.2.1 Genomförande av dokumentstudie 

Att ta med redan insamlad data i en studie gäller det att bejaka vissa aspekter kring 

källkritik. Det är av stor vikt att kartlägga vissa perspektiv innan en fullständig analys av 

dokumenten kan genomföras. Nedan räknas fyra frågor upp som bör finnas i baktanke 

vid dokumentstudier (Clark 1967). 

1. Vem har tagit fram det aktuella materialet? 

2. Vad har syftet varit? 

3. Kan materialet vara av nytta för vår studie? 

4. Är materialet fullständigt? 

Den projektdokumentation vi fått tillgång till har studerats för att vi ska få en helhetsbild 

av de aktuella projekten. För att hålla oss konsekventa i vår dokumentstudie har vi valt att 

lägga fokus på de fyra ovanstående frågor. Förförståelsen som dokumentstudierna 

kommer att underlätta för oss när vi senare ska intervjua projektdeltagare.  

 

För att på bästa sätt kunna besvara vår frågeställning, upplevde vi ett behov av hur PL 

och dess projektgrupp går tillväga när de utformar riskanalyser. Använder de sig av de 

mallar? Finns det här något rätt eller fel? Den granskning vi genomförts av de dokument 

som vi fått tillgång till kommer med all sannolikhet ge oss en del svar på dessa två frågor. 

Genom dokumenten har vi fått fram en del av projektverkligheten, hur PL i de aktuella 

projekten har gått tillväga. Det är dock av vikt att vi har förhållit oss kritiska mot den 

information som framkommit. Vem som tolkat riskerna och hur resonemanget har gått 

gällande riskerna kan påverka projektdokumentationen. De dokument man väljer att 

granska ska enligt Patel och Davidsson (2003:64-69) kunna ge en så korrekt bild av 

sanningen som möjligt. Vi tolkar detta som att de dokument man studeras bör studeras ur 

flera synvinklar för att nå en så korrekt bild som möjligt. 

Att det finns både för- och nackdelar med att använda sig av dokument som information 

källa är för oss en självklarhet. Att få tillgång till information via dokument leder till att 

vi ej själva har någon kontroll över vilken information som tilldelas, utan får hålla till 

godo med vad dokumenten har att erbjuda. En annan stor nackdel är om det inte finns 

någon dokumentation att studera, eller att dokumenten är vaga och saknar relevant 

information. Det kan även vara svårt att få svar på de frågor som upp står under 

granskningen då vi ej riktigt vet vem man ska vända sig till för att få svaren (Patel och 

Davidsson 2003:64-69). Något annat som bör bejakas är vilka som har haft tillgång till 

dokumenten och om det har skett någon redigering i efterhand. Konsekvensen kan då bli 

att tillförlitligheten av dokumenten påverkas. Resultatet av dokumentationen bli istället 
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för ett dokument med samlad data, ett dokument fyllt med av allt för många tankar och 

åsikter.  

Patel och Davidsson (2003:64-69) menar att en av fördelarna med dokument som har 

redigerats är att läsaren kan få ett mer helhetsperspektiv då det finns flera olika 

synvinklar i och med att det finns flera författare.  

En av de stora fördelarna med dokument är att den är producerade i annat syfte än vad vi 

har tänkt använda dem till. Vilket i sin tur kan ge oss en mer öppen tolkning utan allt för 

stora begränsningar  

 

3.2.2 Analys av dokumentstudie 

Det projektdokument vi har tagit del av har till viss del försvårat studien. Då de projekt vi 

valt att studera helt eller delvis saknade relevant projektdokumentation. Flera utav 

projektdokumenten har varit irrelevant för vår studie då de var skrivna tidigt i projektet 

och inte hade uppdaterats. Vilket gjorde att delmål som från början var satta inte alls 

stämde överens med vad som faktiskt hade hänt i projektet. Även om 

projektdokumentationen var bristfällig har vi kunnat använda dem i vår studie. Vi märkte 

att många utav våra respondenter från början inte har haft någon tydlig avgränsning. 

Något som i sin tur lett till att projektet dragit i väg och kommit att innefatta uppgifter 

som egentligen kunnat byggas som egna projekt. 

Trots bristen på material har vi valt att studera projektdokumenten utifrån de fyra 

frågeställningarna som Clark (1967) tar upp. Dokumenten har gett oss en bild om hur 

varje projekts slutmål, något som i vissa fall har ändrats radikalt. Att materialet ej kan 

kallas fullständigt gör det svårt för oss att helt lägga större fokus på det. Trots detta har vi 

ändå haft frågorna med oss då vi har studerat projektdokumenten. 

1. Vem har tagit fram det aktuella materialet? 

I de flesta utav de dokument vi har fått ta del av var det PL som hade tagit fram 

materialet. Projektdokumenten utfördes i fyra utav fem fall utifrån en mall som finns att 

hämta på ett projektkontor som finns i organisationen. Trots att det har funnits en mall 

upplever vi att vissa viktiga delar har förbisetts, framförallt punkten gällande 

riskanalyserna. 

2. Vad har syftet varit? 

Syftet med dokumenten har varit att samla information om det aktuella projektet för att 

kunna redovisa inför styrgrupp och andra intressenter då främst inför genomförandet av 

projekten. Få utav projektdokumenten har uppdaterats under projektens gång. Vilket vi 

anser visar bero på att projektdokumenten inte har varit till för att guida projektgruppen 

under projektgenomförandet, utan mer något som måste göras inför en projektstart.  
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Något som borde gjorts för att på så sätt kunna återvinna material eller kunna ta lärdom 

av den vid senare genomförda projekt. 

3. Kan materialet vara av nytta för vår studie? 

Då projektdokumenten har i de flesta fall varit dåligt uppdaterade kan man först tro att de 

ej har varit till nytta för studien. Men även ej aktuella dokument kan ge en fingervisning 

om hur projekten genomförts. Då stora delar av projektdokumentationen vi har fått ta del 

av saknar grundlig riskanalys men även projektuppdatering, visar på att det saknas viktig 

projektkunskap hos flera utav våra respondenter. Vi vet att det finns projektkunskap inom 

moderorganisationen så anser vi att denna borde bättre tas tillvara på den och låta 

kunskapen om projekt spridas  

4. Är materialet fullständigt? 

I de flesta fall upplevde vi att materialet ej var fullständigt. Vi saknade väl genomförda 

riskanalyser samt tydliga förklaringar på hur PL tänkt hantera de risker som uppkommer. 

Det saknades även bland annat uppdateringar av projektdokumentationen i form av 

progressrapporter, tydliga krav och önskemål och tydliga avgränsningar.  

 

 

3.3 Djupintervjuer  

Det finns fler olika sätt att forma en intervju och en intervjuguide på. Det är bra att starta 

intervjun med bakgrundsinformation, där respondenten kan få beskriva dennes utbildning 

till exempel. Det är även viktigt att i en intervju ställa frågorna i en logisk följd något som 

underlättar för oss som undersökare (Lantz 2007:57ff). Att genomföra djupintervjuer har 

som syfte att synliggöra och förtydliga viktiga aspekter som kunna gjorts annorlunda. Vi 

kommer även vara tydliga med att påpeka att denna information kommer behandlas 

konfidentiellt och bara användas i detta studiesyfte. 

 

3.3.1 Genomförande av djupintervjuer 

Under våra djupintervjuer har vi använt oss av den semistrukturerade metoden. Det gör 

att vi genom denna metod utvecklar en flexibilitet i intervjusituationen som är nödvändig 

för att kunna utföra en bra intervju med varje specifik respondent (Bryman 2002:127).  Vi 

valde att anpassa våra frågor till de sidospår som lätt kunde uppstå under intervjuns gång. 

