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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats handlar om användandet av koncernen Karlstad kommuns projektmodell.  
I oktober 2005 tog kommunalfullmäktige beslut om att införa en gemensam projektmodell för 
kommunen. Syftet med att införa en gemensam projektmodell inom koncernen Karlstad 
kommun var att underlätta och effektivisera arbetet i såväl det enskilda projektet som 
koncernens totala projektmiljö. Detta innebär bl a att alla inblandade i ett projekt ser på 
projektet ur samma synvinkel, använder en gemensam terminologi, arbetar efter en enhetlig 
basmodell och mot tydligt definierade mål, tids- och kostnadsramar. 
 
Allt mer av koncernen Karlstad kommuns verksamhet handlar om att skapa, utveckla och 
förändra. Denna typ av arbete bedrivs bäst i projektform eftersom det påverkar flera enheter, 
förvaltningar eller bolag. Skillnaden mellan förvaltningarna är stor. Teknik och fastighet har 
med materia att göra och arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med människor. En 
följd av dessa skillnader är att projekt genomförs på olika sätt och blir endast känt av de 
inblandade. Problem kan uppstå när olika förvaltningar tillsammans ska genomföra ett 
uppdrag i projektform. Vilket arbetssätt ska då användas? 
 
I Karlstad kommuns mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning1  står att läsa, att ett 
överordnat syfte är; att uppnå en verksamhet och ekonomi i ”gott skick” är att kommunen 
som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa 
används på effektivast möjliga sätt. I Karlstad kommun har man valt att införa en gemensam 
projektmodell för att styra och effektivisera det arbete som sker i projektform. 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa de hinder och möjligheter som projektledarna i koncernen 
Karlstad kommun ser till ett användande av projektmodellen, samt att beskriva hur modellen 
används i nuläget, drygt ett år efter dess införande. Vi har valt att använda oss av ett 
hermeneutiskt synsätt och en induktiv ansats. Undersökningens material består av dels en 
teoretisk referensram och dels av resultatet från enkätundersökningen. Enkäten skickades ut 
till 125 respondenter och vände sig till dem som haft rollen projektledare under det senaste 
året. Enkätens frågeställning utgår från Karlstad kommuns projektmodell. 
 
Uppsatsens teoretiska referensram tar upp Karlstad kommuns organisation samt deras policy 
dokument angående kommunikation och ledarskap. Vi beskriver vad projekt är, redogör för 
några olika typer av projekt samt beskriver strukturen i Karlstad kommuns projektmodell.  
I nästa avsnitt beskrivs en förändringsmodell och framgångsfaktorerna kultur, ledning och 
information. Dessa tre faktorer har inverkan på om projektet/förändringen blir som förväntat. 
Vi tror att dessa faktorer har bidragit till hur Karlstad kommuns projektmodell används i 
nuläget. 
 
Karlstad kommun har inte satt upp något datum när modellen ska anses användas fullt ut och 
det är förståeligt. En förändring i arbetssätt ändras inte bara för att ett beslut är taget. 
Förändring i arbetssätt tar lång tid att införa särskilt i en organisation med en så varierad 
verksamhet som Karlstad kommun. Den viktigaste delen för ett lyckat förändringsarbete är att 
de som är ledare/chefer inom organisationen är väl informerade om förändringen. För 
koncernen Karlstad kommuns del, tror vi att förändringen kommer att växa fram inom 
organisationen. Desto fler som får utbildning i projektmodellen gör att det skapas en större 
vilja att använda modellen. Vilket i sin tur ställer större krav på nästa led att skaffa sig 
kunskap om hur projektmodellen används.  

 
1 Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 
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UPPSATSENS DISPOSITION  
 
Uppsatsen består av 7 kapitel. Utöver detta innehåller uppsatsen en sammanfattning, 
innehållsförteckning, källförteckning samt 4 bilagor. Uppsatsen vänder sig i första hand till 
studenter och kommuner då främst till Karlstad kommun. 
 
1. INLEDNING  
Vi inleder med en diskussion om bakgrunden till vårt problemområde. Då vår uppsats handlar 
om Karlstad kommun får läsaren redan här en kort presentation av kommunen. Därefter 
uttrycks vår problemformulering, syftet och begreppsdefinitioner. Nästa del är en beskrivning 
av vilken målgrupp som finns samt vilka avgränsningar vi valt att göra. Kapitlet avslutas med 
en redogörelse av tidigare forskning inom vårt valda område.  
                   
2. METOD  
I metod kapitlet beskriver vi vårt tillvägagångssätt. Vilken metod vi valde när vi genomförde 
vår undersökning samt hur datainsamlingen gick till. Därefter beskriver vi vår undersöknings 
trovärdighet.  
 
3. TEORI  
I teori kapitlet presenterar vi uppsatsens teoretiska referensram som är uppdelad i fyra avsnitt;  
Karlstad kommun - beskriver kommunens organisation samt dess policydokument angående 
kommunikation och ledarskap.  
Projekt - beskriver olika typer av projekt, projektmodeller samt en beskrivning av strukturen i 
Karlstad kommuns projektmodell.  
Förändringsarbete - beskriver en förändringsmodell  
Framgångsfaktorer – de faktorer vi redogör för är kultur, ledning och information.  
 
4. BESKRIVNING AV PROJEKTEN, koncerngemensam projektmodell och 
Implementeringsprojektet av densamme.  
Här beskriver vi de projekt som förts inom Karlstad kommun vilka lett fram till hur 
användandet av projektmodellen ser ut i nuläget. 
 
5. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING 
Vi presenterar en redogörelse av de svar vi erhållit från vår enkätundersökning. 
Enkätundersökningens syfte var att belysa de hinder och möjligeter som finns för ett 
användande av projektmodellen samt hur användandet ser ut i nuläget. 
 
6. ANALYS  
I analys kapitlet kopplar vi samman den teoretiska referensramen och resultaten av enkäten i 
en analys. 
 
7.  SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I det sista kapitlet sammanfattar vi undersökningen genom att svara på vår 
problemformulering  
Vilka hinder och möjligheter finns för ett användande av koncernen 
Karlstad kommuns gemensamma projektmodell? Samt  
Hur används projektmodellen i nuläget? 
Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning.  
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BEGREPPSDEFINITIONER 
 
Projektmodell – är en modell för hur man driver och genomför att projekt, vilka som beslutar 
om vad och vilka som är ansvariga och vem som ska ta emot det färdiga resultatet. 
Den beskriver även den egna organisationens begrepp och terminologi. 
 
Projektplatsen - är en elektronisk arbetsyta, där projekt kan få en egen plats med mallar för 
olika dokument och checklistor för verksamhetsbesluten.  
 
Projektkatalogen – är en sammanfattning av de dokument som förts under projektet från alla 
som använder projektplatsen. Projektledaren i projektet väljer om dokumenten ska publiceras 
i projektkatalogen eller inte. 
 
Användande – avser vi vara;  
När Karlstad kommuns projektmodells begrepp och terminologi används i 
projektarbetsformen.  
När verksamhetsbesluten tas tydligt som ger en övergång till nästa Fas.  
När att de obligatoriska dokumenten skrivs.  
 
Hinder – avser vi vara; 
De orsaker som respondenterna avser som hinder för användande av projektmodellen.  
 
Möjligheter – avser vi vara; 
De orsaker som respondenterna avser som möjligheter för användande av projektmodellen  
 
Respondenter – vi avser de projektledare som svarat på vår enkät samt haft rollen 
projektledare det senaste året. 
 
Faktorer - avser vi här, kultur, ledning och information. Faktorer som påverkar ett 
förändringsarbete.  
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1. INLEDNING 

 
Uppsatsen behandlar användandet av koncernen Karlstad kommuns gemensamma 
projektmodell. I oktober 2005 tog kommunalfullmäktige beslut om att införa en gemensam 
projektmodell för kommunen.  I första kapitlet presenterar vi en kort bakgrund till uppsatsens 
problemområde. Då vårt intresse ligger i att ta reda på vad som hänt sedan 
kommunalfullmäktiges beslut kan det även vara av betydelse med en beskrivning av Karlstad 
kommun redan i detta inledande kapitel. Vi kommer därefter att diskutera de funderingar som 
leder oss fram till uppsatsens problemformulering, syfte, avgränsning och målgrupp. Kapitlet 
avslutas med tidigare forskning inom området.  

 
1.1 Bakgrund 

 
Använder vi de befintliga resurserna inom kommunerna på bästa tänkbara sätt? 
Ekonomicheferna i Sveriges kommuner bedömer att man under nuvarande år skulle kunna 
spara in 2.8 % av kostnaderna utan att minska på verksamheten. Men bara tre av Sveriges 
kommuner planerar att effektivisera fullt ut. Varför är det viktigt att effektivisera? För det 
första förutsätter den svenska skattemodellen effektivitet, som en tidigare socialminister 
Gustav Möller (s) sa ”Varje ineffektivt använd skattekrona är en stöld från de fattiga”. För det 
andra befinner sig företag och organisationer i en globaliserad och allt mer konkurrensutsatt 
värld. Detta är bra för det höjer lönerna i den privata sektorn och sänker priserna på det vi 
köper. Men för att lönerna i den offentliga sektorn ska hänga med måste även den offentliga 
sektorn bli effektivare annars ökar lönegapet mellan privat och offentlig sektor. Och för det 
tredje står vi inför en demografisk puckel, där färre ska försörja fler på grund av ökade 
pensionsavgångar och större vårdbehov.2

 
I Karlstad kommuns mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning3 kan läsas att, ett 
överordnat syfte är; att uppnå en verksamhet och ekonomi i ”gott skick” är att kommunen 
som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa 
används på effektivast möjliga sätt. I Karlstad kommun har man valt att införa en gemensam 
projektmodell för att styra och effektivisera det arbete som sker i projektform. En gemensam 
projektmodell för hur man styr, driver och genomför projekt är ett viktigt stöd under arbetets 
gång för både chefer, projektledare och deltagare. Det möjliggör att alla inblandade i ett 
projekt ser på projektet ur samma synvinkel, använder en gemensam terminologi, samt arbetar 
efter en enhetlig basmodell och mot tydligt definierade mål, tids- och kostnadsramar.4

   7

                                                 
2http://www.kvalitetsmassan.se/prod/sk/kvalitetsmassan/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Nr_1.pdf/$file/
Nr_1.pdf 
3 Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 
4 Kommunfullmäktige protokoll, Dnr KS-2004-0356 Dpl 040 



 

   8

                                                

Effektivitet kan även skapas genom att kunskap om olika förvaltningars genomförda projekt 
kommer alla förvaltningar till del. Genom att publicera dokument som förts under projektet i 
projektkatalogen på intranätet kan projektet följas av alla som arbetar inom koncernen 
Karlstad kommun från förstudiedokument till slutdokument. Genom att publicera i 
projektkatalogen undviks att likartade projekt genomförs vid andra förvaltningar. Att samma 
projekt genomförs flera gånger. En annan viktig del är att lärandet kan spridas till fler genom 
varandras projekt.5  
 
Intresset för vårt valda ämne väcktes i samband med ett studiebesök den 29 november 2006 
på Karlstad kommuns kommunledningskontor, arbetsgivarenheten. Där träffade vi Annika 
Åkerlind, projektledare och systemförvaltare. Syftet med mötet var att få information om 
Karlstad kommuns projektmodell. Den fundering vi hade med oss därifrån var att;  
Hur kan ett beslut fattas i kommunfullmäktige, att en gemensam projektmodell skall 
användas, inte efterlevas?  
Orsaken till vår undran var att det i projektkatalogen, bara fanns sex projekt dokumenterade. 
Detta i en kommun som säger sig bedriva mycket av sin verksamhet i projektform. Allt 
eftersom vi satte oss in i implementeringsarbetet av projektmodellen förstod vi, att även om 
beslutet är taget, att modellen ska användas, kan vägen vara lång till att en 
arbetsmetodförändring är helt införd i en stor kommun.  
 
1.2 Presentation av koncernen Karlstad kommun 
 
I Karlstad kommun arbetar över 6600 anställda på 400 arbetsplatser inom 600 olika yrken. De 
ska ge service åt ca 82 000 kommuninnevånare. Verksamheten i Karlstad kommun  
(Se Bilaga 1) är fördelad på sex kommunala Aktiebolag i en koncern med Moderbolaget 
Karlstad Stadshus AB som samordnare över koncernen. Kommunfullmäktige är koncernens 
och kommunens högsta beslutande organ med folkvalda ordinarie ledamöter. 
Kommunfullmäktige utser ledamöter i bolagens styrelser.  
 
Kommunens verksamhet sker ute i de nio kommunala förvaltningarna vilka leds av 
kommunstyrelsen som är politiskt tillsatt. De förbereder bl.a. alla frågor till 
kommunfullmäktige. Direkt underställt kommunstyrelsen är kommunledningskontoret som 
samordnar kommunens verksamhet och verkställer dess beslut. Arbetsgivarenheten är en del 
av kommunledningskontoret. Varje förvaltning har en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar 
för förvaltningens verksamhet.6

 
1.3 Problemområde 

 
Offentliga verksamheter, däribland kommuner, har ansvaret för att genomföra de reformer 
som statsmakten beslutat om. Det möjliggörs genom självstyrelse, beskattningsrätt samt de 
statliga bidragen.7  Allt mer av koncernen Karlstad kommuns verksamhet handlar om att 
skapa, utveckla och förändra. Denna typ av arbete bedrivs bäst i projektform eftersom det 
påverkar flera enheter, förvaltningar eller bolag8. Skillnaden mellan förvaltningarna är stor. 
Teknik och fastighet har med materia att göra och arbets- och socialförvaltningen med 
människor.  

 
5 Annika Åkerlind, 2006-11-29 
6 http://www.karlstad.se/ko/forvaltning/organisation/index.shtml 
7 Kronvall, Olsson Sköldborg, 1991 
8 Kommunledningskontoret, Tjänsteskrivelse, 2005-09-05 
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Som en följd av skillnaderna genomförs projekt på olika sätt och är endast känt av de 
inblandade i projektet. Problem kan uppstå när olika förvaltningar ska genomföra ett uppdrag 
i projektform tillsammans. Vems arbetssätt ska då användas?9  
 
Två projektledare från arbetsgivarenheten, Christina Höök och Brittmarie Alm drev under 
våren 2004 frågan om att införa en gemensam projektmodell inom Karlstad kommun. Syftet 
var att skapa ett gemensamt arbetssätt och terminologi som var lika i alla förvaltningar samt 
vara vägledande för allt arbete i projektform. I juni 2004 slöts ett avtal mellan Karlstad 
universitet och Karlstad kommun om utveckling av en koncerngemensam projektmodell.10   
 
Från december 2004 till april 2005 utvecklades en koncerngemensam projektmodell för 
kommunens olika verksamheter i samarbete med Projektvision i Karlstad. Samverkan med 
Projektvision innebar utbildning för ett 30 tal projektledare från kommunens förvaltningar 
parallellt med att projektmodellen utvecklades i samspel med kursdeltagare, Christina Höök 
och Brittmarie Alm, projektledare från arbetsgivarenheten samt två konsulter från 
Projektvision.11

 
Kommunfullmäktige tog 2005-10-20 beslut om att en gemensam projektmodell för styrning 
och effektivisering av projektarbete inom koncernen Karlstad kommun skulle gälla fr.o.m. 15 
november, 2005. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att planera införandet av 
projektmodellen.12 Endast ett framtagande av projektmodellen garanterar inget lyckat resultat 
varför nästa projekt blev att implementera den. Implementeringen av modellen är ett 
förändringsarbete som kommer att pågå i flera år framåt. Implementeringsprojektets mål var 
att modellen ska bli väl känd och inneha verktyg för projekthantering och uppföljning. 
Projektmodellen har nu använts i drygt ett år och vår fundering är;  
Hur ser användandet ut i dag? Med användande – avser vi; När Karlstad kommuns 
projektmodells begrepp och terminologi används i projektarbetsformen.  
När verksamhetsbesluten tas tydligt som ger en övergång till nästa Fas. När att de 
obligatoriska dokumenten skrivs. 
Vilka hinder och möjligheter finns för att den ska användas?  Med hinder – avser vi;  
De orsaker som respondenterna avser som hinder för användande av projektmodellen.  
Med möjligheter – avser vi; De orsaker som respondenterna avser som möjligheter för 
användande av projektmodellen  
 
 
1.4 Problemformulering  
 
Vår undersökning består av två frågeställningar; 

 
Vilka hinder och möjligheter finns för ett användande av koncernen Karlstad kommuns 
gemensamma projektmodell, samt Hur används projektmodellen i nuläget? 
 
1.5 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa kunskap om vilka hinder och möjligheter som kan finnas till 
ett användande när en gemensam projektmodell införs i en kommun. Samt att redogöra för 
hur användandet ser ut i Karlstad kommun drygt ett år efter införandet av deras 
koncerngemensamma projektmodell. 
 

 
9 Christina Höök, 2007-04-12 
10 Kommunfullmäktige protokoll, Dnr KS-2004-0356 Dpl 040 
11Christina Höök, 2007-04-12 
12 Kommunfullmäktige protokoll, 2005-10-20, Dnr KS-2004-0356 Dpl 040 
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1.6  Avgränsning och målgrupp 
 
Vi avgränsar oss till att undersöka användandet hos dem som genomgått utbildning i Karlstad 
kommuns projektmodell samt haft rollen projektledare under det senaste året. Målgruppen för 
vår undersökning är främst studenter som är intresserade av projektarbetsformen. Vi hoppas 
även att Karlstad kommun kan se vår undersökning som en del i förändringsprocessen, en 
beskrivning av hur projektmodellen används i nuläget.  Andra kommuner som ska införa en 
gemensam projektmodell kan även ha ett visst intresse av vår undersökning. 