Vilket bidrar till att vi kan använda oss av öppna frågor för att på så sätt ge 

intervjupersonen möjlighet att fritt berätta om just sina erfarenheter och upplevelser 

(Lantz 2007:53). Intervjun startade med enklare bakgrundsfrågor som fungerade som 
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lättare uppvärmning inför intervjuns tyngre delar. Därefter tog intervjun form som ett 

samtal mellan oss och respondenterna, där vår intervjuguide fungerade som vägvisare. 

Båda författarna medverkade vid varje intervju och turas om att vara huvudansvarig för 

intervjun. Den andre hade en mer observerande roll och vara uppmärksam om någon 

fråga missades eller om det uppkom följdfrågor.  

Vi beräknade att varje djupintervju skulle ta en timme, vilket det även gjorde. Vi spelade 

in varje intervju för att få ut så mycket som möjligt av dem, men först efter varje 

respondents medgivande. Vi påpekade tydligt att all den information våra respondenter 

delar med sig kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i detta 

studiesyfte. För att höja anonymiteten ytterligare har vi bestämt oss för att ej nämna några 

respondenter vid namn, utan vi använder oss istället av förkortningar, se kapitel 3.4.1. 

Ljudfilerna kommer att sparas ett halvår efter inspelning, därefter kommer de att raderas 

tillsammans med transkriberingsmaterialet. Vi kommer även att delge våra respondenter 

ett exemplar av den slutgiltiga uppsatsen. 

 

3.3.2 Analys av djupintervjuer 

Vi valde att transkribera materialet så snart efter intervjun som möjligt, då vi var rädda 

för att den personliga upplevelsen skulle gå förlorad om vi inte genast satte oss ner och 

transkriberade.  Det var svårt att hålla intervjuerna helt till den intervjuguide som vi 

arbetat fram, då flera utav intervjufrågorna krävde mer förklaringar än raka svar. Efter 

genomförd transkribering och analysering av materialet kunde vi urskönja ett visst 

mönster. Detta mönster har vi valt att kategorisera till två punkter, dessa tas upp allra sist 

i denna uppsats. De anteckningar som uppkom under intervjuernas gång fungerade främst 

som ett komplement för vår egen del, men fungerade som ett komplement vid 

transkriberingen av intervjumaterialet. 

En kritik som ofta uppkommer vid användning av kvalitativa underökningar är att det ej 

går att få ut några generella slutsatser utifrån det resultat man får. Det på grund av att 

antalet deltagande respondenter är för få till antalet och det ej går att genaralisera de svar 

som framkommit (Kvale 1997:254-263). Vi upplever ändå att utifrån de resultat 

respondenterna har lämnat på vissa frågor ändå kan visa på en viss generalisering. 

 

 

3.4 Urval av respondenter 

I den här studien har vi valt att intervjua fem PL som genomför eller nyss avslutat ett 

internt förändringsprojekt i den aktuella organisationen. Resultatet av urvalet blev 

respondenter där fokus legat på olika IT-förändringar. Vägen till att hitta lämpliga PL att 
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intervjua har gjorts genom brainstorming mellan oss författare, samtal med handledare 

Lennart Ljung och även vår mentor CG Larsson. Efter att fått ihop ett x antal PL började 

vi ringa runt och fråga om det var villiga att ställa upp i vår studie. Det som försvårade 

vårt sökande av respondenter var framförallt att många PL inom organisationen ej hade 

tid att ställa upp. Efter att vi fått tag på tillräkligt många PL att intervjua, bokade vi in en 

tid då intervjun skulle kunna äga rum. Vid vår första kontakt med respondenterna beskrev 

vi vår studie var tänkt att handla om och vad vi önskade få ut av deras deltagande, vi 

beskrev även lite kort hur själva intervjun skulle gå till och hur lång tid den skulle 

beräknas ta.  

 

3.4.1 Presentation av respondenter och dess projekt 

Här kommer en kort beskrivning av de projektledare som har intervjuats. Vi har valt att 

nämna alla respondenter med PL och ett nummer. Anledningen till det är att vi vill 

behålla anonymiteten hos våra respondenter så hög som möjligt. 

PL 1: Har läst nationalekonomi. Har jobbat inom samma organisation sedan 1987 och har 

erfarenhet av alla olika led inom ett projekt. Saknar formell projektledning utbildning. 

Projektet syfte var att kompetensutveckla den aktuella avdelningen genom att 

implementera nyare och mer effektiva sätta att hantera och dokumentera det flöde av 

material som finns i omlopp. 

PL 2: Utbildad informatör. Jobbat inom organisationen sedan 1998. Saknar formell 

projektledningsutbildning. Projektet sträcker sig under ett par år och går ut på att samköra 

flera olika administrativa system till endast ett fåtal.  

PL 3: Har två års högskolestudier inom projektledning och informatik. Har jobbat inom 

organisationen sedan 2003. Syftet med detta projekt var att skapa en grundplattform för 

hur man på bäst sätt skulle kunna driva olika projekt inom organisationen, att se över den 

befintliga mall som fanns och göra en mer uppdaterad och nutida version. 

PL 4: Har gått informationsprogrammet. Har jobbat inom organisationen sedan 2002. 

Saknar formell projektledningsutbildning. Syftet var från början var att smälta samman 

två målgruppswebbplatser till ett och samma program. Samt att göra visa små ändringar i 

den befintliga layouten, för att passa in med resten av organisationens nya grafiska profil. 

Detta för att än mer stärka organisationens trovärdighet, professionalitet, tydlighet och 

enhetlighet. 

PL 5: Är utbildad systemvetare och innehar formell projektledarexamen. Har jobbat till 

och från i organisationen sedan 2003. Syftet med projektet var att bygga upp ett samlat 

system som skulle kunna sammankoppla olika komponenter för att man på ett enkelt sätt 

skulle kunna få fram information snabbt och enkelt via ett enda program. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar på att den genomförda undersökningen ej får innehålla några systematiska 

fel.  För att knyta samma kvalitativa studier med validitet talar man om de olika 

generaliseringar som görs vid tillexempel intervjuer. Enligt Kvale (1997:118) går det att 

göra generaliseringar, dock i begränsad omfattning.  

Reliabilitet bygger på att det inte ska finnas några slumpmässiga fel något man kan testas 

genom att upprepa samma mätningar. Utfallen ska då bli det samma varje gång. Vid 

användning av människor kan det vara svårt att göra om allt än gång till och dessutom få 

samma utfall. Förklaringen varför det blir så kan vara att vid exempelvis intervju tillfället 

uppstår en inlärnings process som påverkar hur det nya resultatet skulle kunna bli 

(Wallén 1996:66f). Sammanfattningsvis det kan man säga att det inte går att upprepa en 

undersökning och att utgå att den skulle ge samma resultat. Lantz (2007:10) menar att 

efter en väl genomförd intervju ska resultatet vara tillförlitligt och till nytta, inte bara för 

den aktuella undersökaren utan även för andra intresserade. 

Genom att använda en intervjuguide kan både validiteten och reliabiliteten öka i studien. 

För att höja tillförlitligheten ytterligare samt minska risken för feltolkningar spelade vi in 

intervjuerna. Vårt mål var att bygga upp intervjuerna på liknande sätt varje gång, genom 

att vid varje tillfälle utgå ifrån intervjuguiden. Vi bestämde redan innan själva intervjun 

vem utav oss som skulle ha huvudansvaret för intervjun, vilket gav studien något högre 

reliabilitet. Gällande validitet och reliabilitet vid dokumentstudier anser vi att dessa 

kommer att stärkas i och med att vi studerar dokumenten utifrån de ovan nämnda fyra 

frågeställningar. Genom att se på dokument på samma sätt varje gång kan man undvika 

risken att missa något i dokumenten. 
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4 Analys av insamlat material 
I detta kapitel presenteras en analys av det material studien samlat in. Detta innebär att 

vi ställer upp våra utgångspunkter och knyter dessa till det analyserade materialet. Vi 

har valt att dela upp analysen i två olika faser. Där den första bygger på dokumenterat 

material. Den andra fasen är istället analyserad efter främst våra djupintervjuer. 

 

Vi kommer att analysera de material som framkommit av risker som uppkommit under 

projektens gång. Vi har valt att dela upp vårt insamlade material i fem delar ekonomiska 

risker, tekniska risker, affärsmässiga risker, risker gällande infrastruktur och risker 

gällande kontrakt/avtal (Pinto 2010:224f). Nedan kommer vi att beskriva hur vi ser på 

varje riskgrupp i denna studie, samt vilka typer av risker som ingår. 

Ekonomiska risker  

I denna post har vi valt att räkna in budget, tidsramar och resursbrist tillexempel 

personalbortfall. 

 

Tekniska risker  

Framför allt bygger tekniska risker på problematik kring äldre system, system utan 

formell ägare och nya typer av kodning. Vi har även valt att ta räkna risken med 

nyckelpersoner som innehar specialkompetens. 

 

Affärsmässiga risker 

Inom den aktuella organisation vi kollat på är det viktigt med ett långsiktigt perspektiv. 

Det kan dröja relativt länge förrän moderorganisationen kan skönja ett resultat utav 

projektet.  

 

Risker gällande infrastruktur  

Det risker vi har valt att ta upp inom denna punkt är externa lagar och förordningar som 

kan uppkomma beroende på politiska beslut. Det finns även en önskan inom 

organisationen att bibehålla viss certifiering för att påvisa kvalitén i organisationen. 

 

Risker gällande kontrakt/avtal  

Det är av vikt att man är tydlig i sin dokumentation och vid upprättande av kontrakt och 

avtal. 

 

 



En offentlig organisations hantering av risker   
- en studie av riskanalyser i interna förändringsprojekt 

________________________________________________________________________
Sidan 34 

 

4.1 Risker funna och dokumenterade av respondenter 

Vid mötet med varje respondent fick vi ta del av deras projektdokumentation, där vi 

kunde se vilka risker och möjligheter som respektive PL funnit inför projektet. Utifrån 

den dokumentstudie som vi genomförde har vi sammanställt riskerna i en matris. För att 

få en tydlig översikt över vilka risker PL hade funnit i början av projekten, har vi valt att 

gruppera dem enligt ovan nämnda riskgrupper. Vi har även valt att redovisa de funna data 

på ett så tydligt sätt som möjligt, för att därefter kunna påvisa att ett projekts risker ofta är 

beroende av varandra 

 

Tabellen nedan bygger på en matris modell i boken Tools for Complex Projects skriven 

av Remington och Pollack (2008:169). 

 

 

 

Tabell 2 Riskmatris A 

Det som kan utläsa av modellen ovan är att inte alla riskposter blev representerade. Något 

som till stor del berodde på att det ej genomförts någon riskanalys i de flesta projekt, med 

undantag för PL 5. Anledningen till att det är glest med risker är framförallt att det 

generellt inte har genomförts någon formell riskanalys i projektet PL 1. I PL 2, 3, och 4 

har det på något sätt dokumenterats någon form av risk. Dock ej någon väl genomarbetad 

riskanalys. 

I fallet med PL 1 verkar det dock som om ett försök har gjorts för att bearbeta riskerna 

Vid de tillfällen då de uppstod, snarare än att förbereda sig på dem. Vilket har gjort att 

många risker inte har kunnat åtgärdas. PL 1 berättade om att de brukade ha regelbundna 

 Ekonomiska 

risker 

Tekniska 

risker 

Affärsmässiga 

risker 

Risker gällande 

infrastruktur 

Risker gällande 

kontrakt/avtal 

PL 

1 
     

PL 

2 
  X   

PL 

3 
X    X 

PL 

4 
 X  X  

PL 

5 
X X X  X 
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möten vid en whiteboardtavla. Där vikig information gällande projektet fanns. Dessa 

regelbundna möten gjorde att PL 1 ändå kände sig relativt beredd på de risker som skulle 

kunna uppkomma. 

I projektet med PL 2 sågs risker med att ej genomföra projektet, vilket faller under 

kolumnen Affärsmässiga risker.  

”Mentala konsekvenser analyser har vi gjort. Där vi kunnat se stora risker om vi ej utfört 

detta projekt, som skulle skadat administrationen.” Citat PL2 

 

I PL3:s fall har det dokumenterats tre risker och en möjlighet. Riskerna gällde 

personalresurser, långsiktig planering och krav/önskemål från intressenter.  

PL 4 såg risker gällande tekniken och infrastrukturen. Många utav systemen var 

uppbyggda med äldre koder, samt i vissa fall saknade ”ägare”. Förutom dessa risker stötte 

de även på patrull gällande finansiering av projektet. Mycket av det berodde på att 

projektet växte i tid men även projektmålen utökades. 

”En av riskerna som vi då tog upp var att man kunde tro att man var färdig med projektet 

med NN. Nu har ni ju fixat det och de ser bra ut! Nu får ni ej några mer pengar, detta var 

en risk vi såg, att ledningen ej skulle förstå att vi skulle behöva mer pengar och tid för att 

sluta föra.” Citat PL 4 

PL5 har i det aktuella projektet genomfört en riskanalys både i projektplaneringen samt 

en enskild riskanalys inför releasen av det nya systemet. I och med att projektet även 

skulle byta projektledare såg projektgruppen det som en bra inkörsport för den nya 

projektledaren. I denna riskanalys har det både genomförts en kvalitativ och kvantitativ 

undersökning. Först enades projektgruppen om vilka risker de fanns inför den aktuella 

händelsen. Därefter började projektgruppen undersöka riskerna och dokumentera de 

åtgärder som framkommit. 

 

”En bra grej är att göra en riskanalys, alla får vara med och visa sina delar. NN 

fick en bra förståelse för helheten.” Citat PL5 
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4.2 Risker funna efter brainstorming  

Ganska omgående formades våra djupintervjuer med respondenterna till samtal om varje 

PL:s aktuella projekt. Utifrån dessa samtal skapades det nya sätt att se på projekten och 

de risker som kunnat uppkomma och även uppkommit under projekts gång. Intervjuerna 

genomfördes under knappt en timmes tid och brainstormingen var egentligen inte det 

huvudsakliga målet med intervjun. Trots det kunde vi tillsammans finna fler risker än vad 

som fanns dokumenterade från början. Något som vi i efterhand kan tycka borde ha gjorts 

i projektplaneringen. 

I alla projekten, förutom PL 5, har vi funnit risker inom alla kategorier. Anledningen till 

att vi inte funnit några nya risker beror på att det hade genomförts en grundlig riskanalys i 

början av det aktuella projektet.  

De risker som vi fann efter brainstormingen kategoriserade vi efter de riskgrupper som vi 

tidigare nämnt.  

 

 Ekonomiska 

risker 

Tekniska 

risker 

Affärsmässiga 

risker 

Risker gällande 

infrastruktur 

Risker gällande 

kontrakt/avtal 

PL 

1 
X X X X X 

PL 

2 
X X X X X 

PL 

3 
X X X X X 

PL 

4 
X X X X X 

PL 

5 
X X X  X 

Tabell 3 Riskmatris B 

 

Det som kan utläsa av matrisen ovan är att det kan finna risker inom alla grupper, i vissa 

grupper finns det fler och i vissa mindre. Vi har även kunna se tecken på ett visst 

återkommande mönster där flera av vår PL har kommit fram till samma konsekvenser av 

det risker som framkommit under intervjuerna. Vi anser att flera utav riskerna hade 

kunnat förhindras om det genomförts en analys av ”omvärlden” och sett om andra redan 

gjort dessa misstag. Detta brister dock då ingen av våra PL har genomfört någon större 

projektdokumentation, förutom PL 5 som skiljer sig radikalt åt.  Hade vi suttit ner och 
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analyserat djupare kring risker, kan det hända att det upptäckts än fler viktiga punkter. 