 
 
1.7 Tidigare forskning 
 
Det finns två uppsatser som vi tycker har koppling till vårt valda ämne, Att arbeta i en 
kommunal verksamhet, (Skeppstedt & Velmers, 2003) samt Projektmodellen ur ett kommunalt 
perspektiv (Edsgård & Söderholm, 2004). Båda uppsatserna behandlar projektarbete inom 
Karlstad kommuns verksamhet. Skeppstedt & Velmers undersöker attityder och inställningar 
hos projektdeltagare och projektledare inom Karlstad kommun. Det som framkom från deras 
undersökning var att det fanns vissa problem vad gäller uppföljning, utbildning samt att det 
inte fanns ett konsekvent arbetssätt. Dessa problem härleder de till avsaknaden av en 
gemensam projektmodell samt att attityder och upplevda problem skiljer sig åt beroende på 
hur länge en person varit anställd inom organisationen. Kommunikationsproblemen kommer 
att fortsätta om inte ett gemensamt arbetssätt införs. De beskriver även att mycket tid i början 
av projekten går åt till att få en samsyn på begrepp och arbetssätt samt att de erfarenheter som 
görs i projektet inte tas tillvara. Edsgård & Söderholm´s (2004) syfte med uppsatsen var att ge 
ett förslag till och beskriva ett underlag för hur en gemensam projektmodell för Karlstad 
kommun skulle kunna vara utformad. De kom fram till att för att få samsyn och 
helhetstänkande i en så komplex organisation som en kommun tror de att modellen måste vara 
anpassningsbar samt ge möjlighet till flexibilitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. METOD 

 
I kapitlet behandlar vi olika metodteorier. Att förklara hur någonting verkligen förhåller sig 
är inte lätt att göra på ett korrekt sätt. Vår intention med undersökningen är inte att fastställa 
några generella sanningar. I metod kapitlet försöker vi ge en beskrivning av hur vi gått till 
väga för att redogöra hur användningen av koncernen Karlstad kommuns projektmodell ser 
ut i nuläget. 
 
 
 
 
2.1 Vår arbetsgång 
 
Vår förförståelse för Karlstad kommuns projektmodell är kunskap som vi erhållit i vår 
utbildning vid Karlstad universitet, genom källstudier samt tidigare undersökningar/uppsatser 
om Karlstad kommuns projektmodell/projektarbetsform. Förförståelse för 
projektarbetsformen och projektmodellen låg till grund vid utformningen av vår 
enkätundersökning. Efter sammanställning av enkäterna uppstod behov av ytterligare 
litteraturstudier rörande förändringsarbete. Analysen i uppsatsen är baserat på svaren från 
enkätundersökningen. Vi beskriver om och hur respondenterna använt projektmodellen det 
senaste året samt vilka hinder och möjligheter som de ser till ett användande av 
projektmodellen. Dessa hinder och möjligheter har vi kopplat till de framgångsfaktorer som 
kan påverka användandet av modellen enligt litteraturens teorier. I analysen är kommunens 
policydokument, de två projekten ” koncerngemensam projektmodell” och 
”implementeringsprojektet” samt resultatet från enkäten kopplade till litteraturens teorier. 
Därefter drar vi slutsatser och diskuterar om och hur användandet ser ut i nuläget och vilka 
faktorer som vi tror påverkar/bidrar till hinder och möjligheter av användandet inom Karlstad 
kommun. 
 
2.2  Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt ligger inom en hermeneutisk synsätt. Ett av 
hermeneutikens forskningsideal är att tolka och förstå hur andra människor upplever sin 
situation och vad det innebär för deras beslut och handlingar. Inom hermeneutiken är 
forskarens roll öppen, ”subjektiv” och engagerad. Vår förförståelse för Karlstad kommuns 
projektmodell anses enligt hermeneutiken vara en tillgång, den ligger till grund för att förstå 
och tolka de svar vi får genom vår enkätundersökning.13 Genom ytterligare forskning uppnås 
ökad förståelse för området.14 Förståelsen ger oss en förutsättning att se en helhet i vårt 
forskningsproblem.15

 

   11

                                                 
13 Patel & Davidson, 1994 
14 Föreläsning Lennart Ljung, 2007-01-29 
15 Patel & Davidson, 1994 
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2.2.1 Deskriptiv Kunskap 
 
Egenskapsbestämmande (deskriptiv) kunskap är en kunskap som beskriver någon egenskap hos 
en kategoriserad och studerad företeelse16 även kallad beskrivande forskning. Ofta utförs 
denna typ av studie vid ett tillfälle när det redan finns någon typ av vetskap om området. Den 
data, empiri, vilket skall användas vid undersökningen samlas oftast in med hjälp av endast en 
teknik.17 Insamling av fakta sker under en tidpunkt och kallas därför tvärsnittstudie.18

Vid en deskriptiv forskning kan utgångspunkterna bestå av relativt breda 
problemformuleringar, men man begränsar sig till att endast undersöka några aspekter av det 
fenomen man är intresserad av.19  
 
2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Beroende på uppsatsens inriktning, d.v.s. om syftet är att producera kunskap om samhället, 
organisationer eller mänskligt beteende i allmänhet finns det två ofta nämnda ansatser, 
deduktion och induktion, vilka ofta betraktas som uteslutande alternativ.20 När det gäller en 
deduktiv studie är utgångspunkten ett antal hypoteser som med hjälp av en studie ska 
verifieras eller falsifieras, dvs. bevisas eller falskgöras. Induktion betyder att man efter 
empiriska fakta, dvs. sådana vi samlar in med hjälp av våra sinnen, drar allmänna slutsatser. 
En induktiv metod innebär att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriskt 
material.21 Det gäller således att samla så mycket empiri att man utifrån detta kan dra 
slutsatser och bilda teorier. Det är viktigt att slå fast att vi aldrig kan vara säkra på en induktiv 
slutledning, då den bygger på empiriskt material som sällan utgör en fullständig uppräkning. 
Det går att komma fram till större eller mindre sannolikhet, men aldrig uppnå hundraprocentig 
visshet.22  
 
2.4 Undersökningsmetod 
 
Definitionen av en metod är att den är ett arbetsredskap, ett sätt att lösa problem och komma 
fram till ny kunskap.23 I vår undersökning har vi använt oss av både kvantitativ och kvalitativ 
metod. En del av enkätundersökningen, hur frågorna sammanställts är kvantitativ.  Den andra 
delen där öppna frågorna ställs är kvalitativa. 
 
2.4.1 Kvantitativ metod 
 
Genom att vi redovisar en del av resultaten från enkätundersökningen i siffror och diagram 
kommer en kvantitativ deskriptiv kunskap att uppnås. Målsättningen med en kvantitativ 
analys är att undersöka hur på förhand preciserade sakförhållanden och dess egenskaper och 
innebörder fördelar sig i en population, händelser och situationer.24 Denna del av vår 
undersökning hamnar under frågeställningen Hur används projektmodellen i nuläget? 
  

 
16 Goldkuhl, Kunskapande, 1998, Kompendium 
17 Patel & Davidson, 1994 
18 Befring, 1994 
19 Patel & Davidson, 1994 
20 Alvesson & Sköldberg, 1994  
21 Thurén, 1991  
22 Ibid 
23 Holme & Solvang, 1997  
24 Starrin & Svensson, 1994 
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2.4.2 Kvalitativ metod 
 
Redovisningen från de öppna frågorna väljer vi att göra genom kvalitativ metod, genom en 
språklig analysmetod. En beskrivning av resultatet sker med skrivna ord inte genom siffror 
eller diagram. Metoden handlar om att förstå och tolka människors upplevelser och identifiera 
vilka underliggande mönster som finns.25 Kvalitativ forskning försöker beskriva och förklara 
världen utifrån hur de människor som lever i den uppfattar den. Denna del av vår granskning 
hamnar under frågeställning Vilka hinder eller möjligheter ser de tillfrågade projektledarna 
till ett användande av projektmodellen? Genom de öppna frågorna till projektledarna på 
enkätens sista sida hoppas vi få en förklaring till varför projektkatalogen inte används i större 
utsträckning. Vår studie är till största delen kvalitativ eftersom vi söker en förklaring och en 
förståelse för hur användandet av modellen ser ut i nuläget samt belyser de faktorer som kan 
påverka implementeringen av ett nytt/gemensamt arbetssätt. 
 
2.5 Datainsamling 
 
I vår undersökning har vi använt oss av flera olika sorters data, litteratursökning, primärdata 
och sekundärdata. Här nedan redogör vi för hur respektive data samlats in. 
 
Primärdata  
Primärdata är data som forskaren själv samlar in för den aktuella undersökningen. Detta kan 
ske på tre huvudsakliga sätt; genom intervjuer, observationer och enkäter.26   
Vår enkätundersökning riktade sig till 119 personer som fått utbildning i projektmodellen. 
Även till de 6 personer som inte gått någon utbildning, arrangerad av arbetsgivarenheten. Av 
dessa blev våra respondenter de som arbetat/haft rollen projektledare inom Karstads kommun 
det senaste året.  
 
Urval 
Det urval vi gjort är ett icke sannolikhetsurval som kan kategoriseras som ett 
bekvämlighetsurval, ibland även kallat tillfällighetsurval. Bekvämlighetsurvalet innebär att 
man väljer de respondenter som är tillgängliga, inom räckhåll, och är precis som det låter 
både bekvämt och enkelt att göra. Detta är en urvalsmetod som är användbar då 
undersökningen skall ske med begränsade resurser, ekonomiskt eller tidsmässigt. Det finns 
dock en risk i att urvalet ej är representativt, det är vi medvetna om och slutsatserna som dras 
kan kanske ej anses som allmängiltiga.27  
 
Syfte, målpopulation och urvalsram 
Syftet med enkäten är att undersöka vilka hinder och möjligheter som projektledarna i 
koncernen Karlstad kommun ser till ett användande av projektmodellen. Samt hur 
projektmodellen används drygt ett år efter införandet. 
Målpopulationen28 för enkäten var alla som haft rollen projektledare i Karlstad kommun det 
senaste året, den tid som gått efter att beslutet tagits att projektmodellen ska användas.  
Urvalsramen29 för enkäten blev de 119 som gått utbildningen arrangerad av 
arbetsgivarenheten samt arbetat/haft rollen som projektledare i Karstads kommun det senaste 
året. Vi sökte ytterligare respondenter genom att kontakta förvaltningschefer på olika 
förvaltningar och fråga efter personer som arbetat som projektledare det senaste året, men inte 
gått utbildningen. Vi skickade ut ca10 St. e-mail och fick 6 respondenter som passade in i vår 
beskrivning. 

 
25 Patel & Davidson, 1994  
26 Dahmström, 1996   
27 Hartman, 1998 
28 Christensen m fl, 2001och föreläsning Kvantitativ metod Jari Appelgren, Karlstad universitet   
    2007-02-02 
29 Ibid 
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Urvalsfel 
Är fel som kan uppstå när vi undersökt bara en del av populationen. De fel Christensen m fl 
(2001) nämner är då övertäckning och undertäckning; vid det sistnämnda saknas vissa enheter 
som borde ha varit med. I övertäckningen får man med respondenter som inte borde vara 
med. Här hade vi önskat att vår urvalsram varit större för att få större säkerhet i resultatet. 
Vi fick tyvärr ingen positiv respons på vår förfrågan till de enhetschefer som kontaktades 
angående projektledare som inte gått utbildningen men haft rollen projektledare det senaste 
året. Vi skickade ut ca 10 e-mail och fick fem svar, tre förvaltningar svarade att de inte hade 
någon sådan person som passade in på vår beskrivning, två förvaltningar hade sammanlagt 
sex personer som passade in i vår beskrivning. Av dessa svarade två personer, så tyvärr kan 
ingen generell bild visas hur projektmodellen används.  
 
2.5.1  Enkät 
 
När vi arbetade med frågor till enkäten var det främst två aspekter som vi beaktade, dels 
graden av standardisering och dels graden av strukturering. Standard innebär avsaknad av 
variation, allt är likadant för alla. Struktureringen beskriver huruvida frågorna är t.ex. öppna 
frågor eller kategorifrågor.30.  
 
Bells (2000) redovisar sju olika typer av frågor: 
 

1. Öppna frågor - den förväntade responsen är ett ord, en fras eller en längre kommentar. 
Man kan t.ex. anse det nödvändigt att svarspersonerna får ge uttryck åt sina åsikter om 
det ämnesområde man studerar. 

2. Alternativfrågor - man har ställt samman en lista eller förteckning där svarspersonerna 
får välja ett eller flera alternativ.  

3. Kategorifrågor - här får man endast ange ett enda svar, exempelvis vid åldersfrågor. 
4. Rangordningsfrågor - respondenten ombeds placera olika företeelser i en viss ordning, 

t.ex. från ett till fem. 
5. Skalfrågor – ska man använda skaltekniker krävs en genomtänkt hantering. 
6. Frågor som rör kvantitet – responsen är en siffra som kvantifierar en viss egenskap 

eller liknande. 
7. Tabellfrågor - används för att få svar på två frågor samtidigt.31 

 
Vår enkät (se Bilaga 2) består av öppna frågor, alternativfrågor och kategorifrågor. Det är en 
standardiserad enkät där alla har fått samma frågeställning. För att väcka respondenternas 
intresse för enkäten började vi med en inledning där vi presenterade oss själva och syftet med 
uppsatsen. Vi försökte hålla enkäten så kort som möjligt och vi skickade ut den via 
internposten på Karlstad kommun. Vi har inte träffat någon av våra respondenter personligen. 
 
Vid bearbetningen av alla frågor utom de öppna valde vi att använda oss av en datamatris i 
Word Excel32. För att åskådliggöra resultatet presenterade vi informationen grafiskt eftersom 
det ger en förenklad bild av fördelningen. Svaren på de öppna frågorna redovisas som citat.  
 

 
30 Trost, 2001 
31 Bell, 2000 
32 En datamatris är ett arbetsblad som består av rader och kolumner, där raderna representerar respondenterna  
    och kolumner de variabler vi valt, Holme & Solvang, 1997 
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Bortfall 
Vi skickade ut 125 enkäter och fick tillbaka 67, varav 24 var svar från projektledare som gått 
utbildning i Karlstad kommuns projektmodell och arbetat som projektledare det senaste året. 
45 var svar från projektledare som gått utbildningen men ej haft rollen som projektledare det 
senaste året. Så vårt bortfall kan sägas vara 80,8 %, eftersom det är endast 24 respondenter 
som ingår i undersökningen d.v.s. har haft rollen projektledare det senaste året.33 Bortfall 
förekom även på frågorna i enkäten, en fråga har vi själva tvingats ta bort då vi märkte att vi 
formulerat den felaktigt. På de övriga frågorna är antalet respondenter på varje fråga angett i 
den tillhörande texten till respektive resultat.  
 
2.6 Studiens tillförlitlighet 
  
Vår undersökning innehåller både en kvantitativ metod samt en kvalitativ metod. Detta 
innebär att vi delar upp typen av frågor när vi tar ställning till undersökningens tillförlitlighet. 
Vår förmåga att formulera frågorna till enkäten korrekt spelar en stor roll för vilka svar vi får. 
Får vi de svar som förväntats? Tolkar projektledare frågorna som vi förutsåg? Vår 
förhoppning är att projektledarna i vår urvalsgrupp svarar så ärligt som möjligt på vår 
frågeställning, att de inte är ”rädda” att svara uppriktigt.34  
 
2.6.1 Validitet  
 
Innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och inget annat.35

Genom det stora bortfallet faller validiteten i den kvantitativa metoden vars syfte är att 
beskriva användandet för en hel population36, projektledare som haft rollen projektledare det 
senaste året. Validiteten i den kvalitativa metoden, de öppna frågorna, vars syfte är att få en 
bättre förståelse av vissa faktorer fortfarande kan sägas vara hög eftersom det är de enskilda 
respondenternas svar som har betydelse. 
 
Urvalet ger bara giltig information under förutsättning att vi mäter det vi vill mäta.  
Detta betyder att det ofta är två verkligheter som möts. Den ena sidan forskaren med sin 
logiskt uppbyggda problemupplevelse, den andra sidan respondenterna som kanske saknar 
kunskap inom ämnet. Detta anser vi avhjälptes genom att undersökningen gjordes med dem 
som gått utbildning i projektmodellen. 37 Vi ställde standardiserade frågor om användandet 
och utgick ifrån projektmodellens generella roller, faser, verksamhetsbeslut och dokument. 
Detta för att det skulle passa de flesta förvaltningsområden och inte vara inriktad mot någon 
speciell typ av projekt. Här i den kvantitativa delen anser vi att validiteten är hög, beroende på 
att vi som forskare och respondenter har haft samma synvinkel på projektmodellen. 
Vi ställde öppna frågor om hinder och möjligheter till användande av modellen samt om 
webbverktygen. Gällande frågorna om hinder och möjlighet är validiteten hög men på 
frågorna gällande webbverktygen är den lägre, då det verkar som om det existerar en 
osäkerhet bland respondenterna om vad som är vad, gällande projektplats och projektkatalog. 
 

 
33 Christensen m fl, 2001  
34 Christensen m fl, 2001 
35 Thurén, 1991 
36 Christensen mfl , 2001 
37 Holme & Solvang, 1997 
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2.6.2 Reliabilitet  
 
Tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda,38 hur de gjorts och sedan 
bearbetats39 och att stå emot slumpmässiga fel40  
 
En undersökning måste bygga på ett representativt urval av personer så att inte tillfälligheter 
påverkar resultatet.41 Tyvärr kan man nog säga att vår undersökning, när det gäller den 
kvantitativa delen, inte har ett representativt underlag, på grund av, det låga antalet i urvalet 
redan från början, 125 respondenter, och slutligen de 24 som innehaft rollen projektledare det 
senaste året. Så vi anser att det finns stor risk för att tillfälligheter har påverkat resultatet. Den 
kvalitativa delen har en högre nivå av reliabilitet, då denna del inte är lika känslig för bortfall. 

 42

2.6.3 Vår studies trovärdighet 
 
Slutligen så anser vi att vår studie kan sägas vara valid när det gäller den kvalitativa delen, 
gällande hinder och möjligheter. När det gäller validiteten på den kvantitativa delen, så anser 
vi den vara låg, på grund av det låga antalet respondenter. Reliabiliteten anser vi vara hög 
eftersom undersökningen utförts korrekt. 
 
 
 
 
 

 
38 Thurén,  2003 
39 Holme & Solvang, 1997 
40 Christensen mfl, 2001 
41 Thurén, 1991 
42 Holme & Solvang, 1997,  Christensen mfl, 2001 



 

 
 
3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Den teoretiska referensramen är uppdelat i fyra avsnitt; Karlstad kommun, Projekt, 
Förändringsarbete och Framgångsfaktorer. Avsnittet Karlstad kommun beskriver kommunen 
organisation samt policydokument angående kommunikation och ledarskap. I Projektavsnittet 
preciseras vad projekt är, beskriver olika typer av projekt samt effektivitet i projekt. I avsnittet 
beskrivs även strukturen i Karlstad kommuns projektmodell. Nästa avsnitt behandlar 
Förändringsarbete där vi beskriver en förändringsmodell. I det fjärde och sista avsnittet tas 
framgångsfaktorerna kultur, ledning och information upp. Dessa tre faktorer påverkar om 
projektet/förändringen når sitt mål eller inte 
 
 

 
 

 

 

Användande 

 
 
 

Figur 1. Schematisk bild över vår teoretiska referensram 
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3.1 Kommunal verksamhet 
 
Målet med kommunal verksamhet (förvaltningar och bolag) utifrån kommunallagen är att i 
egen eller annans regi tillhandahålla service till kommuninnevånarna i vissa gemensamma 
angelägenheter. Till skillnad från det mål näringslivet vill uppnå med sin verksamhet, en så 
hög vinst som möjligt är den kommunala verksamhetens mål att ge kommuninnevånarna god 
service genom t. ex bra skolor, vägar och renhållning. Det är innevånarnas pengar kommunen 
förvaltar eftersom finansieringen främst sker genom skatter och statsbidrag. Dess vinst kan 
inte enbart mätas i pengar utan även efter mått som kvalitet och prestation. 
 
Kommunens gemensamma angelägenheter ska styras av folket via politiskt valda 
representanter. Politikerna är medborgarnas företrädare, deras uppdrag är att föra fram och 
behandla frågor som är viktiga för kommuninnevånarna. Demokratins syfte är att de politiskt 
valda ska driva en effektiv verksamhet i enlighet med kommuninnevånarnas önskemål och 
tillgängliga medel. Nedan följer demokratiutredningens effektivitetsbegrepp; 
 
”Effektivitet i det kommunala systemet beror ytterst på partiernas förmåga att finna och 
genomföra en politik som i så hög grad som möjligt överensstämmer med medborgarnas 
önskningar.·” 43

 
3.1.1 Karlstad kommuns organisation                  

 
 
Figur 2. Karlstad kommuns organisation. Hämtad från http://karlstad.se/ 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Under mandatperioden 2006 till 
oktober 2010 är det 61 ordinarie ledamöter i Karlstad kommunfullmäktige. Hur fördelningen 
mellan partierna ser ut bestäms utifrån vilka partier som fått flest röster av 
kommuninnevånarna i allmänna val. Det eller de partier som tillsammans har majoritet i 
kommunfullmäktige som styr kommunen. Under mandatperioden 2006-2010 är det 
socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som styr Karlstad kommun genom en 
majoritetskoalition. Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden och de viktigaste 
ärendena annonseras i länspressen. Deras sammanträden är offentliga och äger rum i 
Karlstads bibliotekshus sessionssal. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen vilket är kommunens ledande politiska organ, 
samt högst verkställande och samordnande organ. Här sitter de kommunalråd som är 
heltidsanställda politiker i kommunen. Delar av kommunstyrelsen uppgift är att leda och 
samordna kommunens verksamhet och ekonomi, samt bereda de ärenden som 
kommunfullmäktige ska besluta om och sedan verkställa besluten. 44

                                                 
43 Sanderberg, & Sturesson, 1996 
44 http://karlstad.se/ 
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Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden i Karlstad Stadshus. Mötena är öppna för 
allmänheten och direktsänds i Kunskapsradion - 92, 2Mhz. 
 
Nämnder och förvaltningar 
Varje förvaltning har en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar för förvaltningens verksamhet. 
 
Karlstad kommuns förvaltningar; 

 Kommunledningskontoret 
 Arbetsmarknads-och socialförvaltningen 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 
 Kultur- och fritidsförvaltningen 
 Karlstads – Hammarö gymnasieförvaltning 
 Miljöförvaltningen 
 Stadsbyggnadsförvaltningen 
 Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 Vård- och omsorgsförvaltningen 

 
Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret där arbetsgivarenheten ingår är direkt underställt kommunstyrelsen 
och verkställer kommunstyrelsens beslut. Kommunledningskontoret består av en 
informationsenhet samt tre funktioner; tillväxtcentrum, ekonomi- och verksamhetsstyrning 
samt arbetsgivarpolitik och koncernstöd. 
Tillväxtcentrum - behandlar bl a regional utveckling, kommunikationsfrågor och 
landsbygdsutveckling. Ekonomi- och verksamhetsstyrning - uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut om nämndernas åtaganden, ekonomistyrning, upphandling, 
redovisning och bokslut. 
Arbetsgivarpolitik och koncernstöd är uppdelat på fyra enheter; Stadssekretariat - sekretariat 
för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott, Arbetsgivarpolitik -
koncerngemensamma strategier för medarbetarförsörjning och medarbetarutveckling, Juridisk 
konsultation och IT- verksamhet -IT-drift och utveckling. 
 
3.1.2 Koncernen Karlstad kommun 
 

 
Figur 3. Koncernen Karlstad kommun.  Hämtad från http://karlstad.se/ 
 
Koncernen Karlstad kommun består av kommunens bolag. Kommunfullmäktige utser 
ledamöter i bolagens styrelser. Moderbolaget Karlstads Stadshus AB samordnar koncernens 
verksamhet. 45 
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3.1.3 Karlstad kommuns policydokument 
 
En policy är de grundprinciper som ett företag eller organisation anger för handlande i ett 
specifikt avseende eller för beteende rent allmänt.46 De är styrdokument och verktyg för att 
lösa olika frågor som uppstår i vardagsarbetet. Det finns tio policydokument med olika 
inriktningar i Karlstad kommun. Vi har valt att beskriva två som vi tycker har relevans för vår 
uppsats, Informations- och kommunikationspolicy och Ledar- och medarbetarpolicy. 
 
Informations- och kommunikationspolicy 
”God kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att kommunens övergripande mål 
uppfylls och att beslut får snabbare genomslag.” Med dessa ord inleds policyn som beskriver 
förutsättningarna för god kommunikation inom Karlstad kommun. Policyn gäller på en 
övergripande nivå för kommunens förvaltningar och ska vara vägledande för de kommunala 
bolagen. Varje förvaltningschef har kommunikationsansvar inom sitt verksamhetsområde.  
För att förvaltningens beslut och information ska nå ut till berörd personal eller allmänhet ska 
det finnas väl fungerande kanaler och rutiner. Även den anställde har enligt policyn ett eget 
ansvar att söka och ta del av relevant information som krävs för att utföra det egna arbetet.  
Det finns några punkter i policyn som beskriver kriterier för god kommunikation; den ska 
vara Målgruppsanpassad, Välplanerad och en integrerad del i ledningsarbetet samt Tydlig 
och skapa realistiska förväntningar. Även för den skriftliga och muntliga informationen som 
produceras i kommunen finns några punkter som beskriver kriterier hur informationen ska 
vara; Lättbegriplig, Lättillgänglig och Identitetsskapande. Policyn avslutas med följande 
sammanfattande ord, Den som äger orden har ansvaret för att den når ut till rätt målgrupp47.  
 
Ledar- och medarbetarpolicy inom koncernen Karlstad kommun, ”MED GEMENSAM KRAFT” 
Alla som arbetar inom koncernen Karlstad kommun, 6600 anställda på 400 arbetsplatser inom 
600 olika yrken, gör det på uppdrag av medborgarna. Kommunens uppgift är att ge 
medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. För att uppnå detta är samverkan en 
grundförutsättning för allt arbete i Karlstad kommun, det är med gemensamma krafter som 
kommunens visioner och mål ska förverkligas. Grundsynen inom kommunen är att man inte 
blir utan gör sig delaktig, engagerad och kompetent. I chefs-/ledaruppdraget ligger ansvaret 
att arbetet ska ske utifrån överenskomna mål och resultat, gällande policydokument och 
värderingar. Uppdraget ska genomföras genom ett tydligt kommunikativt ledarskap med ett 
konsultativt förhållningssätt och en förmåga att se till koncernnyttan. Arbetssättet förväntas ge 
medarbetare förutsättningar för att lösa sina uppgifter självständigt och effektivt, skapa en 
trygghet bland personal när det sker förändringar samt att medarbetare ska kunna påverka och 
ha en förståelse för sitt uppdrag. Chefen/ledaren har ett ansvar att hålla sig välinformerad om 
vad som händer i verksamheten och bland medarbetare, ska även skapa ett intresse och vilja 
bland sin personal att samverka med kollegor och andra verksamheter. Den politiska 
ledningen ska kunna förlita sig på att chefen/ledaren ser till att de beslut som fattats också 
genomförs.48  
 
 

 
46 Norstedts svenska ordbok, 1999 
47 Karlstad kommun Informations- och kommunikationspolicy 
48 Koncernen Karlstad kommuns Ledar- och medarbetarpolicy, MED GEMENSAM KRAFT, http://karlstad.se,  
     gäller hela sidan 
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3.2 Projekt 
 
Projekt är ett sätt att åstadkomma förändring, en arbetsform som blir allt viktigare inom 
företag och offentlig förvaltning. Ordet projekt kommer från det latinska projectum och kan 
översättas till ”kasta fram”, utkast. Begreppet betecknar inte vad som görs, utan själva idén 
eller förslaget. Projekt har en tidsbegränsad verksamhet, ett tydligt mål, tilldelade resurser, 
egen projektledning samt är av engångskaraktär.49 Ordet projekt används som uttryck för 
någon verksamhet i en mängd olika situationer, till exempel en omorganisation i ett företag, 
forskningsarbete, när huset ska målas om eller semestern planeras.50 Projektarbetsformen 
innebär att den uppgift som skall lösas är avgränsad från ordinarie arbetsuppgifter och de som 
arbetar i projektet tillför olika kompetenser för att lösa en specifik uppgift.51 När en uppgift 
ska utföras i projektarbetsformen bör den uppfylla följande fem karaktärsdrag, 
 

 Vara temporär, ha en tydlig start och slut. 
 Förändra eller skapa något nytt. 
 Vara av engångskaraktär. 
 Vara omfattande och komplex. 
 Särskild viktig uppgift för verksamheten så att den kräver planering, uppföljning och 

avsatt ledning.52 
 
Svensson och von Otter (2002) skildrar fördelar och nackdelar med projekt och beskriver en 
projektkultur i samhället. Projekt har en positiv framtoning och har blivit en norm. Projekt 
visar en vilja till förändring, öppenhet, framtidstro och handlingskraft. För att bemöta kraven 
på flexibilitet och förnyelse inom företag får personalen bilda projektgrupper. Genom 
gruppernas samverkan bidrar de till ökad utveckling i organisationen. Förespråkare för projekt 
betonar det unika, kreativa, anpassningsbara och effektiva med projekt som arbetssätt och 
organisationsform. Projektarbetsformen kan ses ur olika perspektiv, en del ser arbetsformen 
som det bästa sättet att utföra ett uppdrag, medan andra ser begränsningar med sättet att 
arbeta. De nackdelar som Svensson och von Otter (2002) tar upp är bristen på långsiktighet 
samt att de erfarenheter som gjorts under projektet inte tas tillvara när gruppen skingras. Även 
den påverkan projekt har på ordinarie verksamheten beskrivs som negativ. Eftersom projekt 
kräver stora arbetsinsatser och kostnader, riskerar det löpande arbetet blir åsidosatt.53  
 
Det är under de senaste fyra decennierna som ordet projekt har används med samma innebörd 
som vi använder det idag. En uppgift av engångskaraktär med specificerat mål samt fastställd 
tid- och kostnadsram. Utvecklingen inom projektarbetsformen har varit fokuserat på olika 
delar i projektarbetet under de senaste 40 åren. Tidsplanering låg i fokus på 60-talet, 
organisationsfrågor på 70-talet och under 80-talet flyttades intresset över till ledar- och 
relationsfrågor. Projektorganisationer blir allt vanligare på företagen under 90-talet för att 
möta kraven på ökad flexibilitet, kortare leveranstider samt personalens krav på ökad egen 
påverkan.54  
 
 

 
49 Svensson & von Otter, 2002 
50 Engwall, 2006 
51 Wisén & Lindblom, 2002 
52 Jansson & Ljung, 2004 
53 Svensson & von Otter, 2002 
54 Ögård & Gallstad, 1999 
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Jansson & Ljung (2004) beskriver fyra projektarketyper. Orsaken till att de delat in projekt i 
fyra projektarketyper är att göra viktiga mönster tydliga och därmed till hjälp att leda projekt. 
I de olika typer av projekt som beskrivs nedan ställs frågor utifrån specifika drag för projektet, 
vad som ska göras och uppnås i projektet t.ex.Vad vi ska erbjuda - Produktutvecklingsprojekt,  
Vem vi vänder oss till - Marknadsprojekt eller Hur vi ska arbeta – Interna förändringsprojekt. 
 

 Produktutvecklingsprojekt – utvecklar varor och tjänster. 
 Marknadsprojekt – utåtriktat, kan gälla t ex att nå en ny kundgrupp eller att genomföra 

en marknadsförings- eller säljkampanj. 
 Interna förändringsprojekt – riktat inåt, förändra och utveckla den egna 

organisationen. 
 Kundorderprojekt – kopplade till sälj- och leveransprocesser i företaget eller t ex 

byggnadsindustrin som alltid arbetar på detta sätt i sin verksamhet.55 
 

Wisén & Lindblom (2002) beskriver fler typer av projekt som utförs inom flera olika 
områden, med specifika syften;  
 

 Forskningsprojekt – kunskapsorienterade, syftar inte till någon förändring på kort sikt. 
 Utredningsprojekt – syftar till att lämna förslag till förändringar eller utreda 

förändringar. 
 Utvecklingsprojekt – utveckla nya verksamheter, produkter eller metoder. 
 Konstruktionsprojekt – utifrån givna förutsättningar konstruera t.ex. en ny produkt. 
 Genomförandeprojekt – genomföra en beslutad förändring. 
 Uppföljningsprojekt – följa upp ett genomförande och identifiera eventuella hinder. 
 Utvärderingsprojekt – utvärdera en försöksverksamhet eller en genomförd 

förändring.56 
 
3.2.1 Effektivitet i projekt 
  
Faktorer som påverkar kraven på ökad effektivitet och flexibilitet är enligt Ögård & Gallstad 
(1999) utvecklingen inom teknologi och kommunikation samt att både samhällets och 
individers värderingar har ändrats. Krav på kompetensutveckling, förmåga att samarbeta och 
kommunicera ställer höga krav på flexibilitet hos medarbetare och dessa har sin tur större 
krav på delaktighet och påverkan. Det är därmed viktigt att tillvara projektets möjlighet till 
organisations- och kompetensutveckling; 
 

 I samband med bemanningen av projekt bör projektmedlemmarnas behov av 
kompetensutveckling ses över. 