Ofta var det så att det var vi som intervjuade som stod för teorikunskaperna och 

respondenterna som stod för verklighetsperspektivet. Genom att blanda dessa kunskaper 

kunde vi arbeta fram fler risker.  

Nedan kommer vi att gå igenom varje projekt och peka på de risker vi funnit efter 

djupintervjuerna. Vi har även arbetat fram åtgärder som grundar sig på de teoretiska 

kunskaperna vi besitter. När vi vill tydligöra hur vi tänkt har vi valt att använda oss av PL 

4 och dennes projekt, vilket vi tror kan skapa en bättre bild över hur vi har tänkt. 

 

4.2.1 Sammanställning av funna risker 

PL 1 - Ett projekt vars mål är att förenkla administrativ hantering av forskning och 

utveckling genom kompetensutveckling. 

Ekonomisk risk 

 Det uppkommer svårigheter att få loss de resurser, personal och 

budget, som man är berättigad. 

 Tidsramar brister pga. bristande avgränsning i projektet. 

 Man som projektledare inte delegerar ut arbetsuppgifter, utan 

genomför dem själv. 

Åtgärd   

 Tydliggöra vilka resurser som krävs för att nå projektmål. Vilken 

teknisk kompetens, hur stor budget osv 

 Tydliggöra projektets mål och vision, samt uppdatera projektmallar 

om det sker förändringar gällande projektmålen.  

 Projektledare bör vara tydlig med direktiv inom projektet, gällande 

tidsplanering och projektuppgifter. Samt se sin arbetsuppgift som 

spindeln i nätet. 

 

Teknisk risk  

 Teknisk kompetens försvinner ut ur projektet. 

Åtgärd 

 Sprida viktig nyckelkompetens inom projektgruppen. 

 

Affärsmässig risk 

 Tappa projektmålet i ett långsiktigt perspektiv. 

 

Åtgärd 

 Sköta progressrapportering och annan projektdokumentation samt 

sprida projektinformation inom projektgruppen. 
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Risker gällande infrastruktur 

 Regeringsbeslut påverkar tilldelning av ekonomiska medel till 

huvudorganisationen. 

 Ytterligare projekt påverkar det pågående projektet genom att 

nyckelkompetens behövs i andra projekt. 

Åtgärd 

 Hålla sig uppdaterad av vad som händer och sker i omvärlden 

 Sprida viktig kompetens inom projektgruppen. 

 

 

Risker gällande konrakt/avtal 

 Projektdokumentationen brister, vilket kan skapa otydliga direktiv. 

 Krav och önskemål inte tillgodoser slutanvändarna. 

Åtgärd 

 Genomföra tydlig projektdokumentation. För att på så sätt 

eliminera riskerna för feltolkning. 

 Tydliga avtal med externa/interna leverantörer, samt kontinuerlig 

kommunikation med kravställare. 

 

PL 2 - Projektet är, då det pågår fortfarande, ett samlingsprojekt för att förenkla och 

förbättra administrativa processer och deras stödsystem. 

Ekonomisk risk 

 Budgeten har planerats för snävt. 

 Tidsplanen har planerats för snävt. 

 Viktiga resurser tappas genom exempelvis sjukdom eller flytt. 

Åtgärd 

 Undersöka liknande projekt och deras projektdokumentation för att 

få ett bättre underlag för budgetplanering. 

 Undersöka liknande projekt och deras projektdokumentation för att 

få ett bättre underlag för tidsplanering.  

 Sprida viktig nyckelkompetens inom projektgruppen. 

 

Teknisk risk 

 Samspelet mellan gamla och nya system inte fungerar som 

planerat. 

 Teknisk kunskap saknas i projektgruppen 

 Behöva samköra två viktiga komponenter, tillexempel system, som 

inte var planerat från början. Vilket i sin tur påverkar 

resursåtgången. 
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 Viktig reales krockar med andra hålltider i projektet. 

Åtgärd 

 Kortsiktig åtgärd är att hela tiden hålla sig uppdaterad på vad som 

sker inom projektet. Långsiktig åtgärd är att se till så att aktuella 

system är uppdaterade. 

 Sprida viktig nyckelkompetens inom projektgruppen 

 Genomför grundlig förstudie/nulägesrapport för att därefter kunna 

se vad som krävs av projektet. 

 Genomföra ett logiskt nätverk som tydliggör vilka processer som 

kan samköras och ej.  

 

Affärs risk 

 Att genomföra projektet kan på längre sikt skada administrationen.  

Åtgärd  

 Visa på inför ledning att även administrationen bör uppdateras och 

effektiviseras. Något som detta projekt skulle medföra. 

Risker gällande infrastruktur 

 Externa organisationers krav och förordningar ändras under 

projektets gång. 

Åtgärd 

 Hålla sig uppdaterad av vad som händer och sker i de aktuella 

organisationerna. 

 

Risker gällande konrakt/avtal 

 Progressrapportering ej utförs under projektets gång. 

 Avsaknaden av samsyn inom samma avdelning. 

 Implementering ut i verksamheten brister. 

Åtgärd 

 Se till att de finns ett tydligt och klart dokumentationssystem, 

mallar, projektkontor osv. 

 Genomgång av inte bara projektets mål och visioner utan även 

organisationen. Teambuilding inom projektgruppen. 

 Tydlig beskrivning i projektplaneringen på hur projektets 

överlämning kommer att se ut. 
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PL 3 - Projektet går ut på att bygga upp en plattform för hur projekten bör drivas inom 

den aktuella organisationen. 

Ekonomisk risk 

 Det uppkommer svårigheter att få loss de resurser, personal och 

budget, som man är berättigad. 

Åtgärd  

 Tydliggöra vilka resurser som krävs för att nå projektmål. Vilken 

teknisk kompetens, hur stor budget osv. 

 

Teknisk risk  

 Teknisk kompetens försvinner ut ur projektet. 

 

Åtgärd 

 Sprida viktig nyckelkompetens inom projektgruppen. 

 

Affärsmässig risk 

 Tappa projektmålet i ett långsiktigt perspektiv. 

Åtgärd 

 Sköta progressrapportering och annan projektdokumentation samt 

sprida projektinformation inom projektgruppen. 

 

Risker gällande infrastruktur 

 Externa organisationers krav och förordningar ändras under 

projektets gång. 

Åtgärd 

 Hålla sig uppdaterad av vad som händer och sker i de aktuella 

organisationerna. 

 

Risker gällande kontrakt/avtal 

 Tidsrapportering från projektgruppens medlemmar brister. 

 Engagemang i projektgruppen brister. 

 Genomföra en projektplanering innehållande de viktigaste delarna, 

så som tydliga mål, tydlig budget och tydlig tidsplanering.  

Åtgärd  

 Genom tydlig styrning visa på vikten av tidsrapportering då det 

påverkar de finansiella medlen. 

 Arbeta upp en teamkänsla, en samhörighet. Genomgång av inte 

bara projektets mål och visioner utan även organisationen. 

Teambuildning inom projektgruppen. 

 Se till att de finns ett tydligt och klart dokumentationssystem, 

mallar, projektkontor osv. 
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PL4 - Projektets syfte var att stärka organisationen utåt mot externa kunder och 

intressenter. 

 

Ekonomisk risk 

 Inte få loss de finansiella medel som krävs för projektet. 

 Tidsramarna ej motsvarar projektets utveckling. 