 Rutiner för erfarenhetsåterföring införs.  
 Gruppeffektivitet. Kräver förmåga att samarbeta och kommunicera, avgörande är 

projektledarens förmåga att kommunicera.  
 Effektiv ledarträning genom nya projektgrupper och krav på resultat.57 

 
 

 
55 Jansson & Ljung, 2004 
56 Wisén & Lindblom, 2002 
57 Ögård & Gallstad, 1999 
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För att uppnå effektivitet i projekt krävs ett bra ledarskap, förmågan att leda människor med 
specialistkunskap utan att själv vara specialist inom området. En förståelse för individers 
beteende, kunna motivera ett bra beteende och förhindra beteenden som kan påverka gruppen 
negativt. För att uppnå effektivitet i en grupp bör deltagarnas befogenheter tydligt definieras, 
likartade rutiner skapas samt att tydliga mål ställs upp. Få gruppmedlemmarna känna 
delaktighet, ansvar och engagemang i arbetet. 58  
 
3.2.2 Projektmodeller  
 
Wenell (2002) definierar projektmodellen som en förenklad beskrivning av hur man vill att 
projekt generellt ska genomföras i organisationen. Wenell (2002) beskriver projektmodellen 
som en serie trafikregler. När projekten blir många inom organisationen så behövs regler, ett 
behov uppstår av en gemensam terminologi, samsyn och struktur.59 När det talas om 
projektmodeller ser vi ofta en bild av en modell framför oss. Modellen kan exempelvis vara 
utformad som Karlstad kommuns projektmodell60, eller Jansson & Ljung (2004) i form av en 
pil som beskriver verksamhetsbeslut, flödet av faser och etapper. Ögård & Gallstad (1999) har 
illustrerat sin projektmodell MSPL- modellen som en ”projektpall”, där projektmiljön är 
fundamentet pallen står på, projektstyrning, process och ledarskap är pallens tre benen och 
projektet är pallens sits.61  
 
Det finns olika projektmodeller på marknaden som utvecklats efter den egna organisationens 
krav och behov, exempelvis PROPS, Siemens, LIV och PRINCE 2. Det projektmodeller har 
gemensamt är att de beskriver den egna organisationens gemensamma begrepp och språk. 
Vad organisationer kallar projektets olika delar har inte så stor betydelse bara att alla inom 
organisationen är överens om vilken modell som ska användas. En gemensam projektmodell 
kan vara ett stöd men även ett sätt att styra och effektivisera projektarbetet. Risken för 
missförstånd inom en organisation kan minskas genom att alla som arbetar i 
projektarbetsformen använder samma begrepp och språk.62 Wenell (2002) hävdar att det inte 
bara är tydlighet eller tillgänglighet som avgör om och hur en projektmodell används. De 
faktorer som enligt Wenell (2002) är avgörande för användandet är; Passar projektmodellen in 
i verksamheten och den kultur som råder inom organisationen? Bygger modellen på en enkel 
och praktisk metodik?63  
 

 
58 Stampe & Tonnquist, 2001 
59 Wenell, 2002 
60 se Figur 5  
61 Ögård & Gallstad, 1999 
62 Stampe & Tonnqvist 
63 Wenell, 2002 



 
3.2.3 Karlstad kommuns projektmodell  
 
Projektarbetsformen har blivit en allt vanligare arbetsform inom koncernen Karlstad kommun. 
Inom vissa delar av verksamheten har projektarbetsformen under lång varit den naturliga 
arbetsformen, t ex i byggprojekt. I andra delar av verksamheten används projektarbetsformen 
för olika typer av utvecklingsarbete. Det ökade behovet av samverkan över 
organisationsgränserna har blivit en viktig del av arbetet för att nå ett bra resultat, därför har 
ett behov av en gemensam projektmodell växt fram. Projektledningsgruppen vid 
kommunledningskontoret fick i uppdrag att tillsammans med representanter från kommunens 
förvaltningar och bolag, utarbeta ett förslag till gemensam projektmodell för koncernen.64 
Syftet med en gemensam projektmodell är att styra och effektivisera arbetet som bedrivs i 
projektform. Detta möjliggörs genom att alla inblandade i ett projekt ser på projektet ur 
samma synvinkel. Använder en gemensam terminologi och arbetar efter en enhetlig 
basmodell samt mot tydligt definierade mål, tids och kostnadsramar. 
 
Hur ett uppdrag förblir ett uppdrag eller utförs i projektform 
Bilden nedan visar ett uppdrags gång. Vem som bestämmer om uppdraget skall bli ett projekt 
och en projektledare tilldelas uppdraget. Eller om uppdraget inte anses uppfylla kriterierna för 
att bli projekt utan förblir ett uppdrag och tilldelas en arbetstagare. 
 
 Kan delegera 

ansvaret vidare till Projektbeställare  
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Projektbeställare  Kan delegera 
ansvaret vidare till  

 
 
 
 
Figur 4. Uppdragets gång till projekt eller utredning. Fritt skapad efter möte på arbetsgivarenheten 
2007-02-05.  
 

                                                 
64 Kallelse tillförhandling enligt 11 § MBL med anledning av förslag till gemensam projektmodell för koncernen  
     Karlstad kommun. Dnr KS-2004-0356 Dpl 040  
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3.2.4 Koncerngemensam projektmodell för Karlstad kommun65

 
Den framtagna projektmodellen är en basmodell som beskiver rollspelet, grundbegreppen för 
ett projekts flöde via de beslut som driver projektarbetet framåt. 
 
Generella projektroller som används i projektmodellens terminologi 
Rollerna i projektet definieras efter vilket huvudansvar och viktigaste arbetsuppgifter som 
tilldelats rollen. Rollinnehavaren utövar rollen med de befogenheter han/hon har med sig via 
sin ordinarie befattning tillsammans med de speciella befogenheter som följer av rollen i det 
aktuella projektet. Det är viktigt att kunna identifiera vem som utövar vilken roll i det 
pågående projektet. Detta sker genom att man kommer överens om vilket ansvar och vilka 
befogenheter som projektledaren har i sin relation till andra rollaktörer. 
 
Projektbeställaren är den chef i kommunen som beslutar att genomföra ett uppdrag i 
projektform och tar därmed på sig ansvaret för att projektet bedrivs så att resurser används 
optimalt och för att projektresultatet bidrar till kommunens/verksamhetens mål. Under 
projektets gång är projektbeställarens huvudansvar att besluta om projektets mål, inriktning, 
omfattning, prioritet eller avbryta projektarbetet. Projektbeställaren är även ambassadör för 
projektsatsningen och skapar trovärdighet för projektet och projektledaren, både internt och 
externt. Då det förekommer flera chefer som utövar stort inflytande på projektet måste tydligt 
klargöras vem som är projektledarens uppdragsgivare, saknas en tydlig part att föra dialog 
med är risken stor att han eller hon lämnas att ensam bolla projektsatsningens ramar med flera 
olika beslutfattare. Övergripande projektbeslut måste tas med tydlighet gällande vad som 
beslutats och vem som tagit beslutet. 
 
Projektledaren är den person som får ansvaret av projektbeställaren att leda projektet.  
Projektledaren kommer att möta olika chefer och ledare i kommunen och i andra 
organisationer. För att förhindra fel och lägre effektivitet som en tillfällig ledare kan innebära 
är det extra viktigt att beskriva uppdraget tydligt genom projektdirektiv där projektledarens 
ansvar och handlingsfrihet står. 
 
Resursägare är de chefer i kommunen och hos externa leverantörer som tillhandahåller 
resurser som projektet behöver, t.ex. verktyg, material och personal som ska genomföra 
projektarbetet. 
 
Delprojektledare är den person som ansvarar för en del av ett projekt. Beroende av storlek på 
projektet kan det delas upp i mindre delar. Delprojektledarens befogenheter definieras av 
projektledaren, deras relation motsvarar relationen Projektbeställaren – Projektledaren. 
 
Projektdeltagare ansvarar för att utföra delar av projektets arbete, ett lagarbete som ska 
utföras i samarbete med övriga deltagare och ledare. 
 
Interna mottagare är dels de chefer i kommunen som efter att projektet är avslutat ska 
förvalta resultatet från projektet i verksamheten och dels de personer i verksamheten som 
praktiskt ska använda sig av resultatet i sitt arbete. 
 
Externa mottagare är de externa motparter som kommunen ska tillgodose genom projektet, 
t.ex. de medborgare som ska utnyttja en tjänst som projektet utvecklar. 
 
Referensgrupp kan bestå av representanter för förvaltningar och bolag som berörs av 
projektet. Kan bistå med råd och synpunkter. 

 
65 Kommunledningskontoret, Tjänsteskrivelse, 2005-09-05 och Broschyr PROJEKTMODELL FÖR KONCERNEN KARLSTAD KOMMUN 



 
Verksamhetsbeslut och faser i projekt 
Alla projekt drivs framåt genom beslut om syfte, inriktning, mål och ramar. 
Verksamhetsbeslut (VB) i projekt avser de större besluten i projektet, de som har betydelse för 
om kommunen ska nå sina mål. Beslutet ska alltid fattas på ett tydligt sätt. Det får inte råda 
någon tveksamhet om vad som beslutats eller vem som tagit beslutet. Det är alltid 
projektbeställaren som ansvarar för beslutets innebörd och dess effekter i kommunens 
verksamhet. 
 
Vid varje övergripande projektbeslut (VB 1, 2, 3 och 4) ska tre generella aspekter vägas in; 

• Kommunens/verksamhetens mål 
Ska vi syssla med detta? På vilket sätt bidrar projektet till nytt på kort och lång sikt? 

 
• Projektets mål 

Har projektet rimliga möjligheter att åstadkomma ett resultat som fyller kraven? 
Här kan vägas in projektledarens förmåga, stöd från övriga deltagare och organisation. 

 
• Prioritering 

Hur klokt är det att använda kommunens resurser till just detta projekt? Är det bättre att använda 
resurserna till andra projekt eller aktiviteter? 

 
Projektmodellens Faser följer verksamhetsbesluten (VB) vilka markerar övergången från en 
fas till nästa. Tre projektfaser kan tydligt urskiljas, det är förstudiefas, planeringsfas och 
genomförandefas. Genomförandefasen är uppdelad i tre etapper realisering, överlämning och 
avslut.  
             VB1                       VB2         VB3         VB4                 AB 

 
 
 

 

Ett avslutsbeslut tas 
för att förtydliga att 
projektet är 
avslutat. Samtidigt 
som avslutsbeslutet 
tas ska 
slutrapporten 
lämnas in. 

 
Figur 5. Karlstad kommuns projektmodell.66

 
Obligatoriska Dokument 
För att underlätta en tydlig kommunikation i och kring projektet är det av betydelse vad som 
dokumenteras och hur det dokumenteras. Den skriftliga dokumentationen är av särskild vikt 
för de som inte deltar i det operativa projektarbetet. Det finns några faser i projekt där nyttan 
av skriven dokumentation är stor, det gäller de överenskommelser eller bedömningar som har 
stor inverkan på hur projektet skall ledas. De obligatoriska dokumenten är;  
  
Förstudie - och eller/projektbeställning - en uppdragsbeskrivning, görs av projektbeställaren 
Projektspecifikation - en basplan för projektet, görs av projektledaren 
Slutrapport – summering av uppnådda resultat och erfarenheter från projektet, görs av 
projektledaren 
 
                                                 
66 Hämtad från broschyr ”PROJEKTMODELL FÖR KONCERNEN KARLSTAD KOMMUN”. Illustrerad för  
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    arbete i kursen Affärsorienterad projekthantering Ht 2006. 
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Projektmodellen på intranätet 
Kopplat till projektmodellen finns två webbvektyg, projektplatsen och projektkatalogen. 
Verktygen skapades under implementeringsprojektet, alltså inte samtidigt som själva 
basmodellen. 
 
Projektplatsen är en elektronisk arbetsyta för projekt, med mallar för olika dokument och 
checklistor för verksamhetsbesluten. Ett projekt kan ha en egen plats/arbetsyta med en egen 
struktur som kan delas av alla inom projektgruppen. Projektledaren bestämmer vem som har 
behörighet att komma åt platsen/arbetsytan.  
 
Projektkatalogen är en sammanfattning av de dokument som förts under projektet från alla 
som använder projektplatsen. Projektledaren i projektet bestämmer om dokumenten ska 
publiceras i projektkatalogen. Om projektledaren väljer att publicera dokumenten kan de ses 
av alla som arbetar inom koncernen Karlstad kommun. Gäller bara de obligatoriska 
dokumenten i projektmodellen ej arbetsdokumenten som förs i projektet. Projektet kan följas 
under hela arbetets gång och alla kan se vart i projektarbetet man befinner sig. Genom att fler 
väljer att publicera projekt skapas en gemensam kunskapsbank. Det underlättar för alla 
förvaltningar så att inte samma typ av projekt utförs flera gånger inom olika förvaltningar.67

 
 
3.3  Förändringsarbete 
 
”Andreas Olsen fick arbete på bryggeriet på följande grunder; kraftigt byggd och hade varit 
militär. Han fick månadslön för han inte var gift och det kunde kanske dröja en fem sex år 
innan han fick gifta sig, för det skulle Carlsberg bestämma. Han skulle vara i säng klockan 
22.00, eller klockan 24.00 med speciell tillåtelse. Om han ändå inte kunde passa den tiden 
väntades böter på två eller fem kronor (5 % av månadslönen) och om han dessutom försökte 
klättra över staketer, var det omedelbart avsked! Arbetstiden var mellan 6 o 19. Dagens 
förtäring kunde beställas av springpojkar som kom fyra gånger om dagen.  Kaffet på morron 
kokades av en fru, kaffe o bröd 4 kronor i månaden, middagen kom andra kvinnor med, 40 
öre per portion”.68

 
De senaste 100 åren har organisationer genomgått markanta förändringar. Detta 
visas genom exemplet ovan från Carlsbergs bryggeri 1897 i Danmark. 
Denna patriarkaliska anställning som rådde för drygt 100 år sedan sågs enligt dåtidens 
förhållanden som en enorm trygghet. Detta skulle inte vara tänkbart i Sverige i vår tid när vi 
verkligen skiljer på arbete och fritid. Utifrån denna anekdot finns det ingen anledning att tro 
att de organisationsformer som finns idag representerar historiens slutstation. Till detta finns 
flera anledningar. 
 
För det första leder ny teknik, ny kunskap, nya kommunikationsmedel och högre 
levnadsstandard till förändringar i organisationer. 
För det andra har det utvecklats större kunskap om organisationer och människors beteende i 
organisationer.   
För det tredje leder samhällsutvecklingen till att vi som samhällsmedborgare ställer nya krav 
på de organisationer vi arbetar i, större jämlikhet och mindre kontroll från organisationens 
sida.69

Offentliga organisationer blir dessutom utsatta för ständig förändring i form av krav på 
målstyrning, besparingar, privatiseringar och anbudshämtning. Detta kräver av organisationer 
ett ständigt förändringsarbete för att hänga med i omgivningens krav.70

 
67 Annika Åkerlind 2007-05-09 
68 Bakka, 2006  
69 Bakka, 2006 



 
 
3.3.1 Förändringsmodeller 
 
Förändring, omvandling, utveckling och förnyelse är olika begrepp som används för att 
beskriva de processer som pågår inom företag och offentliga organisationer. All förändring 
och utveckling sker i samspel mellan individ och organisation. Den som ska genomföra 
förändringen ska ta hänsyn till den organisatoriska strukturen, skapa legitimitet till 
förändringen och vara uppmärksam på den existerande kulturen.71  
 
Bakka, Fivelsdal och Lindqvist (2006) tar upp tre olika förändringsmodeller; process-modell 
som präglas av teorier om gruppprocesser och konsultbeteende, politiska förändringsstrategin 
som passar bäst när det råder intressekonflikter och där makten är ojämnt fördelad. Den sista 
av de tre är den analytiskt-rationella modellen, som används vid planerad förändring. Det är 
den modell som vi anser bäst stämma överens med kommunens förändringsarbete skapandet 
och införandet av en gemensam projektmodell.  
 
Analytiskt-rationella modellen 
Modellen är en fasmodell, där de enskilda stegen ska vara tillfredställande kartlagda innan 
man går vidare till nästa fas, men man kan backa i faserna för att få ny information. Modellen 
har fem faser: 

 
Figur 6.  Analytiskt-rationell modell. Källa, eget. 
 
Problemerkännande och problembeskrivning 
En organisation får hela tiden nya ändringsuppslag både från samhället och från medarbetare. 
Utifrån dessa ska ledning och övriga fånga, förstå och tolka och handla. Hur dessa impulser 
tas om hand beror på förhållanden inom organisationen, hur mottaglig är ledningen till nya 
idéer? Vilka normer för kommunikation mellan ledning och medarbetare finns? Ytterst är det 
ledningen som ska agera. Detta är några frågor som kan avgöra organisationens förmåga att 
hantera förändringsprocesser.72

 
Diagnos 
Denna fas syftar till att hitta orsakssamband till det som framkommit som problem och på det 
sättet skapa underlag till en förändring. Här nämner man frågor som; vilka som berörs av 
problemet? Ledningens inställning gentemot medarbetarna - samsyn? Mellanledarnas 
inställning? Finns speciella intressen att ta hänsyn till?  
Diagnosen ska klargöra problemet och skapa underlag till valet av förändringsstrategi.73

 

                                                                                                                                                         
70 Bakka, 2006 
71 Bakka, 2006 
72 Bakka, 2006 
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Strategivärdering och val av förändringsstrategier 
Denna fas går ut på att komma fram med förslag och eventuella lösningar till problemet. 
Vilken strategi man väljer har med organisationens storlek och kultur att göra. Beroende på 
den kan man enligt Angelöw (1991) o Axén-Ruzicka (2002) välja på tre förändringsstrategier: 
 
Den toppstyrda förändringsstrategin bygger på att några få deltagare i organisationen 
försöker finna lösningen på problemet. Den utgår från att organisationsledningen har den 
bästa lösningen på problemet. 
Den representativa förändringsstrategin bygger på att representanter för grupper bildar en 
projektgrupp som oftast är med genom hela processen från planering till överlämning, övriga 
anställda delges fortlöpande information om projektets framskridande. 
Den delaktiga förändringsstrategin bygger på att samtliga berörda medverkar i 
förändringsarbetet. Detta sätt är mycket tidskrävande. 
 
Experiment har under årens lopp gjorts på den delaktiga förändringsstrategin och resultaten 
visar att, ju större delaktighet personalen känner i beslut gällande deras arbete, desto större 
möjlighet till ett lyckat resultat vid förändringar. Största skälet till detta är att alla som deltar 
får en förståelse för det som ska förändras. I studier om erfarenheter från utvecklingsprojekt 
visas att datorinförandet i företag och myndigheter fungerade sämre, om inte personalen var 
delaktig på ett tidigt stadium.74

 
Implementering 
Valet av förändringsstrategi är första delen i en implementeringsprocess. Sedan bestäms hur 
den organisatoriskt ska hanteras. Det händer ofta att implementeringen genomförs rakt genom 
den formella hierarkin med eventuell medverkan från en intern 
personal/organisationsavdelning.75  
 
Utvärdering och lärprocess 
Efter en förändring kan det finnas anledning till att utföra en utvärdering, dels för att se om 
resultat blev som önskat, dels för att se om det skett en lärprocess som organisationen kan 
använda vid framtida förändringar. Vilka parametrar som ska ingå i en utvärdering bestäms 
utifrån vad som ska utvärderas. Parametrar kan vara: Graden av deltagande. Hur har besluten 
tagits?76

 
 

 
74 Angelöw, 1991 
75 Bakka, 2006 
76 Bakka, 2006 
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 3.4  Framgångsfaktorer 
 
När en förändring ska införas i en organisation kan den möta motstånd, det är en naturlig 
reaktion från medarbetare. Det är den enskilda personens uppfattning om vad förändringen 
kommer att betyda för honom som är avgörande för hans inställning till förändringen. 
Beroende på om den uppfattas hotfull eller positiv, lägger antingen personen sin energi på 
försvar eller på samarbete. En hotfull uppfattning kan bero på osäkerhet inför de nya 
arbetsuppgifterna, mer arbete eller att man mist tilliten till ledningen. Vanliga uttryck på 
motstånd kan vara; bristande engagemang, surhet och motvilja, dålig stämning eller att göra 
så lite som möjligt. Ser istället personen förändringen som positiv, eller att hotbilden är 
eliminerad genom information, kan han inta en engagerad och stödjande hållning till 
förändringen.77 Ett vanligt skäl till motstånd, är att anställda saknar motivation till 
förändring78. Motivation kommer av motiv och är den underliggande orsaken som driver en 
person att handla på ett visst sätt.79 En viktig förutsättning till förändringsarbete är att så 
många som möjligt känner till förändringen och känner till bakgrunden till den och därigenom 
får en förståelse för nyttan av förändringen. Motivationen blir motorn i det som ska förändras. 
För att förändringar ska kunna genomföras krävs en förändringsvilja, motivation till 
förändring, strävan mot nya mål.80 Denna förändringsvilja kan skapas genom organisationens 
kultur, vilket ledarskap som råder och genom kommunikations- och informationsprocesser.81  
 
3.4.1 Kultur 
 
Begreppet organisationskultur har inte någon egen plats i ordböcker utan har växt fram. Till 
en början fanns kulturbegreppet främst hos antropologer och etnologer i deras studier om 
primitiva samhällen och på senare tid om livsformer. Under 1980- och 1990 talen började 
begreppet användas av organisationsforskare som ett redskap för att förstå och påverka 
organisationers kulturer. I nationalencyklopedin beskrivs utvecklingen från att ha innefattat 
alla kunskaper, talanger samt dessas resultat- vilka kännetecknar människan som 
samhällsvarelse, till att kultur har blivit de gemensamma referensramar och förväntningar 
vilka gör att en grupp människor förstår varandra och omgivningen.82 Forskning som gjorts 
har primärt fokuserat på hela gruppen inte de enskilda individernas inbördes relation.83

Socialpsykologins forskning visar att individers handlingar och tankemönster påverkas av de 
normer och regler som finns i grupper som individer tillhör.84  
 
Bang (1999), ekonom och psykolog i Norge delar in organisationskulturen i två 
grundläggande komponenter; kulturinnehåll (kärnelement) och kulturuttryck (artefakter) där 
den första står för den mening, uppfattningar och handlingsmodeller som finns i kulturen och 
i medlemmarnas huvuden. Medan den andra är de handlingar, objekt och praxis som kulturen 
använder för att bekräfta och uttrycka sig inför medlemmarna. Mellan dessa två komponenter 
sker ömsesidig påverkan, kulturens innehåll uttrycks genom handlingar samtidigt som 
kulturens uttryck är med och formar kulturens innehåll.  
Forskare är inte överens om vilket element som är kärnan i kulturen men de som nämns är; 
Normer och värderingar, Grundläggande antaganden, Verklighetsuppfattningar, 
Organisationens filosofi eller ideologi.85 Vi har valt att fokusera på värderingar - normer 
utifrån vårt forskningsområde. 

 
77 Angelöw, 1991 & Bakka, 2006 & Axén-Ruzicka, 2002 
78 Ericsson, 1998 
79 Nationalencyklopedins ordbok, 1995, Hå-Reko, band 2 
80 Axén-Ruzicka, 2002 
81 Angelöw, 1991 
82 Bakka, 2006 och Nationalencyklopedin, 1993, band 11 
83 Eriksson, 1998 
84 Anglöw, 1991 
85 Bang, 1999 



 

   31

                                                

 
Värderingar och normer 
Varje organisation har en uppsättning utvecklade beteenden, värderingar och normer som 
påverkar medlemmarnas arbetsmässiga beteende genom att det är socialt accepterat och 
överenskommet.86  
 
Argyris och Schön87 har två komponenter i organisationskulturen som de kallar för 
”försvarade teorier” och ”bruksteorier”. De försvarade teorierna är de värderingar som 
medarbetarna tror på och är medvetna om som organisationens målsättning och visioner. 
Bruksteorierna är medarbetarna inte medvetna om, det är de värderingar och normer som 
verkligen ligger bakom de anställdas synbara handlingar. Dessa normer och värderingar finns 
på den kollektiva nivån i organisationer som minnen i strukturen. En medarbetare kan sluta 
och ny kommer i dess ställe. Efter ett tag har den nye intagit organisationens värderingar och 
normer som gällande regler inom den avdelningen efter att ha tolkat arbetskamraterna 
förväntade beteende på honom.88

De försvarade värderingarna kan ofta gå i rakt motsatt riktning än de visade utan att 
medarbetarna erkänner detta.  
Detta gör det problematiskt att kartlägga värderingar i en organisation med hjälp av intervjuer 
och enkäter eftersom man möts av de värderingar medarbetarna är medvetna om, de 
försvarade. 
De normer som accepteras av den enskilde i en grupp kan vara något olika från person till 
person, vilket gör att det kan vara svårt att hitta normer som är helt gemensamma inom hela 
gruppen. Variationen av normer inom organisationskulturen är en viktig aspekt just för att en 
norm kan förekomma i en grupp men skilja sig mellan grupper inom samma företag.89

 
Hur påverkar man då en organisationskultur? 
Henning Bang (1999) menar att man oftast utan allt för stora problem kan ändra rutiner, 
belöningssystem och fysiks miljö genom att göra ändringen direkt. Men att ändra värderingar 
och verklighetsuppfattningar på samma sätt är inte troligt. Däremot vet man att ändringar i 
uttryckssätten kan leda till ändringar i organisationens värdering och verklighetsuppfattning. 
Bang (1999) tar upp två faktorer som kan påverka organisationskulturen, det ena är 
ledningens roll och det andra är belöningssystemet i organisationen. Andra faktorer som kan 
påverka är den påverkan den enskilda organisationsmedlemmen utsätts för av omvärlden t.ex. 
genom utbildning, fritidsaktiviteter eller engagemang i politik. Här utsätts man för påverkan 
som präglar verklighetsuppfattning, normer och värderingar.90

 
3.4.2 Ledarskap 
 
Sambandet mellan införande av nya rutiner i en organisation och det ledarskap som tillämpas 
har studerats tidigt av bland andra Lewin (1947).91 Axén-Ruzicka (2002) skriver att 
ledningens normer och värderingar har betydelse för förändringsklimatet. Det är av central 
betydelse att den aktuelle chefen går i spetsen för nyskapande aktiviteter och projekt för att 
engagera sina anställda i dessa aktiviteter. I annat fall är risken stor att de formulerade 
förändringarna ignoreras och förändringen uteblir. 
 
Ledningens värderingar och grundantaganden har en betydande påverkan på individens eget 
beteende. Ledningens förståelse för innebörden av förändringen är en grundläggande 
förutsättning för medarbetarnas förståelse.  

 
86 Bang, 1999 
87 Bang, 1999 
88 Axén-Ruzicka, 2002 & Bang, 1999 
89 Bang, 1999 
90 Bakka, 2006 
91 Axén- Ruzicka, 2002 



 
Axén-Ruzicka (2002) menar att chefer ofta gör saker för att de måste, inte för att de är 
övertygade om att det är rätt. Det är problematiskt att garantera att fattade beslut genomförs 
av chefer på exempelvis på mellanchefsnivå. En bidragande orsak till detta kan vara en 
bristande kunskap om förändringens nytta bland chefer på olika nivåer i organisationen. 
Ytterligare en orsak kan vara att utifrån enskilda individers mentala kartor, vår personliga 
referensram,92 tilldelas samma fråga olika innebörd.93

 
Vikten av att kommunicera mål och visioner till användarna för att skapa förståelse och 
motivera till användande av det nya kan inte nog poängteras. Nämnas ska att det inte behöver 
vara chefen som är drivande, det kan mycket väl vara en medarbetare som är ”eldsjäl” för det 
som ska förändras men då med stöttning uppifrån.94

 
3.4.3 Information 
 
Formella och informella kommunikations processer har betydelse vid förändring inom en 
organisation.  Formella processer består av skrivna dokument som beskriver hur 
informationen bör ske inom organisationen. Informella processer är den ömsesidiga påverkan 
människorna i organisationen har på varandra när de löser uppgifter eller problem. Denna 
påverkan sker mellan enskilda individer och mellan grupper. När olikheter uppstår mellan 
formella och informella kommunikations processer i en organisation, kan det leda till 
ineffektivitet.95 Inneffektivitet kan då bestå av brist på kunskap om förändring. Det är en 
vanlig företeelse när det inte funnits riklig och direkt information om förändringen.96

Information är av betydelse för att alla berörda ska få samma bild av förändringen. Komma 
fram till en gemensam mental karta97, över vad som ska förändras.  
Kommunikationsmodellen nedan illustrerar kommunikationens tre grundelement; 
 
 

                                                                            
 
 Sändare Budskap 

Meddelande 
Mottagare 

 
 
Figur 7 Kommunikationsmodell. Källa; Bakka m.fl. (2006). 
 
Ovan modell visar en process över envägskommunikation som är vanligt i stora 
organisationer. Ett budskap ska sändas av flera chefer till många medarbetar så kallad 
masskommunikation. Det stora problemet i envägskommunikation är att sändaren inte kan 
vara säker på att budskapet mottas på det sätt som avsetts. Detta kan bli särskilt problematiskt 
när budskapet ska förmedlas genom flera led i en organisation och risken för förvrängning 
ökar i takt med leden som budskapet går igenom.98

 
 
                                                 
92 Buche, 2006, 
93 Ericson, 1998 
94 Angelöw, 1991 
95 Axén-Ruzicka, 2002 
96 Angelöw, 1991 
97 Buche, 2006 
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4. EN BESKRIVNING AV PROJEKTEN - koncerngemensam  
     projektmodell och Implementeringsprojekt  
 
Under denna rubrik beskriver vi hur projektledningsgruppen vid kommunledningskontoret, 
arbetsgivarenhet arbetade tillsammans med representanter från kommunens övriga 
förvaltningar och bolag. Syftet var att ta fram en koncerngemensam projektmodell, för att 
sedan implementera projektmodellen i Karlstad kommuns organisation. 
 
 

 

4.1 Projektet koncerngemensam projektmodell99

                 
Idén till en gemensam projektmodell kom från Christina Höök och Brittmarie Alm, de 
arbetade som projektledare på arbetsgivarenheten och såg behovet av ett gemensamt arbetssätt 
och gemensam terminologi. En gemensam modell skulle medföra stora vinster i form av ökad 
effektivitet och dels en säkrad återväxt för insatser i kommande projekt inom koncernen.  
 
Christina och Brittmarie lade fram förslaget om en gemensam projektmodell till biträdande 
Kommundirektör Ulf Nykvist. Han i sin tur tog förslaget vidare till kommunens politiker. 
Projektet ”Gemensam projektmodell” startade med Ulf Nykvist som projektbeställare, PB, 
och projektledningsgruppen, Christina och Brittmarie vid Kommunledningskontorets 
arbetsgivarenhet utsågs till projektledare, PL och fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur 
en gemensam projektmodell kunde arbetas fram. Efter förankring med förvaltnings-
/bolagschefer beslutades att utvecklingen av en gemensam projektmodell görs i form av en 
projektledarutbildning med medverkan av extern konsult parallellt med framtagning av 
projektmodell. 
 
Förutom Christina och Brittmarie som projektledare (PL) fanns en styrgrupp bestående av åtta 
representanter, enhetschefer och bolagschefer med beslutanderätt. 
De kom från förvaltningar (Kommunledningskontoret, Kulturförvaltningen, Karlstads 
Bostads AB, Gymnasieförvaltningen, Teknik och fastighets förvaltning, Arbets- och 
socialförvaltningen, Barn o ungdomsförvaltningen och Vård och omsorg) som hade 
projektvana sedan tidigare plus att de hade olika erfarenheter från skilda projektarbetsformer.  
Övriga förvaltningar och bolagschefer fungerade som referensgrupp och bollplank till 
styrgrupp och PL. 
 
Utbildning och framtagning av modell pågick under tiden november 2004 till april 2005. 
Utbildningsprogrammets syfte var; 
 

• Ge deltagarna gedigna kunskaper inom projektledningsmetodik och projektledarskap. 
• Utveckla ett väl förankrat förslag till gemensam projektmodell för koncernen Karlstad 

kommun. 
• Skapa förutsättningar för en lyckad implementering och tillämpning av projektmodell 

i koncernen Karlstad kommuns fortsatta verksamhet. 
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Deltagarna i utbildningen skulle vara kulturbärare inom sina verksamheter alternativt aktiva 
som projektledare i större, gränsöverskridande projekt. Varje förvaltning/bolag utsåg själva 
sina deltagare, deltagarna kom från följande förvaltningar; 3 St. Gymnasieförvaltningen, 2 St. 
KBAB, 5 st Kommunledningskontoret, 4 st Kultur och fritid, 1 st Miljöförvaltningen, 4 st 
teknik- och fastighetsförvaltningen och 3 st från Vård och omsorgsförvaltningen.  
 
Under tio utbildningsdagar utbildades deltagarna (arbetsgruppen) av konsulterna i 
projektledningsmetodik och projektledningsledarskap, samtidigt som de fanns med vid 
utvecklingen av ett väl förankrat förslag till gemensam projektmodell, för att ge sina åsikter.  
Vid kurstillfällena då arbetsgruppen, PL och konsulter deltog gavs det förslag, som sedan PL 
diskuterade med konsulterna mellan kurstillfällena för att utforma modellen så den passade ett 
offentligt arbetssätt. Kontinuerligt under denna tid diskuterades modellen med styrgrupp och 
referensgrupp. I juni 2005 presenterades ett förslag till gemensam projektmodell för 
styrgruppen som denne accepterade. 
 
Den 20 november 2005 fastställer kommunfullmäktiga beslutet om en koncerngemensam 
projektmodell för Karlstad kommun enligt kommunstyrelsens förslag att gälla från den 15 
november 200, se figur nedan. Arbetsgivarenheten vid kommunledningskontoret kommer att 
äga, förvalta och utveckla modellen vidare, arbetet med att införa modellen kommer att 
sträcka sig över flera år. Beslutet expedierades till; samtliga nämnder inom Karlstad kommun, 
samtliga helägda bolags styrelser, samtliga förvaltnings- och bolagschefer, personal- och 
förvaltningschefer och informationschefer. 
 
4.2  Implementeringsprojekt koncerngemensam projektmodell100

 
Projektgruppen vid kommunledningskontoret fick under våren 2005 i uppdrag att planera 
införandet av en gemensam projektmodell för koncernen. 
 
Projektets syfte 
Syftet med att införa en gemensam projektmodell inom koncernen Karlstad kommun är att 
underlätta och effektivisera arbetet i såväl det enskilda projektet som koncernens totala 
projektmiljö. Detta innebär bl a att alla inblandade i ett projekt ser på projektet ur samma 
synvinkel, använder en gemensam terminologi, arbetar efter en enhetlig basmodell och mot 
tydligt definierade mål samt tids- och kostnadsramar. 
 
Projektets mål 
En väl känd projektmodell med verktyg för projekthantering och uppföljning. 
 
Arbetet med att implementera projektmodellen kommer att sträcka sig över flera år. 
Implementeringsprojektet bedrivs under tiden 10 oktober, 2005 - 31 Maj, 2006 och 
koncentrerar sina aktiviteter på att sprida kännedom om modellen. Genom att skapa och 
utveckla stöd till modellen. Detta sker i form av koncept och utbildningsplaner samt 
anpassning och utveckling av projektplats samt vissa worddokument. Därefter övergår 
projektresultatet till modellägaren, arbetsgivarenheten för vidare förvaltning och utveckling. 
 