Åtgärd  

 Tydliggöra vilka resurser som behövs för att nå projektmål. 

Teknisk kompetens, budget mm 

 Regelbundna revisioner av projektet 

 

 

 

Teknisk risk 

 Viktig nyckelkompetens försvinner. 

 System saknar ”ägare” som har huvudansvaret. 

Åtgärd 

 Sprida viktig nyckelkompetens inom projektgruppen. 

 Kortsiktig åtgärd är att bestämma från början om dessa system bör 

ingå i projektet eller ej, en tydlig avgränsning. Långsiktig åtgärd 

blir till att ta upp med ledning. 

 

Affärs risk 

 Tappa projektmålen i ett långsiktigt perspektiv. 

Åtgärd  

 Sköta progressrapportering och annan projektdokumentation samt 

sprida projektinformation inom projektgruppen. 

 

Risker gällande infrastruktur 

 System saknar ”ägare” som har huvudansvaret. 

Åtgärd  

 Lednings fråga. 

 

Risker gällande kontrakt/avtal 

 Projektets avgränsningar hålls ej.  

 Projektdokumentation följer ej projektets utveckling. 

 Otydlig kravspecifikation till externa intressenter. 

 Otydlig dokumentation mellan projektgrupp och externa 

intressenter. 
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Åtgärd  

 Genom att tydligt bestämma vad som ska ingå i projektet, samt 

uppdatera projektdokument. 

 Inse fördelen med aktuell projektdokumentation. 

 Lägga ner extra tid för att jobba fram en aktuell kravspecifikation, 

för att inte överaskas vid ett senare tillfälle. 

 Lägga ner extra tid för att jobba fram en fungerande 

projektdokumentation som alla i gruppen arbetar efter. 

 

 

Vi kommer nu att fokusera ytterligare på PL 4 och dennes projekt då vi vill skapa en röd 

tråd genom uppsatsen. Studien har visat är att det att finns flest risker inom gruppen 

kontrakt/avtal. Vi märkte även av att PL har haft stora problem gällande dessa. Vad det 

egentligen handlar om är att PL inom de olika projekten ej haft någon klar och tydlig 

process gällande dokumentationen. Det är någon som går att urskilja i flera av de andra 

respondenternas projekt med. Något som har gjort att projekten har vuxit både på höjden 

och på bredden, vilket i sin tur skapat risker i flera olika led.  

 

För att tydliggöra ytterligare har vi valt att på ett tydligare och mer strukturerat sätt påvisa 

hur riskfördelningen inom PL 4:s projekt sett ut i de olika grupperna: 

 

 EKONOMISKA: 2 stycken 

Att det uppkommer frågetecken gällande projektets budget är något som inte är helt 

oundvikligt. Genom en tydlig och väl genomförd projektplanering kan problem gällande 

denna punkt minimeras. 

 

 TEKNISKA: 2 stycken 

Även tekniska oförutsedda händelser kan uppkomma. Det är därför viktigt att i 

planeringen utav projektet försöker att se till vilka typer av system som bli påverkade av 

projektet. Att i projektplaneringen dokumentera en tydlig och klar avgränsning kan göra 

så att de tekniska riskerna minimeras.  

 

 AFFÄRSMÄSSIGA: 1 stycken 

För att enklast bibehålla projektmålet genom hela processen bör projektet ständig 

återkopplas till dess mål. Om det skulle vara så att projektmålet ändras måste projektet 

och dess deltagare vara medvetna om förändringen, för att kunna arbeta mot rätt uppsatta 

mål. 
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 INFRASTRUKTUELLA: 1 stycken 

Risken att ett system saknar ägare är, som vi ser det, en långsiktig risk som måste 

åtgärdas utav moderorganisationen. Då det istället är moderorganisationen som har 

mandat att bestämma ägare till olika system. 

 

 KONTRAKT/ AVTAL: 4 stycken 

Det man kan utläsa av denna punkt är att de största och mest omfattande riskerna har 

legat i riskgruppen som handlar om kontrakt/avtal vilket oss innefattar alla 

dokumentation som skett under projektets gång. Här kan vi genomgående i alla projekt se 

att det är denna riskgrupp som vålar mest problem. Form i situationer där det fanns 

otydligheter mellan de olika parterna och vad som var sagt och vem som skulle göra v ad 

osv. Boven i dramat var här att det saknades dokumentation i frågor gällande 

kontrakten/avtalen. I takt med att projektet växte så blev då även riskerna med detta 

större. Vad som här borde gjort är att städigt ändra och förnya sina kontrakt/avtal i den 

takt som projekten tog sin en annan riktning, eller växte sig större. 

 

4.2.2 Riskers inverkan på varandra  

Vi har valt att fokusera på projekt där PL 4 är projektledare, vi kommer genom en cirkel 

där man lätt kan påvisa vilken påverkan en risk har på andra risker, genom att märka 

varje risk med ett nummer som sedan placeras ut i en cirkel. Detta för att på så sätt skapa 

möjligt att kunna se sambandet mellan de olika riskerna (Remington & Pollack 

2006:kap17). Vi upplever att genom detta sätt att se på risker och dess inverkan på 

varandra ger ett mer övergripligt synsätt.  

 

Nedan har vi radat upp de risker vi funnit i ett projekt som PL 4 tog upp. Därefter har vi 

numrerat dem. 

 

1. Inte få loss de finansiella medel som krävs för projektet. 

2. Tidsramarna ej motsvarar projektets utveckling. 

3. Viktig nyckelkompetens försvinner. 

4. System saknar ”ägare” som har huvudansvaret. 

5. Tappa projektmålen i ett långsiktigt perspektiv. 

6. System saknar ”ägare” som har huvudansvaret. 

7. Projektets avgränsningar hålls ej.  

8. Projektdokumentation följer ej projektets utveckling. 

9. Otydlig kravspecifikation till externa intressenter. 

10. Otydlig dokumentation mellan projektgrupp och externa intressenter. 
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När varje risk har fått sitt nummer gör man en cirkel av alla riskerna.  

 

 

 

 

 

Figur 2 Risk Cirkel  

Därefter har vi analyserat vilka risker som har en inverkan av varandra. Vi har här tagit 

hjälp av de redan för oss redan identifierade subgrupperna ekonomiska, tekniska, 

affärsmässiga, infrastrukturella och kontrakt/avtal. För att visa riskernas påverkan i fallet 

med PL 4, valde vi ut tre risker som vi anser skulle kunna påverka varandra.   

 

Nr: 2 Tidsramarna ej motsvarar projektets utveckling. 

Åtgärd: Regelbundna revisioner av projektet 

 

Nr: 5 Tappa projektmålen i ett långsiktigt perspektiv. 

Åtgärd: Sköta progressrapportering och annan projektdokumentation samt sprida 

projektinformation inom projektgruppen. 

 

Nr: 8 Projektdokumentation följer ej projektets utveckling. 

Åtgärd: Inse fördelen med aktuell projektdokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Risk Cirkel, Riskers inverkan på varandra 
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Genom att rita upp en cirkel med riskerna kan vi enkelt se vilka risker som är beroende av 

varandra. I detta falla är det nr 2, 5 och 8, då dessa är beroende av en tydlig 

projektplanering. Den gemensamma nämnaren för dessa tre risker är främst planeringen 

av tiden. Om PL ser till att ha en uppdaterad dokumentation gällande projektet har inte 

bara denne utan även hela projektgruppen bättre koll på vilken utveckling projektet tar 

sig. Genom att regelbundet under projektets gång genomför denna modell håller sig på så 

vis uppdaterad och införstådd med vilka risker som har störst inverkan på varandra. Vi 

vill med dessa tre risker påvisa att olika riskgrupper kan påverka varandra. Det är 

tillexempel viktigt att inse att ekonomiska risker kan påverka andra typer av risker. 