 
100 Projektspecifikation och slutrapport från implementeringsprojekt 
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Projektet ska ha levererat följande; 
 

1. Broschyr som beskriver projektmodellen 
2. Grundmall för en projektplats/arbetsyta som utgör stöd till projektmodellen 
3. Projektbibliotek för uppföljning av pågående projekt och återvinning av erfarenheter 

från avslutade projekt 
4. Fyra wordmallar med ledtexter för projektdokumenten förstudiebeställning, 

projektbeställning, projektspecifikation och slutrapport. 
5. Utbildningskoncept för följande målgrupper och utbildningar; 

– projektmodellen för förvaltnings-/bolagschefer, 2 timmar vid ett tillfälle 
– projektmodellen för resultatenhetschefer, 1 dag vid fyra tillfällen 
– projektmodellen för projektledare, 2 dagar vid åtta tillfällen 
– projektmodellen för projektdeltagare, 1 dag vid sex tillfällen 
– modellanpassad projektplats för projektledare (två varianter) 

6. Tre nätverksträffar för aktiva projektledare 
7. Samtliga förvaltningars/bolags ledningsgrupper ska ha fått en presentation av 

projektmodellen 
 
Strategi 
Projektets mål är att modellen ska vara väl känd bland chefer, projektledare och 
projektdeltagare och att verktyg för projekthantering och uppföljning är framtagna som stöd 
till modellen. En förutsättning för att modellen ska börja användas är att tillräckligt många 
känner tillmodellen, har fått information om och utbildning i den samt att verktyg eller stöd 
till modellen finns framtagna. Därefter vidtar chefernas ansvar för att modellen börjar 
tillkämpas. 
Förutom att arbeta fram utbildningskoncept och vissa stöd till modellen koncentrerar projektet 
sina insatser till att informera ledningsgrupper och att genomföra målgruppsanpassade 
utbildningar i projektmodellen för ett urval av kommunens förvaltningar/bolag (bilaga 4). Att 
koncentrera insatserna till ett urval är för att försäkra sig om att tillräckligt många inom en 
förvaltning/bolag har kännedom om modellen, vilket möjliggör att man börjar tillämpa den. 
 
Måluppfyllelse (se punkter ovan) 
Punkterna 1-4 och 6 har gjorts. 
Utbildningskonceptet till samtliga grupper under punkt 5 har gjorts. 
Genomförda utbildningar under punkt 5 har utbildning i  
– projektmodell för resultatenhetschefer gjordes 1 dag vid tre tillfällen  
– projektmodell för projektledare, 2 dagar vid fyra tillfällen genomfördes. 
 
Antalet utbildningstillfällen för resultatenhetschefer och projektledare var planerat till fler, 
men antalet anmälningar fick styra det slutliga antalet utbildningstillfällen. Behov och 
önskemål om fler finns men de ligger i perioder utanför projektets tidsram. 
 
Det inplanerade tillfället för utbildning av förvaltnings/bolagschefer ställdes in då chefernas 
deltagande krävdes i annat sammanhang. 
 



 
 
 
 
5. RESULTATET AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
 
I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av respondenternas svar på vår enkät. Vårt 
syfte med enkätundersökningen är att ta reda på hur projektmodellen används i nuläget, drygt 
ett år efter införandet? Vilka hinder och möjligheter ser projektledarna med modellen? 
Enkäten skickades ut till 119 personer som gått utbildning i modellen och 6 personer som ej 
gått utbildningen som arrangeras av Karlstad kommuns arbetsgivarenhet. Av de 68 personer 
som svarade på enkäten hade endast 24 haft rollen projektledare det senaste året. Dessa 24 
blev således underlag för vår undersökning. 
 
 
 
Enkäten är uppbyggd i fem block; bakgrund, roller, faser och verksamhetsbeslut, dokument 
och intranätet. Blocken följer modellens uppbyggnad. Enkäten i sin helhet finns i bilaga 2.  
Redovisningen av svaren följer samma upplägg som enkäten. 
 

A. BAKGRUND 
 
I första delen av enkäten vill vi få bakgrundsinformation om respondenterna, såsom kön och 
ålder, samt tidigare kunskaper om projektmodeller och projektarbete. 
 

Fråga A2,3. Åldersfördelning
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Ålder         30-39  40-49  50-59  60-69 

Män

Kvinnor

kvinnor & män

Fördelning kvinnor, män och ålder. I 
åldersgruppen är följande; 
20-29 år fanns 0 respondenter,  
30-39 år var fördelningen 6 kvinnor och 2 män,  
40-49 år 3 kvinnor och 5 män,  
50-59 år 4 kvinnor och 4 män samt  
60-69 år 0 kvinnor endast 2 män.  
Totalt 13 kvinnor och 11 män.  

 
 
Fråga A5. Har du någon formell utbildning i projektledning? 
 
3 kvinnor och 3 män hade någon formell utbildning, ex. 5p Projektledning, projektledarkurser,  
20p Administrativ teknik.  
 
Fråga A6a, b I hur många projekt har du varit projektledare? 
 
Före utbildningen hade 15 respondenter haft rollen projektledare, i sammanlagt ca 75 st projekt (1 
respondent hade erfarenhet från 30 st). Efter utbildningen hade 21 respondenter haft rollen 
projektledare, i sammanlagt 17 projekt. I nuläget pågår 14 projekt bland respondenterna. Projektens 
storlek varierar mellan 2 – 36 månader. (Fråga A7a) 
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B. ROLLER 
 
I andra delen av enkäten är syftet att ta reda på om de roller som projektmodellen benämner 
som generella roller används. För att därigenom se om de viktiga arbetsuppgifter som tillhör 
rollen är tydligt fördelade. 
 

                  

Var dina befogenheter som

26% 
74% 

Fråga B2.

Nej 
Ja 

projektledare tydligt definierade?

Av de 24 respondenterna var det 17 (74 %) som 
svarade att befogenheterna var tydligt definierade, 
6 (26 %) upplevde befogenheterna otydliga, 1 
svarade inte.  
 
23 respondenter av 24 svarade på frågan.  
 
Ingen av respondenterna gav exempel på vad som 
kunde ha varit tydligare. 

att uppdraget skulle bedrivas i projektform?

 
 
 
 
 

            

84%

16%

Ja

Nej

 

 

Var det tydligt vem som beslutade

75%

25% 

Fråga B3.

Ja 

Nej 

Av de 24 respondenterna var det 18 (75 %) som 
svarade att det var tydligt vem som beslutade att 
uppdraget skulle bedrivas i projektform, 6 (25 %) 
tyckte att det var otydligt. 
 
Alla respondenter svarade på frågan. 
 
Exempel som gavs på otydlighet;  
Projektbeställaren tog beslut om projekt men gjorde 
ingen projektbeställning och utsåg inte någon styrgrupp. 
Var från början inget projekt, blev det under arbetets 
gång. 

Fråga B4. Fanns det en styrgrupp för projektet? 

Av de 24 respondenterna var det 21 (84 
%) som svarade att det fanns en 
styrgrupp och 3 (16 %) som svarade att 
det inte fanns en styrgrupp för projektet. 
 
Alla respondenter svarade på frågan. 
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 Fråga B5. Var ansvarsfördelningen mellan deltagarna tydligt definierade? 

          

54% 
46% 

Nej
Ja

Av de 24 respondenter var det 13 (54 
%) som tyckte att ansvarsfördelningen 
var tydlig mellan deltagarna, 11 (46 %) 
tyckte att ansvarsfördelningen var 
otydlig. 
 
Alla respondenter svarade på frågan. 
 
Exempel som gavs på otydlighet;  
Delegering av ansvarsuppgifter. 
Projekt och drift flöt ihop. 

 

 
 

78%

22%

Ja

Nej

 

Fråga B6. Var det tydligt vem som var resursägare och tillhandahöll personal och 
material?

 
18 (78 %) respondenter tyckte att det var 
tydligt vem som var resursägare och 5 
(22 %) tyckte att det var otydligt vem som 
var resursägare. 
 
23 respondenter av 24 svarade på frågan. 
 
Exempel som gavs på otydlighet; 
Dålig prioritering, målbilden ändrades. 
Det fanns en svårighet att få dem delaktiga 
och villiga att bidra med resurser. 

 Fråga B7. Var det tydligt vilka som skulle förvalta det färdiga projektresultatet? 

91%

9% 

Ja

Nej
Det var 21 (91 %) respondenter som 
tyckte att det var tydligt vilka som 
skulle förvalta det färdiga resultatet, 
endast 2 (9 %) upplevde det otydligt. 
 
23 av 24 respondenter svarade på frågan. 

 
Från de svar vi fått kan utläsas att tydligheten i rollerna varierar från 74 % för projektledarens 
befogenheter ner till 54 % för övriga deltagare. 78 % tyckte att det var tydligt vem som var 
resursägare och 91 % vem som skulle förvalta det färdiga resultatet. Bedrivas i projektform 
75 % tyckte att det var tydligt att någon fattade beslutet om projektarbetsformen. I 84 % av 
projekten fanns en styrgrupp tillsatt.  
I texten till varje fråga kan även utläsas det som uppfattats som otydligt i respektive roll. 
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Fråga B8. Gav några av ovanstående frågors otydlighet upphov till några hinder som försvårade 
arbetet i projektet? 

Denna fråga är en öppen fråga. Där vi frågar efter de hinder som har sin grund i när roller är 
otydligt uttalade och därigenom otydligt fördelade. Svaren är redovisade nedan som direkta 
citat från de 13 respondenter som svarade på den avslutande öppna frågan under avdelningen 
roller. 
 
”Otydlighet att modellen gäller, centralt beslut saknas. Projektbeställaren har inte lika mycket kunskap 
om modellen och förstår således inte varför man ska jobba efter den. Det upplevs som ett extra 
moment med alla dokument som ska skrivas”. 
 
”Svårt att få loss projektdeltagare trots att de skulle jobba i projektet.” 
 
”Projektledarrollen är svår.” 
 
”Ja, bristen på resurser i projektet, otydlighet i överlämnandet av färdigt projekt, svårt att kombinera 
ordinarie arbetsuppgifter med projektledarrollen.” 
 
”Förankringen skedde inte med externa samverkanspartner, även otydligt förankringsarbete av 
projektet inom kommunen. Styrgruppens roll otydlig. Projektledarens roll måste tydliggöras och 
dennes befogenheter för att driva projektet framåt. För att driva projekt krävs tydliga ekonomiska 
förutsättningar.” 
 
”Projektplanens utformning – mål var otydligt definierade. Överlag var projektplanen en slags 
beskrivning med många otydligheter i uppdraget. Utvärderbara mål var ej definierade.” 
 
”Avsättande av resurser i form av tid, prioritering. Lätt för medarbetare att förhindra eller 
motverka/påverka ändringar som inte var optimala.” 
 
”Information, förankring för att få delaktighet kräver oerhört mycket tid och energi.” 
 
”Svårt att komma vidare då jag inte fick tillräcklig tid med styrgrupp. Referensgruppen var även 
svårtillgänglig, det fanns mycket annat att avhandla i den gruppen, svårt att fokusera. Andra problem 
blev även informationen till organisationen om vad som var i görningen, då beställare och styrgrupp 
inte i önskad utsträckning spridit information om projektet.” 
 
 
Av dessa citat kan utläsas att det finns otydligheter som skapar hinder för ett användande av 
modellen. En del de otydligheter som nämns kan kategoriseras under framgångsfaktorerna 
ledning och information. Exempel från ovan; 
 
”Otydlighet att modellen gäller, centralt beslut saknas”  
”Projektbeställaren har inte lika mycket kunskap om modellen och förstår således inte varför man ska 
jobba efter den.”  
”Svårt att få loss projektdeltagare trots att de skulle jobba i projektet.” 
”Informationen till organisationen vad som var i görningen, då beställare och styrgrupp inte i önskad 
utsträckning spridit information om projektet.” 
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C. FASER OCH VERKSAMHETSBESLUT 
  
Under denna rubrik ställs frågorna utifrån Faser och Verksamhetsbeslut. Frågorna ställs 
utifrån förutsättningen att det är projektbeställaren som har huvudansvaret att ta dessa beslut.  
I de fall där ett tydligt beslut har fattats, men inte av projektbeställaren bad vi respondenterna 
ange vem som tog beslutet. Exempel på beslutande person ges i texten intill frågan. 
Respondenterna har svarat utifrån sitt senaste projekt. 
 
Fråga C1. Gjordes en förstudie i projektet? 
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 I det senaste projektet som våra 
respondenter genomfört gjordes inte 
någon förstudie i 12 projekt. 
 I 9 projekt gjordes en förstudie och  
2 respondenter vet ej om någon 
förstudie gjordes.  
 
23 av 24 respondenter svarade på fråga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga C2. Tilldelades du ansvaret/rollen som projektledare vid starten av förstudien? 
 
11 respondenter fick inte ansvaret/rollen som projektledare vid starten av förstudien, 7 respondenter 
tilldelades ansvaret/rollen vid starten av förstudien. 
18 respondenter av 24 svarade på frågan. 
 
 
Fråga C3. Togs ett formellt beslut av projektbeställaren att genomföra projektet, VB1? 

 

21% 21% 

58% 
Ja

NejVet ej 
Av de 24 respondenterna svarade 14 (58 %) att ett formellt beslut 
tagits, resterande 9 respondenter är fördelade 5 (21 %) nej och 4 
(21 %) vet ej om ett formellt beslut att genomföra projektet tagits.  
 
23 av 24 respondenter svarade på frågan. 
 
I de fall där projektbeställaren inte fattat beslutet svarade 
respondenterna att följande personer fattat beslutet; 
Företagsledningen, Projektledaren men informerade projektbeställaren, 
Ansvarig chef för området, styrgrupp. 
 

 
 
Fråga C4. Tilldelades du ansvaret/rollen som projektledare i samband med VB1?  
 
15 respondenter tilldelade ansvaret/rollen projektledare i samband med VB1 och 6 respondenter fick 
inte ansvaret/rollen i samband med VB1.  
21 av 24 respondenter svarade på frågan. 
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Fråga C5, 6 och 8. Togs ett tydligt VB 2 (Från planering till genomförande/realisering), VB 3 (Klart att 
                                    påbörja överlämning) och AB (Avslutsbeslut)? 
 
 

             

På fråga C5, VB2, svarade 8 (35 %) 
respondenter Nej, 12 ( 52 %) svarade Ja och 3 
(13 %) svarade Vet ej på frågan om ett tydligt 
beslut i VB 2 togs.  
 
23 respondenter av 24 svarade på frågan. 
 
På fråga C6, VB3, svarade 7 (30 %) 
respondenter Nej, 5 (22 %) svarade Ja och 11 
(48 %) svarade Vet ej på frågan om ett tydligt 
beslut  i VB 3 togs.  
 
23 respondenter av 24 svarade på frågan. 
 
På fråga C8, AB, svarade 3 (15 %) respondenter 
Nej, 7 (35 %) svarade Ja och 10 ( 50 %) svarade  
Vet ej på frågan om ett tydligt beslut i AB togs.  
 
20 respondenter av 24 svarade på frågan.  

8 
12

3 

7 
5 

11

3 

7 
10

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Nej           Ja           Vet ej 

AB
VB 3
VB 2

   
 
      
                     
                        
Fråga C7. Bekräftades beslut VB 4 tydligt från de Interna mottagarna att överta 
                  ansvaret för projektresultatet? 
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På fråga C7 svarade 5 (25 %) respondenter Nej, 5 
(25 %) Ja och 10 (50 %) svarade Vet ej om beslut 
VB 4, bekräftades tydligt från de Interna mottagarna 
att överta ansvaret för projektresultatet. 
 
20 av 24 respondenter svarade på frågan 

 
   
Utifrån de svar vi fått i avsnittet Faser och Verksamhetsbeslut kan vi utläsa att 14 (58 %) av 
24 respondenter ansåg att ett tydligt beslut togs av projektbeställaren att genomföra projektet, 
VB1. Går vi vidare till VB2 sjunker siffran till 12 (52 %) av 24, gällande beslutet att sluta 
planera börja realisera/genomföra. När arbetet ansågs vara klart för att påbörja överlämning 
VB3 tyckte endast 5 (22 %) av respondenterna att projektbeställaren var tydlig i sitt beslut, 
samma antal ansåg att beslutet VB4 bekräftats tydligt från de interna mottagarna att överta 
ansvaret för projektresultatet. När det gäller avslutsbeslutet AB svarade 7 av 20 att ett tydligt 
beslut om avslut tagits. 
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D. DOKUMENT 
 
Under denna rubrik är vårt syfte med frågeställningen att få en uppfattning om hur de enligt 
projektmodellen obligatoriska dokument används. Vi vill även ta reda på om projektplatsen 
används som ett hjälpmedel vid framtagandet av dokumenten samt om dokumenten 
publiceras i projektkatalogen.  
 
 
Fick du en Förstudiebeställning och Projektbeställning? (Fråga a1, b1) 
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På fråga Da1, Fick du en förstudiebeställning? 
Svarade 20 (95 %) respondenter Nej och 1 (5 %) svarade Ja.  
 
21 av 24 respondenter svarade på frågan 
 
Fråga Db1, Fick du en projektbeställning? 
Svarade 8 (35 %) respondenter Nej och 15 (65 %) Ja 
 
23 av 24 respondenter svarade på frågan. 

 
 
Gjorde du en Projektspecifikation och Slutrapport? (Fråga c1, d1) 
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På fråga Dc1, Gjorde du en projektspecifikation? 
Svarade 6 (26 %) respondenter Nej och 17 (74 %) svarade Ja. 
 
23 av 24 respondenter svarade på frågan. 
 
På fråga Dd1, Gjorde du en slutrapport? 
Svarade 5 (38 %) respondenter Nej och 8 (62 %) svarade Ja. 
 
13 av 24 respondenter svarade på frågan. 

 
 
 
Använde du projektplatsen på intranätet som hjälpmedel när du gjorde  
Projektspecifikationen och slutrapporten?(Fråga c2, 22 av 24 svarade, d2, 15 av 24 svarade på frågan) 
 
11 respondenter använde projektplatsen och 12 använde den inte som hjälpmedel när de gjorde en 
projektspecifikation, 5 använde och 10 använde inte när de gjorde slutrapporten.  
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Dokumenterades Förstudiebeställningen, Projektbeställningen, Projektspecifikationen 
och Slutrapporten i Projektkatalogen på intranätet? (Fråga a2, b2, c3, d3) 
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På fråga Da2, Dokumenterades förstudiebeställningen i projektkatalogen på intra
Svarade 16 (84 %) respondenter Nej, 2 (11 %) Ja och 1 (5 %) Vet ej 
19 respondenter av 24 svarade på frågan 
 
På fråga Db2, Dokumenterades projektbeställningen i projektkatalogen på intran
Svarade 12 (52 %) respondenter Nej, 9 (39 %) Ja och 2 (9 %) Vet ej 
23 av 24 respondenter svarade på frågan 
 
På fråga Dc3, Dokumenterades projektspecifikationen i projektkatalogen på intra
Svarade 12 (52 %) respondenter Nej, 9 (39 %) Ja och 2 (9 %) Vet ej 
23 av 24 respondenter svarade på frågan 
 
På fråga Dd3, Dokumenterades slutrapporten i projektkatalogen på intranätet? 
Svarade 10 (71 %) respondenter Nej och 4 (29 %) Ja 
14 av 24 respondenter svarade på frågan 
  

 
 
 
I den inledande frågan i avsnittet dokument frågade vi respondenterna om de fått en 
förstudiebeställning och projektbeställning 5 % svarade ja vid förstudiebeställning och 65 % 
svarade ja vid projektbeställning. Nästa fråga gällde om respondenterna gjort en 
projektspecifikation och slutrapport 74 % svarade ja vid projektbeställning och 62 % ja vid 
slutrapport. I nästa frågeställning vill vi ta reda på hur respondenterna använder sig av 
projektplatsen som ett hjälpmedel när de gör de olika dokumenten. 11st respondenter av 23 
använder projektplatsen när de gjorde en projektspecifikation. Vid slutrapporten sjönk antalet 
användare till 5st. Vad gäller att dokumentera i projektkatalogen så överväger Nej svaren i 
alla fyra frågorna vi ställde till respondenterna, Förstudiebeställning dokumenterade 2 av 9 
Projektbeställning dokumenterade 9 av23 Projektspecifikation dokumenterade 9 av 23 
Slutrapporten dokumenterade 4 av 14, många projekt pågick fortfarande. 
  
 
E. PROJEKTMODELLEN OCH INTRANÄTET, redovisas som Bilaga 3 
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6. ANALYS 
 
I  kapitlet analyserar vi den information som respondenterna gav genom att svara på enkäten. 
Vi belyser de hinder och möjligheter respondenterna ser till ett användande av 
projektmodellen samt ger en beskrivning hur användandet av modellen ser ut i nuläget.  
Vi gör en koppling mellan de hinder och möjligheter som framkommit samt till de 
framgångsfaktorer som finns inom litteraturen vilka kan leda till ett lyckat förändringsarbete.  
 
 
6.1 Analysmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka hinder och möjligheter finns för ett användande av koncernen  
                 Karlstad kommuns gemensamma projektmodell? 

 
        Hur används projektmodellen i nuläget? 

 
Användande av projektmodellen 

 
Hinder och Möjligheter 

• Tydlighet i roller 
• Tydlighet i verksamhetsbeslut 
• Hantering av obligatoriska dokument 
• Projektplatsen och  
         Projektkatalogen som hjälpmedel 

• Kultur (normer, värdering) 
• Ledning 
• Information 

 
Enkätundersökning 

 

För att få svar på vår 
problemformulering ställde vi 
frågor till projektledare inom 
Karlstad kommun som haft 
rollen projektledare det 
senaste året. 

Leder till svar 
angående 
projektledarnas 

Belyser 
förhållanden 
angående 

  
     De hinder och möjligheter som finns, och hur användandet av 
koncernen Karlstad kommuns projektmodell ser ut i nuläget. 

Påvisar 

Redovisas i 
Kapitel  7 
Slutsatser och 
diskussion 

Figur 8. Vår analysmodell. 
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Hinder och möjligheter till användandet av projektmodellen 
Projektarbetsformen är ett allt vanligare sätt att arbeta inom Karlstad kommun, även mellan 
förvaltningarna sker allt mer arbete tillsammans i projektform. Behovet av ett gemensamt 
arbetssätt inom projektarbetsformen resulterade i framtagandet av en gemensam 
projektmodell inom koncernen Karlstad kommun. Vid framtagandet av projektmodellen 
valdes personer (ledare) ut med erfarenheter från projektarbete i olika verksamheter. Genom 
urvalet samlades kunskap från olika förvaltningar och bolag i projektgrupp och styrgrupp.101 
Vi tror att urvalet gjordes för att förändringen skulle få ett snabbare genomslag inom 
kommunen. Kunskap om projektmodellen hos ledarna förenklar spridningen av information 
ut till medarbetarna.102 Kunskap utifrån ledningssynpunkt är viktig enligt Axen – Ruzicka 
(2002), ledaren ska engagera sina medarbetare så att förändringar inte ignoreras. Hur 
spridning av information ska gå till inom Karlstad kommun beskrivs i policydokumentet 
”informations- och kommunikationspolicy”. Där beskrivs att ”kommunikationen skall vara 
sådan att den bidrar till att kommunens beslut snabbare får genomslag”. Ledarna har även en 
informationsskyldighet enligt samma policy ”Den som äger orden har ansvaret för att den 
når ut till rätt målgrupp” .103

 
Axén- Ruzinka (2002) behandlar vikten av att så många som möjligt känner till förändringen 
och dess bakgrund och därigenom får en förståelse för nyttan av förändringen. De möjligheter 
som respondenterna ser med modellen är just de som sattes upp vid framtagandet av modellen 
nämligen; ”Begrepp och förväntningar blir de samma för medlemmarna”. ”Ger en bra 
struktur och ett gemensamt språk för att driva projekt gränsöverskridande.” 
Wenell (2002) hävdar att det inte bara är tydlighet eller tillgänglighet som avgör om och hur 
en projektmodell används. De faktorer som enligt Wenell (2002) kan vara avgörande för 
användandet är; passar projektmodellen in i verksamheten och den kultur som råder inom 
organisationen? Just detta beskrivs av en respondent som ett hinder för användande;  
”En modell är en modell och stämmer aldrig helt med verkligheten. Kanske inte passar vårt 
företag perfekt”  
 
Enligt Wenell (2002) är det viktig att en projektmodell bygger på en enkel och praktisk 
metodik. Detta påverkar om och hur projektmodellen kommer att användas.104 Vi tror att det 
är svårt att skapa en projektmodell som passar alla olika verksamheter och inriktningar inom 
Karlstad kommun. När projektmodellen togs fram försökte de att göra en basmodell som 
kunde formas och passa in i så många olika verksamheter och inriktningar som möjligt.  
Respondenterna verkar i detta avseende ha delade meningar om hur det har lyckats.  
Exempel på hinder som respondenterna ser med modellen; ”Knöligt och bökigt om det inte 
passar modellen, komplicerat sätt”. ”Kan upplevas för komplicerat och att man i och med det 
undviker projekt”. ”Den kunde innehålla mer stöd i form av mallar.”  
Medan andra ser möjligheter; ”En bra karta över ett projekt”. ”Hittills tycker jag att det 
enbart varit positivt. Det blir en struktur både vad gäller att beskriva, driva och redovisa 
projekt”  
 
Vi tror att de delade meningarna i frågan kan bero på att projektledarna har olika bakgrund 
vad gäller tidigare projektarbete och formell utbildning. Genom svaren i enkäten framgick det 
att endast en fjärdedel av respondenter hade någon formell utbildning i projektledning.  
De flesta har arbetserfarenhet av projektarbete. Några respondenter nämner även datorvana 
som ett hinder till användandet av modellen. Ska modellen användas fullt ut med tillhörande 
webbbaserade verktyg måste användaren ha datorvana.  

                                                 
101 Se avsnitt 4.1 
102 Ledare- och medarbetare policyn, se avsnitt 3.1.3 och 3.4.2 
103 Se avsnitt 3.1.3 
104 Wenell, 2002 
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Enligt Ögård & Gallstad (1999) bör projektmedlemmarnas behov av kompetensutveckling ses 
över i samband med bemanning av projekt. Detta för att motverka brist i kompetens och 
uppnå effektivitet i projekt.  
 
Tydlighet i roller 
Tydlighet i vem som har vilken roll i projektet är en viktig aspekt när man arbetar 
gränsöverskridande. Det är viktigt att veta vem som äger ansvaret för vad och vart resurserna 
kommer ifrån.105 Kravet på kompetensutveckling, förmåga att samarbeta och kommunicera 
ställer höga krav på flexibilitet hos medarbetare och medarbetare i sin tur har större krav på 
delaktighet och påverkan.106 Hur ledare handlar inom områden som information och ledning 
kan enligt Bakka (2006) bero på organisationskulturen. Vilka gemensamma referensramar 
och förväntningar som finns samt referensramarnas påverkan på gruppens möjlighet att förstå 
varandra och omgivningen. De flesta av respondenterna ansåg att det var tydligt vilka 
befogenheter de själva har som projektledare. Övervägande antalet svarande ansåg även att 
det var tydligt vem som var projektbeställare samt vem som skulle förvalta det färdiga 
projektresultatet. Däremot finner hälften av respondenterna att delegeringen av 
ansvarsuppgifterna mellan deltagarna är otydlig.  
 
Exempel på otydligheter som anges och vilka skapar hinder i användandet är; 
 ”Det är svårt att få loss projektdeltagare”, ”brist på resurser samt att projektledarrollen är 
svår”. ”Projektledarens roll måste tydliggöras och dennes befogenheter för att driva projektet 
framåt.”  Dessa hinder är just sådana hinder som kan elimineras genom att rollfördelningen är 
tydlig. Respondenterna beskriver att det finns otydligheter som orsakar hinder när det handlar 
om ”vetskapen om att projektmodellen gäller” och ska följas. ”De som har rollen 
projektbeställare inte har lika mycket kunskap om modellen och förstår således inte varför 
man ska jobba efter den.” Detta skapar hinder för användandet. Eftersom projektbeställaren 
inte har tillräcklig kunskap om projektmodellen så används modellen inte i sin helhet. 
Respondenterna gav förslag om hur det kan åtgärdas i framtiden; ”Viktigt att fortsätta 
implementering och utbildning främst till dem som kan bli projektbeställare”  
 
En förklaring till kunskapsbristen kan vara att det inplanerade utbildningstillfället som fanns i 
samband med implementeringen av modellen ställdes in för att chefernas deltagande krävdes i 
annat sammanhang107. Vi tror inte att ett enstaka utbildningstillfälle är avgörande för om 
projektmodellen används eller inte. Ledarna har ett ansvar att hålla sig välinformerad om 
händelser i organisationen enligt ledar – och medarbetarpolicyn.108 Enligt Angelöw (1991) 
kan förändringsvilja skapas genom den rådande ledarstilen, organisationens kultur samt via 
kommunikations- och informationsprocesser.109 Vi tror att för förändringar ska kunna 
genomföras och leda till användande av projektmodellen är det en förutsättning att anställda 
har motivation till förändringen. Viljan till förändring kan skapas dels genom information om 
förändring110 och dels genom att ledaren går i täten för förändringen.111 Både när det gäller 
egen kunskap och genom handling.  
 
 
 
 

                                                 
105 Projektmodell för koncernen Karlstad kommun, Dnr KS-2004-0356 Dpl 040 
106 Ögård & Gallstad, 1999 
107 Se avsnitt 4.2 
108 Se avsnitt 3.1.3 
109 Angelöw, 1991 
110 Se avsnitt3.4.3 
111 Se avsnitt 3.4.2 
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Tydlighet i verksamhetsbeslut 
Alla projekt drivs framåt genom beslut om syfte, inriktning, mål och ramar.112 
Verksamhetsbeslut (VB) i projekt avser de större besluten i projektet. De som har betydelse 
för om kommunen ska nå sina mål. De ska alltid fattas på ett tydligt sätt och det får inte råda 
någon tveksamhet om vad som beslutats eller vem som tagit beslutet. I projektmodellen ingår 
ett avslutsbeslut (AB), det är ett beslut som tas för att förtydliga att projektet är avslutat.   
I samband med beslutet ska slutrapporten lämnas in. Det är alltid projektbeställaren som 
ansvarar för beslutets innebörd och dess effekter i kommunens verksamhet.113  Utifrån 
respondenternas svar på enkätfrågorna gällande verksamhetsbesluten kan utläsas att drygt 
hälften ansåg att projektbeställaren tagit ett formellt och tydligt beslut vid VB1 och VB2. 
Antalet sjunker till endast ett fåtal när det gäller VB3 och AB. När det gäller VB4 anser en 
fjärdedel att beslutet bekräftades tydligt. I de fall där någon annan tagit VB1 nämns följande 
personer; ”företagsledningen, ansvarig chef för området eller styrgrupp”  
Respondenterna uppgav följande hinder till användande; ”Styrgruppens roll var otydlig”. 
”Förankringen skedde inte med externa samverkanspartner, även otydligt förankringsarbete 
av projektet inom kommunen”  
Syftet med en gemensam projektmodell är, ”att styra och effektivisera det arbete som sker i 
projektform”. Ett hinder för effektivitet är den otydlighet i beslutfattandet som resultaten 
visar.   
En respondent ansåg ”att mycket ansvar ligger på projektledaren, ofta instängd i mitten”. 
”Projektledarens roll måste tydliggöras och dennes befogenheter för att driva projektet 
framåt.” 
 
Hantering av obligatoriska dokument 
Karlstad kommuns projektmodell innehåller obligatoriska dokument114 där projektets ramar 
gällande tid, pengar och övriga resurser tydligt ska dokumenteras. Utöver detta ska 
överenskommelser eller bedömningar som har stor inverkan på hur projektet leds skrivas ner 
för att andra ska kunna ta del av dem. Genom de frågor vi ställt i enkäten, vill vi ta reda på 
hur respondenterna under projektets gång använt de obligatoriska dokumenten. Övervägande 
antalet respondenter svarade att de inte fått någon förstudiebeställning. En förklaring till att 
många svarade nej kan vara att de inte fått rollen som projektledare vid tidpunkten eller så har 
ingen förstudie gjorts i projektet. Drygt hälften av respondenterna svarade att de fått en 
projektbeställning och tre av fyra hade gjort en projektspecifikation. Bara hälften hade vid 
tillfället gjort en slutrapport och att inte fler svarade ja kan förklaras med att flera 
respondenter arbetar i pågående projekt. 
 

                                                 
112 Se avsnitt 3.2.4 
113 Brochyr PROJEKTMODELL FÖR KONCERNEN KARLSTAD KOMMUN,   
      Kommunledningskontoret, Tjänsteskrivelse, 2005-09-05 
114 Se sida 26 
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Projektplatsen och Projektkatalogen som hjälpmedel 
När en projektledare väljer att använda projektplatsen som en arbetsyta kan projektgruppen 
följa alla steg under projektets gång. Väljer projektledaren att i nästa steg publicera 
dokumenten i projektkatalogen, ses de av alla som arbetar inom koncernen Karlstad kommun. 
Ögård & Gallstad (1999) menar att genom rutiner för erfarenhetsåterföring skapas effektivitet 
i projektarbetsformen. Vi avsåg genom frågorna i enkäten att få en uppfattning om hur 
respondenterna i nuläget går till väga för att försäkra sig om att inte samma typ av projekt 
genomförs flera gånger inom olika förvaltningar. Respondenterna svarade följande; 
”Projektet var koncernövergripande så vi hade vetskap om att det ej genomförts tidigare”. 
”Gjordes individuellt av de olika delprojektledarna.” ”Kontaktade andra kommuner.” ”Vi 
visste att inga liknande projekt gjorts tidigare i Karlstad kommun.” ”Behövdes inte i detta 
fall.”  
 Vi ville även ta reda på hur de återför erfarenhet från tidigare utförda projekt till nuvarande; 
”Erfarenhet som deltagare har med sig.” ”Genom att läsa vad andra skrivit”. ”Vi tittade på 
andra projekt för att se hur de lagt upp sitt arbete.” ”Deltagande projektpersonal gjorde ett 
antal studiebesök i liknande verksamhet.” Ingen svarade konkret att de har använt 
webbverktygen. 
 
Vi ställde frågor till respondenterna utifrån hur användandet av webbverktygen ser ut i 
nuläget samt vilka fördelar och nackdelar ser de med dem. Respondenterna svarade följande; 
”Möjlighet att lära av andra projekt” ” Bra hjälpmedel att hålla ordning på allt.” ”Bra med 
mallar” ” Bra att kunna dela med sig” ”Bra att se hur andra gjort och gör”   
De fördelar som framkom från delar av svaren; ”Bra stöd, gemensam lagringsyta”. ”Enkelt 
att styra behörighet och gemensamma mallar.” ”Alla projektdeltagare kommer åt 
dokumenten även utifrån.” 
Nackdelar som projektledarna såg; ”Inte en naturlig arbetsyta för alla, trögt att lära sig 
använda verktyget”. ”Styrgruppen är ofta chefer som ej använder platsen.” 
 