Genom att hantera en risk kan det hända att andra risker i projektet kan reduceras. 
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5 Slutsats  

I detta avsnitt kommer vi att kort besvara våra frågeställningar. Därefter kommer vi att 

fortsätta med egna iakttagelser och reflektioner. I slutet tar vi upp två punkter som vi 

upplever som viktiga att tänka på vid genomförande av projekt och dess hantering av 

risker. 

 

 

5.1 Besvarande av frågeställningar 

 

Hur hanteras risker i ett internt förändringsprojekt i en offentlig miljö? 

Om riskerna tas upp överhuvudtaget, så hanteras de främst mentalt och muntligt. Vilket 

gör att riskerna blir mer konstaterade än åtgärdsplanerade.  Problemet med denna typ av 

riskhantering är att projektet ej blir förberett på förändringar som kan uppkomma, vilket 

kan leda till att konsekvenserna blir förödande. I de interna förändringsprojekt som vi 

studerat konstateras riskerna i efterhand, något som självklart inte hjälper det aktuella 

projektet. 

  

Hur genomförs en riskanalys i ett internt förändringsprojekt i offentlig miljö? Och 

hur ser prioriteringen av riskerna ut? 

I den organisation som vi har studerat så genomförs det ingen riktig analys kring 

gällande risker i projektet. Vi har sett att PL ofta funderar ut själva vad som kan komma 

att påverka det aktuella projektet, och hur hantering av dessa risker skulle kunna se ut. 

När vi talar om en riktig riskanalys menar vi främst en analys som grundar sig på de tre 

punkterna en miniriskanalys innebär, identifiering, värdering och åtgärdsplan.  

Då en riskanalys ej genomförs behandlar PL och projektgruppen riskerna när de 

uppkommer. Något som i sin tur påverkar minst en av projekttriangelns hörn, tid, kostnad 

eller resultat. I de projekt vi har studerat är det främst tiden som prioriterats, därefter 

kommer resultat och kostnad prioriteras sist.  
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På vilket sätt kan en riskanalys påverka ett internt förändringsprojekt i offentlig 

miljö? 

Genom att arbeta fram en regelrätt riskanalys ser man enklare vad som skulle kunna 

påverka projektet, samt vilka konsekvenser det kan leda till. Efter att ha funnit riskerna 

måste projektgruppen fundera på vilket sätt dessa risker ska hanteras. Kan projektgruppen 

på något sätt påverka sannolikheten att risken inträffar, eller konsekvenserna om risken 

inträffar. En del risker kan till och med kanske elimineras helt tack vare en riskanalys, 

vilket gör att projektgruppen inte behöver lägga energi på onödiga frågetecken.  

Då den offentliga organisationen vi har studerat bygger mycket på statliga medel borde 

det finnas ett intresse för alla inblandade parter att hålla nere kostnaderna. Här innefattar 

kostnaderna både ekonomiska, tidmässiga och resultat. Vilket i sin påverkar hela 

organisationen. 

 

 

5.2 Iakttagelser och reflektioner 

Vår hypotes gällande risker och riskanalyser var att denna del av projektplaneringen inte 

arbetas tillräckligt djupgående. Vilket vi tror ibland kan ha en stor påverkan på projektets 

slutresultat. Som vi nämnt ovan anser vi att risker inte alltid behöver resultera i något 

negativt, utan oförutsedda händelser kan även leda till positiva beslut. Vår tanke är att om 

projektgruppen lokalisera riskerna i ett tidigt skede ökar möjligheterna att hantera 

eventuella risker som kan uppkomma under projektets gång. Många gånger kan en 

analysering av risker ses som något tidsödande och ett slöseri med knappa resurser. Vi 

anser att det är istället ett vinnande koncept att genomföra en grundlig riskanalys. Om 

projektledare tillsammans med projektgruppen genomför en riskanalys gör det att 

projektet förberedds mer på oväntade händelser och hur dessa ska hantera på bäst sätt. Att 

en PL vågar se risker i ett projekt anser vi endast visar på goda egenskaper. Möjligheten 

till en större förståelse gällande eventuellt nya risker kan underlätta vid en prioritering 

utav dem.  

Vi misstänkte från början att vår huvudfokus skulle ligga på hur själva genomförandet av 

riskanalyserna har sett ut, än vad projektet i dagsläget har resulterat i. Vår förförståelse 

bygger främst på den interna kommunikationen och dess tyngd inom alla typer av 

projekt, samt vikten av vad en god intern kommunikation kan leda till. Genom att vi har 

denna grund tror vi oss kunna påvisa att vikten av en väl fungerande kommunikation 

även sätter sina spår i hur projektgruppen eventuellt kan tänkas se på riskerna, men även 

på hur medlemmarna inom gruppen vågar lägga fram dem till sina medspelare. 

Vi anser att risker ses på olika sätt, beroende på vilken slags förförståelse 

projektmedlemmen har. En systemvetare ser risker med att införa ett nytt system medans 
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en administratör med stor sannolikhet ser helt andra risker med det nya systemet. Att som 

projektledare försöka täcka upp ett så stort område, kan komma att spela en viktig roll i 

hur projektet på bästa sätt skall kunna finna riskerna. Administratören kan se risker med 

hög sannolikhet, medan systemutvecklaren ser samma risk, men med en lägre 

sannolikhet. Detta kräver en stor och bred kunskap för dem som sitter och utvecklar i ett 

projekt. Resultatet av projektet kommer oftast användas av flera olika typer av användare 

än vad som har varit med under projektets gång. Något som leder till att arbeta som PL 

kräver att denne klarar av att se risker ur flera olika perspektiv, för att inte projektet ska 

drabbas av oförutsägbara händelser. 

Under studiens gång har vi även märkt av en otydlighet gällande vilka roller som ska ingå 

i ett projekt och vilka arbetsuppgifter dessa roller innefattar. Många utav våra 

respondenter talade om att de saknade tydlig styrning och framförallt tydligt stöd hos 

styrgruppen.  

Styrgruppen ska främst innefatta projektbeställare, intern mottagare och resursägare. De 

som ingår i gruppen måste ha mandat att ta beslut gällande projektet. Då medlemmarna i 

styrgruppen är de som bestämmer hur tid, budget och resultat ska se ut. I och med att det 

fanns en saknad av tydliga styrgrupper i de flesta av respondenternas fall, menar vi på att 

detta är något man verkligen bör se över. Troligtvis kostar detta den offentliga 

organisationen onödigt med resurser som skulle kunna användas på annat sätt.  

Om en PL vill bolla funderingar och idéer gällande projektet bör detta ske i samråd med 

referensgruppen. Denna grupp ska bestå utav både brukare och framtida förvaltare av 

projektet. Det kan vara bra om det ingår en slutgiltig intressent, men det viktigaste är 

ändå att referensgruppen består av kunskap gällande det aktuella projektet. I fallet med 

PL 4 såg de slutanvändarna av projektet som referensgrupp. Vilket tyvärr inte var de som 

hade den bästa kunskapen inom det aktuella området.  

I fallet med PL 2 kunde vi märka av en tendens till delat ledarskap. Att vara tydlig i vilka 

roller som ingår i ett projekt blir extra viktigt om projektet använder sig av delat 

ledarskap. Det råder skilda meningar om delat ledarskap är positivt eller negativt för ett 

projekts utveckling. Det verkar dock som att det var ett fungerande samarbete mellan PL 

2 och dennes medarbetare. Vi upplevde att dessa två kunde bolla idéer med varandra och 

på så sätt föra projektet framåt.  

När det gäller projektdokumentationen vi kommit över till denna studie så har det varit 

spridda skurar. Några PL har genomfört någon form av projektdokumentation i början av 

projektet, men ej uppdaterat den. En utav våra respondenter hade genomfört ett 

projektdirektiv/uppdragsbeskrivning med en budget på tiotals tusen kronor. I och med att 

projektet kommer landa på hundra tusentals kronor är det direktivet helt oanvändbart.  I 

och med att det funnits någon aktuell projektdokumentation i fyra utav fem projekt vi 

studerat, har alla PL tagit upp att bristen på dokumentation är en stor risk. Och vi anser att 

det är denna risk som är den främsta orsaken till att projekten har i många fall svajat. 
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Dock ser vi att denna risk är relativt enkel att åtgärda. Om man försöker att se fördelar 

med tydlig dokumentation istället för nackdelar. Genom en tydlig projektdokumentation 

står alla i projektet, projektgruppen och intressenter, inför samma kunskapskälla. 

Projektdokumentationen klargör vilka krav och önskemål som kan finnas, något som 

underlättar för genomförandet av själva projektet. Om det finns en klar och tydlig 

dokumentation kan projektet spara tid över lag och även minska upplärningstid samt 

support. En tydlig projektdokumentation underlättar även vid överlämning av projektet 

och om det skulle ske ett avbrott under projektets gång.   

Vi märkte även att det har/hade uppkommit brister gällande engagemang inom vissa 

projektgrupper. För att kunna engagera en grupp att arbeta mot samma mål inom ett 

projekt krävs en del verktyg, i form av projektledarutbildning. Utbildningen behöver inte 

vara lång, utan bara så att PL verkligen känner sig som en Projektledare. Om PL innan 

projektets start kan få chans att lära sig hur ett projekt är uppbyggt, hur en väl fungerande 

dokumentation bör se ut och även hur en PL på bästa sätt leder ett projekt anser vi att det 

blir betydligt lättare att verkligen vara Projektledare.  

 

 

5.3 Tydlig dokumentation 

Det vi har funnit är att om i projektet försöker att genomföra en tydlig dokumentation kan 

undvika många onödiga hinder. Dokumentation som beskriver projektet, projektdirektiv, 

behöver ej vara så tung. Viktigast här är att projektgruppen vet vad projektet går ut på 

samt att det finns någon form av tids- och budgetplanering. 

Projektdirektiven/projektbeställning kan ses som en uppdragsbeskrivning som visar vad 

projektet egentligen går ut, vilka mål det har, vilka krav som ingår samt vilka 

befogenheter som finns inom projektet. 

Projektspecifikation däremot utgör stommen i projektet, och beskriver den mall som 

projektet är tänkt att följa. Dokumentet beskriver vilka som ingår i projektorganisationen, 

exakta mål med projektet, tydlig tidsplanering, vilka krav som ställs osv. En annan viktig 

del att ta med i projektspecifikationen är projektets avgränsning. Vad är det som 

verkligen ingår i det aktuella projektet och inte. Ett projekt att skena i väg om det inte 

finns tydliga avgränsningar. Viktigt i detta dokument är att analyserar de risker som kan 

uppkomma i projektet. om man inom projektet väljer att genomföra en minirisk eller en 

Lichtenberg
5
 uträkning spelar egentligen ingen roll, huvudsaken är att man 

uppmärksammar riskerna och därmed synliggör dem. 

                                                 

5
 Jansson & Ljung 2004:154 
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Progressrapporten är det dokument som ständigt ska uppdateras under projektets gång. 

Dokumentet ska innehålla delresultat, nuvarande status, uppskattning av vad som återstår 

och förslag till eventuella åtgärder. Viktigt är att man arkiverar varje progressrapport så 

att det finns möjlighet att gå tillbaka och läsa äldre versioner av den. Vi har under denna 

studie stött på projekt där projektgruppen har använt dokumentationsverktyg, men ej 

sparat i olika versioner. Vilket har lett till att viktig projektkunskap har försvunnit. Något 

som gör att det blir svårt att ta lärdom av projektet i framtiden. 

En slutrapport bör därför innehålla beskrivning av projektets bakgrund, beskrivning om 

hur projektets genomfördes och vad det verkliga resultatet blev. Slutligen bör det finnas 

med en sammanfattning av de erfarenheter projektet lett till samt gjorda iakttagelser. I 

slutrapporten ges projektgruppen möjlighet att reflektera över vad som har gått bra och 

vad som har gått mindre bra. Genom att sammanfatta projektet och bygga på med förslag 

och förbättringsåtgärder ger det en möjlighet för organisationen i helhet att kunna ta 

lärdom av projektet.  

Det vi har sett genom denna studie är att även slutrapportering är något som det slarvats 

med. Vi tror att PL kan uppleva att projektdokumentationen tar onödigt mycket tid ifrån 

själva projektutförandet. Vi resonerar som så att ett projekt inte behöver 

överdokumenteras. Dock är det alltid viktigt att dokumentationen har en grund i 

projekttriangeln samt att den följer projektets förändring och utveckling. 

 

 

5.4 Tydliga roller  

Enligt Jansson och Ljung (2004:21ff) finns det stora skillnader i hur olika organisationer 

väljer att genomföra sina projekt. Det påvisar dock att det finns vissa elementära roller 

som måste ingå i vilket projekt som än drivs. Svårigheten här för projektledaren är att 

kunna identifiera vem som innehar vilken roll och vad själva rollen står för. De roller som 

har stor betydelse för projektet enligt Jansson och Ljung är: projektledare, 

projektbeställare, resursägare, intern mottagare, kund och brukare. I denna uppsats har vi 

valt att lägga fokus på hur risker identifieras och därefter tas hand om. Vi har även 

upptäckt vikten av att projektet innehar en klar och tydlig bild av vilka roller som finns 

med. Här har det i flera av våra projekt uppstått problem då dessa ej varit identifierade.  

När ett projekt är i startgropen bildas det inom projektet en egen, projektorganisation. 

Detta görs för att på så sätt kunna avgränsa sig och markera ansvar, tillhörighet och 

identitet på de personer som skall medverka i projektet. Ett projekt kan liknas vid ett 

händelseförlopp där deltagarna har olika ”ryggsäckar”, kompetens och bakgrund, ska 

jobba tillsammans för att nå ett uppsatt slutmål (Söderlund 2005). Detta är något som 

borde förenkla själva projekt genomförandet eftersom projektdeltagarna här har ”lämnar” 

sin moderorganisation och sin ordinarie roll under sitt medverkande i projektet. För att 
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kunna skapa den helhet som man har eftersträvar är det av stor vikt att alla inom projektet 

förstår vikten av detta och kan identifiera sig med sin nya roll. Här ska alla inom projekt 

organisationen kunna peka ut de olika rollerna och även veta vad de står för (Jansson & 

Ljung 2004:51ff).  

Inför fastställandet av vad varje roll har för innebörd innefattar det även vilken ansvar 

som medföljer och även vilken befogenhet som kan räknas i den specifika rollen. I den 

specifikation man nu formger beskrivs alltså vilken roll man tar på sig genom att kliva in 

i den och vilken funktion man tar sig i projektet. 

Genom att här bestämma vilka befogenheter som tillhör varje specifik roll, ramar man in 

själva rollen i den vilken yta den kan sägas kunna röra sig i. Här kan ett exempel vara 

vilken att PL har det fulla ansvaret för att ta ett projekt från start till mål, med en budget 

inom en viss budgetram(Jansson & Ljung 2004:51ff). Vilka befogenheter detta medför är 

så klart olika beroende på vilken organisation projektet figurerar i. 

Kommunikation handlar om att sprida och dela kunskap och information med andra. I 

projekt är kommunikation en viktig grundpelare, då kommunikation är en dubbelriktad 

interaktion mellan mottagare och sändare. Finns det en tydlig kommunikation från PL 

leder det automatiskt till en tydlig styrning utav projektgruppen. En tydlig styrning i 

gruppen leder till att osäkerheten minskar. 

För att förtydliga de roller som finns inom projektet kan PL uppföra ett slags 

ansvarsdiagram. På så sätt blir det klarhet vad varje roll innefattar. Att det finns en 

tydlighet gällande roller är en viktig del i de flesta typer av projekt (Andersen 2006). Som 

PL för ett projekt är det viktigt att vara tydlig i sin roll och kan få projektgruppen att 

samarbeta och fokusera på ett gemensamt mål. En PL måste även klara av att de olika 

kunskaper som finns inom projektgruppen, för att på ett effektivt sätt kunna utnyttja 

gruppens kompetens. Det är även viktigt att en PL är tydlig med vilka roller som finns 

inom projektgruppen samt vad rollernas uppgifter är. Något som förenklar då det med 

säkerhet uppkommer olika frågor under projektets gång. Om rätt person tar emot frågan 

kan se det som en kvalitetssäkring för projektet.  

En PL måste själv känna engagemang inför projektet, annars blir det svårt att motivera 

projektgruppen. Som PL måste du vara så övertygad i din tanke och värderingar att inte 

bara en utan hela gruppen och organisationen lyssnar och tror på det ledaren lägger 

fram. Märker PL av att engagemanget sjunker inom buggkursen kan det vara bra att sätta 

sig ner och be dem om feedback. Genom att få feedback från projektgruppen kan PL 

enklare se vilka åtgärder som kanske kan krävas för att åter skapa engagemang inom 

gruppen.  

Att som ledare vara beslutsam, initiativtagande, envis och ha ett driv är även det viktiga 

ledarskapegenskaper. En beslutsam ledare tvekar inte inför att leda och dominera sin 

grupp, om så situationen kräver det. En ledare bör ha en förståelse för hur saker och ting 

hänger ihop och hur de påverkar varandra. Det är av vikt enligt alla respondenter att du 
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ska vara rak och ärlig i ditt sätt att leda gruppen. Andersen (2006) menar att ett projekt 

tenderar att föra samman medarbetare som aldrig tidigare har samarbetat tidigare. Något 

som innebär att det i projekt bildas en mångfald av olika kunskaper och funktioner. Det är 

dock inte alltid så lätt att som PL sammanföra dessa till en välfungerande enhet. Det är 

därför av vikt att man skapar tydlighet gällande vilka roller som finns och vad dessa roller 

innefattar, så alla parter vet vilka aktiviteter och vilket ansvar deras område innefattar  

För att kunna leda en projektgrupp bra krävs det att den har utvecklat en ömsesidig 

respekt. Om detta inte sker blir det svårt för gruppens medlemmar att samarbeta och man 

förbiser lättare varandra. I början av ett projekt kan det behövas en mer styrande hand, 

där PL visar vad som krävs av varje gruppmedlem. Som PL bör man även se till varje 

individs förutsättning, vilket även innebär att då det sker personliga händelser i 

gruppmedlemmars liv så måste man som PL ta hänsyn till detta.  

 

 

5.5 Förslag på vidare forskning 

Vi är medvetna om att det gjorts mer forskning inom den privata sektorn gällande 

riskhantering i projekt. Då denna studie endast berört en offentlig organisation vore det 

intressant att kunna jämföra den med liknande organisationers hantering av risker. Även 

att se hur man jobba med risker inom den privata sektorn för att där efter kunna jämföra 

vilka likheter och skillnader man kan tänkas möta.  

 

 

 

 

“Good people, with good skills and good judgment, are what make projects work” 

Barry W. Boehm 
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Figur 3 Risk Cirkeln, Riskers påverkan på varandra 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Personlig bakgrund 

 Hur länge har ni arbetat här inom denna organisation? 

 

 Vilka arbetsuppgifter ingår för er? 

o Specifika arbetsuppgifter i projektet? 

 

 Vilken utbildning har du? 

o Hur länge har du arbetat med någon form av projekt, gruppmedlem eller 

PL? 

 

Före projektet 
 På vilket sätt har projektdeltagarna valts ut till projektet? 

 

Risker och riskanalyser 

 Vem undersökte vilka risker som kunde uppkomma? 

 

 Hur har ni genomfört riskanalys? 

o Lade ni någon utformad plan/strategi för hur ni skulle genomföra 

riskanalysen? 

 

 Vilken mån tog ni hänsyn till intressenterna? 

 

 Vilka problem har ni identifierat? 

o Hur gjorde ni för att finna riskerna? 

 

 Hur planerade man utifrån riskerna? 

 

 Vilka mål fanns vid projektstarten? 

o Uppfylldes dessa? 

 

 Vilka metoder och strategier används? 

o Hur tillämpas dessa? 

 

 Vilka risker såg du vid projektetsa start? 
 

Dokumentation 

 Finns det direktiv för hur dokumentationen ska se ut? 
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Projektets gång 

 

Risker och riskanalyser 

 Har syftet med projektet uppnåtts, hittills? 
 

Dokumentation 

 Hur har dokumentationen sett ut under projektets gång? 

 

 Finns det mallar/checklistor att arbeta efter? 

o Vad anser du att en bra projektmall bör innehålla?   
 

Samarbete inom projektet  

 Hur fungerar samarbetet inom projektgruppen? 

o (Engagemang osv) 
 

 

Efter projektet 

 

Risker och riskanalyser 

 Hur hade ni förberett er på problem/hot? 

 

 Finns det någon risk som har varit svår att förutse? 

o Hur hanterade ni isåfall detta? 

o På vilket sätt påverkades projektet utav denna? 
 

Samarbete inom projektet  

 Vad tycker du har saknats och hur skulle man kunna arbeta med detta? 

o Hur och när samverkar ni med övriga deltagare? 

 

 Har samarbetet brustit någonstans? 

o Hur skulle detta kunna förhindrats? 

 

 Upplever ni att olika synsätt och kunskapstraditioner har påverkat samarbetet? 

Utvärdering 

 Kommer det att ske en utvärdering av projektet? 
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Bilaga 2 
 
Riskanalys- interna förändringsprojekt 
 

Riskanalys för valt projekt: _________________________   

Upprättat datum: _____________  av  ___________________________ 

 

Projektets syfte och mål:  

 

 

Lagar, förordningar och regelverk som påverkar som kan komma att påverka 
projektet/verksamheten (externa och interna krav):  

 

 

Framgångsfaktorer inom projektet(externa möjligheter och interna styrkor): 

 

 

Interna och externa händelser som gör att vi kan bedriva projektet och nå vårt 
mål: 

Händelse Riskbeskrivning 

Händelser som påverkar möjligheten att 
driva projektet effektivt 

  

Resurs brister: Kompetenser, budget och 
tid 

  

Händelser som påverkar vår möjlighet att 
följa lagar och förordningar 
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Händelse Riskbeskrivning 

Krav förändringar  
  

Händelser som påverkar vår möjlighet att 
redovisa projektet på rätt sätt: Orealistiskt 
schema samt budget  

  

Brister i externt utförda uppgifter  
  

Ansträngande system kapacitet 
  

 
  

 
  

 

Riskvärdering – görs vid Brainstorming: 

Riskbeskrivning Sannolikhet Utfall  Krävs 
åtgärd 
(Ja eller 
nej) 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Metoder för att ytterligare kunna reducera risken (ännu en kvalitetssäkring):  

Riskbeskrivning Nya metoder Ansvarig 
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Uppföljning av vald metod/metoder för fungerar se om risken kunnat reduceras: 

 

Uppföljning hur 
sker den? 

När görs 
uppföljning? 

Resultatet 
rapporterat till 
vem? 

    
 

    
 

 

 

 

 