På frågan vilka fördelar och nackdelar respondenterna ser med projektkatalogen, nämndes 
som fördelar; ”Bra att se vad som händer, hur långt projekt är gångna och vem som är 
kontaktperson”. ”Tydlighet och möjlighet att dra nytta av varandra, kunskapsbank för alla 
kommunanställda.” De nackdelar som framkommer är; ”Om projektkatalogen ska vara lätt 
att använda måste man hålla på med den ofta, okänd för många, lite stressande för 
projektledaren”. 
 
Beträffande frågan vilka fördelar och nackdelar respondenterna ser med projektkatalogen som 
kunskapsbank för de som arbetar inom projekt. Svarade respondenterna att fördelarna är; ”Att 
det är lätt att följa olika projekt om man är inblandad i fler”. ”Informationen är lätt att 
tillgodogöra sig, ta kontakt med andra för att lära.”  
De nackdelar som nämns är; ”Det är svårt att hitta vad man söker, om projektet inte 
dokumenteras på korrekt sätt stämmer inte innehållet med verkligheten”. 
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7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
I uppsatsens sista kapitel besvaras vår problemformulering. Vi redogör för våra slutsatser 
angående användandet av Karlstad kommuns projektmodell utifrån vår teoretiska referensram och 
hur respondenterna svarat på vår enkätundersökning.  
 
 
 
Hinder och möjligheter till användande av projektmodellen 
I det projekt som påbörjades i syfte att ta fram en koncerngemensam projektmodell i Karlstad 
kommun valdes personer (ledare) ut från olika förvaltningar och bolag för att delta i 
projektgrupp och styrgrupp. Syftet var att de skulle representera olika verksamheter inom 
Karlstad kommun. Urvalet möjliggjorde att verksamheternas olika erfarenheter från 
projektarbete samlades på ett ställe.115 Projektmodellen kunde därefter skapas utifrån deras 
erfarenheter för att passa in i de olika verksamheterna. Vi tror även att urvalet gjordes i syfte 
att förändringen skulle få ett snabbare genomslag inom kommunen.116 Den förändringsmodell 
vi anser bäst stämma överens enligt teorierna med Karlstad kommuns strategi vid 
framtagandet av en koncern gemensam projektmodell är den analytiskt – rationella117 
modellen. 
 
Det vi lärt oss under resans gång är att kunskap och information är viktig om en förestående 
förändring ska få genomslag. Implementeringsprojektet spred kunskap om projektmodellen 
genom att anordna flera utbildningstillfällen. Tyvärr blev det inte så många som planerat. 
Något utbildningstillfälle för förvaltnings- och bolagschefer genomfördes överhuvudtaget 
inte. Det är ändå de som kan anses ytterst ansvariga för att projektmodellen används.  
 
Enligt de svar vi fått från enkätundersökningen kan det ha fått en inverkan på hur 
projektmodellen används i nuläget; ”en del chefer som innehar rollen projektbeställare har 
för liten kunskap om modellen”. ”Projektbeställaren sprider för lite kunskap om det pågående 
projektet så när det behövs projektdeltagare är det svårt att få loss resurser.” Vi tror dock 
inte att ett enda uteblivet utbildningstillfälle kan vara den enda bidragande orsaken till den 
kunskapsbrist som respondenterna beskriver. Men det finns ändå en risk att projektledarna 
tycker det blir mer jobb att använda modellen än att låta bli.  
 
De möjligheter vi ser till ett användande är att respondenterna redan idag är positivt inställda 
till ett användande av projektmodellen.. Genom sin positiva inställning till projektmodellen 
kan de sprida användandet till flera. Detta leder till att högre ”krav” ställs till ett använde av 
projektmodellen. Med tiden tror vi att projektmodellen blir ett bra verktyg inom 
projektarbetsformen och fler kommer att inse nyttan med modellen. Framförallt i de projekt 
där flera olika förvaltningar är involverade.  
 
De hinder vi ser till ett användande är att respondenterna anser att informationen varit 
otillräcklig om att det är projektmodellen som ska användas. Enligt Karlstad kommuns ledar – 
och medarbetarpolicy är det ledarens ansvar att informera och uppmuntra sina medarbetare, 
som i det här fallet till en förändring i arbetssätt. Det kräver att ledaren är väl införstådd med 
nyttan av modellen – det kan vara svårt att få andra att tro på något man själv inte förstår eller 
vill genomföra.  

                                                 
115 Se avsnitt 4.1 
116 Ledare- och medarbetare policyn se avsnitt 3.1.4 även avsnitt 3.5.2 
117 Se s. 27  
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Vi tror att en förutsättning för att få en förändring i arbetssätt att lyckas är att de som har makt 
och inflytande inom organisationen bör vara de som i först hand får en grundlig 
information/utbildning i förändringens syfte. Det är därefter enklare att sprida informationen 
och få förändringen accepterad hos medarbetarna. Om förändringen är väl förankrad hos 
ledarna kan de avsätta tid till förberedning av nya rutiner. Detta kan leda till ett smidigare 
införande av ett nytt arbetssätt inom organisationen. 
 
Tydlighet i roller, tydlighet i verksamhetsbeslut och hantering av obligatoriska dokument 
Ett av de syften som fanns med att implementera projektmodellen var att skapa effektivitet i 
projektarbetsformen. Ett led i att nå detta syfte var att skapa tydlighet i roller och 
verksamhetsbeslut samt införa obligatoriska dokument. Karlstad kommuns anställda är vana 
att arbeta i projekt eftersom mycket av verksamheten bedrivs i projektform. Men nu ska det 
ske på ett annat sätt, i ett gemensamt arbetssätt. Finns det tillräckligt med motivation för att 
pröva ett nytt arbetssätt, eller känns det bättre att göra som man alltid gjort. Vi tror att 
förändringen kommer att växa fram inom organisationen. Ju fler som får utbildning i 
modellen desto större vilja skapas för att använda modellen. Vilket i sin tur ställer större krav 
på nästa led att skaffa sig kunskap om hur modellen används. 
 
Projektplatsen och Projektkatalogen som hjälpmedel 
Den andra delen av implementeringsprojektets mål var att skapa verktyg för projekthantering 
och uppföljning av projekten. Idag finns ett bra verktyg som även respondenterna tycker är 
bra. När vi första gången kom i kontakt med projektmodellen, tyckte vi det var underligt att 
inte fler använde den. Vad vi då såg var de 6 projekt som dokumenterats i projektkatalogen. 
Vi förstår nu att flera pågående projekt använder projektmodellen som arbetsredskap. Det 
syns inte i projektkatalogen eftersom publiceringen inte är obligatorisk. Utifrån de svar vi fått 
från respondenterna tror vi dock att det fortfarande saknas kunskap om verktygen.  
 
Sammanfattande slutsatser 
Karlstad kommun har inte satt upp något datum när modellen ska anses användas fullt ut och 
det är förståeligt. En förändring i arbetssätt ändras inte bara för att ett beslut är taget. 
Förändring i arbetssätt tar lång tid att införa – särskilt i en organisation med en så varierad 
verksamhet som i Karlstad kommun. De olika förvaltningarna bedriver verksamhet i allt från 
att arbeta med materia till utbildning och vård av människor. Edsgård & Söderholm (2004) 
kom i sin undersökning fram till att för att få samsyn och helhetstänkande i en organisation 
som i Karlstad kommun måste projektmodellen vara anpassningsbar och ge möjlighet till 
flexibilitet. Den projektmodell som Karlstad kommun nu har infört bygger på en generell 
basmodell just för att det ska finnas en möjlighet till flexibilitet och passa in i de olika 
verksamheterna. Vill arbetsgivarenheten som äger och förvaltar projektmodellen att modellen 
ska användas av flera behöver de fortsätta att sprida information och kunskap om modellen. 
Först och främst borde de kanske vända sig till dem som har ansvaret för att projektmodellen 
används – de som oftast har rollen projektbeställare. Annars finns risken att det blir för 
arbetsamt för de projektledare i nuläget som använder projektmodellen till att fortsätta 
använda den.  
 
 

   50



 
7.1 Självkritik/Trovärdighet 
 
Vi utger oss inte för att veta hur det är inom Karlstad kommun. Det enda vi kan svara för är 
vad 24 respondenter har beskrivit när de svarat på vår enkät. Resultatet kan ses som en 
antydan i vilken riktning arbetsgivarenheten, ägare och förvaltare av projektmodellen, bör ha i 
sitt fortsatta arbete med implementering av projektmodellen. 
 
7.2 Fortsatt forskning 
 
Vår undersökning handlar om ett förändringsarbete som vi inte riktigt förstod vidden av när vi 
började vår forskning. Det vore intressant om någon i fortsatt forskning kunde studera 
ledarens roll samt informationsvägarnas betydelse i förändringsarbete. Hur de kan förbättras 
inom kommunal verksamhet eller inom organisationer överhuvudtaget. Intressant vore även 
en jämförelse med andra kommuner som infört gemensam projektmodell. 
 
 

   51



 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
Tryckta källor 
 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod, Studentlitteratur, Lund 
 
Angelöw, Bosse, (1991) Det goda förändringsarbetet, Studentlitteratur, Lund 
 
Axén-Ruzicka, Jeanette, (2002) Införande av ny teknik - en studie av problem vid införande av 
elektroniska marknadsplatser, Stockholms universitet, Akademitryck AB, Edsbruk 
 
Bakka, Jörgen, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, (2006) Organisationsteori - struktur kultur 
process, Liber 5uppl, Malmö 
 
Bang, Henning (1999) Organisationskultur, Studentlitteratur, Lund  
 
Befring, Edvard (1994) Forskningsmetodik och statistik, Studentlitteratur, Lund 
 
Bell, Judith (2000) Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 
 
Buche, Gervase, R (2006) Klart ledarskap, Ekelids Förlag, Stockholm 
 
Christensen, Lars, Andersson, Nina, Carlsson, Carin & Haglund, Lars (2001) 
Marknadsundersökning – en handbok, Studentlitteratur, Lund 
 
Dahmström, Karin (1996) Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Edsgård, Monica & Söderholm, Therese, (2004) Projektmodellen ur ett kommunalt 
perspektiv, Uppsats 2004:409 Informatik D Karlstad universitet. 
 
Engwall, Mats, (2006) Jakten på det effektiva projektet, Thomson Fakta AB, Stockholm 
 
Eriksson, Thomas, (1998) Förändringsidéer och meningsskapande, Linköpings Universitet, 
Triva tryck Lindköping 
 
Goldkuhl, Göran, (1998) Kunskapande, Kompendium, Linköpings Universitet  
 
Hartman, Jan (1998) Vetenskapligt tänkande, Från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Holme, Idar M & Solvang Bernt K (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Studentlitteratur, Lund 
 
Jansson, Tomas & Ljung, Lennart, (2004) Projektledningsmetodik, Studentlitteratur, Lund  
 
Kronvall, Kai, & Olsson, Eric, Sköldborg, Torgny, (1991), Förändring och lärande, En 
utmaning för offentlig sektor, studentlitteratur, Lund 
 
Nationalencyklopedin, (1993) band 11 
 
Nationalencyklopedins ordbok, (1995) Hå-Reko, band 2 

   52



 
 
Norstedts svenska ordbok, (1999) Språkdata och Norstedts Ordbok 
 
Patel, Runa & Davidson, Bo, (1994) Forskningsmetodikens grunder, Ekonomi, 
Studentlitteratur, Lund  
 
Sanderberg, Björn & Sturesson, Jan, (1996) Visionen om den styrbara kommunen, 
Ekonomistyrprocess och styreffekter i kommunen, Liber-Hermods AB, Malmö 
 
Skeppstedt, Thomas & Velmers, Martin (2003) Att arbeta i en kommunal verksamhet, Uppsats 
2003:240 Informatik C Karlstad universitet. 
 
Stampe, Susanne & Tonnquist, Bo, (2001) Förstå och leda projekt, Projektledaren – nätverkets 
vinnare, Högsbo Grafiska AB, Göteborg 
 
Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Svensson, Lennart & von Otter, Casten, (2002) Projektarbete teori och praktik, med sagan om 
diamanten som sprängdes, Santérus förlag, Stockholm 
 
Thurén, Torsten (1991) Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB, Malmö 
 
Thurén, Torsten, (2003) Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB, Stockholm 
 
Trost, Jan (2001) Enkätboken, Studentlitteratur, Lund 
 
Wenell, Torbjörn, (2002) Wenell om projekt, Konsultförlaget Uppsala Publishing House AB, 
Uppsala 
 
Wisén, Jan & Lindblom, Börje, (2002) Effektivt projektarbete, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 
 
Ögård, Leif & Gallstad, Ivan, (1999) Total inre effektivitet, Hur projektarbete leder till ökad 
snabbhet, flexibilitet och effektivitet, Konsultförlaget AB, Uppsala 
 
 
Övriga källor 
 
Broschyr PROJEKTMODELL FÖR KONCERNEN KARLSTAD KOMMUN 
 
Föreläsning Kvantitativ metod Jari Appelgren, Karlstad universitet 2007-02-02 
 
Föreläsning Lennart Ljung, Karlstad universitet, 2007-01-29 
 
Kallelse tillförhandling enligt 11 § MBL med anledning av förslag till gemensam 
projektmodell för koncernen Karlstad kommun. Dnr KS-2004-0356 Dpl 040 
 
Karlstad kommun Informations- och kommunikationspolicy 
 
Kommunfullmäktige protokoll, Dnr KS-2004-0356 Dpl 040 
 
Kommunledningskontoret, Tjänsteskrivelse, 2005-09-05 

   53



 
 
Kommunfullmäktige protokoll, 2005-10-20, Dnr KS-2004-0356 Dpl 040 
 
Koncernen Karlstad kommuns Ledar- och medarbetarpolicy, MED GEMENSAM KRAFT 
 
Projektmodell för koncernen Karlstad kommun, Dnr KS-2004-0356 Dpl 040 
 
Projektspecifikation och slutrapport från implementeringsprojektet 
 
 
Internetkällor 
 
http://www.kvalitetsmassan.se/prod/sk/kvalitetsmassan/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Nr_1.pdf/$file/
Nr_1.pdf 
 
http://www.karlstad.se/ko/forvaltning/organisation/index.shtml 
 
http://karlstad.se/ 

   54



 
Schematisk bild över koncernen Karlstad kommun                                Bilaga 1 

 
 
 
 
 

Schematisk bild över Koncernen med dess bolag och Karlstad kommun  
med dess förvaltningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Politiskt tillsatta  Anställda 
 
 
 

 

Kommunrevisionen 

Kommunledningskontor
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Enkät                                                                Bilaga 2 
 
Vi är två studenter som läser projektledning vid Karlstad universitet. Som vårt 
examensarbete skriver vi en uppsats om/hur Karlstad kommuns projektmodell 
används. Vår enkät vänder sig till projektledare som arbetat i projekt det senaste 
året. För att vår undersökning skall få ett så bra underlag som möjligt är Ert 
deltagande viktigt för oss. Vi är tacksamma om Ni vill svara på följande enkät senast 
den 28 mars, svaren behandlas naturligtvis konfidentiellt. Ifylld enkät lämnas via 
internposten i kuvert märkt: Kerstin Eriksson, Kommunledningskontoret, 
Arbetsgivarenheten. 
 

Ann-Charlotte Ekström Larsson                               Suzanne Sätterlund 
 
 
 
A. BAKGRUND 
 
1. Har du arbetat i projektarbetsformen det senaste året och haft rollen projektledare? 

�   Ja �   Nej 
 
Om du svarat nej på denna fråga tackar vi för visat intresse och ber dig sända in 
enkäten till ovan nämnda adress. 
 
2. Kön 

�   Man �   Kvinna 
 
3. Ålder 

�   20-29 �   30-39 �   40-49 �   50-59 �   60-69 
 
4. Har du gått utbildning i Karlstad kommuns Projektmodell? 

�   Ja �   Nej 
 
5. Har du någon formell utbildning i projektledning? 

�   Ja, vilken? �   Nej 
..... 
..... 
 
6. I hur många projekt har du varit projektledare? 
a. Före utbildningen i projektmodellen b. Efter utbildningen i projektmodellen 

�   Inga �   Antal projekt……...................St. 

�   Antal projekt…….....................St. �   Arbetar i projekt som pågår nu 
 
7. Hur stort var ditt senaste projekt? 
 
a. I tid..............................................år/månader 
 
b. Slutfördes projektet? 

�   Ja �   Nej, avslutades i verksamhetsbeslut? ..................................... 
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B. ROLLER 
 
1. När du tilldelades ansvaret som projektledare, delade du då arbetet i projektet med 
dina ordinarie arbetsuppgifter? 
 

�   Ja, fördelning? �   Nej 
.......................................................................................................... 

............................................................................................................ 
 
2. Var dina befogenheter som projektledare tydligt definierade? 
 

�   Ja �   Nej, vad kunde ha varit tydligare? 
..... 
..... 
3. Var det tydligt vem som beslutade att uppdraget skulle bedrivas i projektform? 
 

�   Ja �   Nej, vad kunde ha varit tydligare? 
..... 
..... 
4. Fanns det en styrgrupp för projektet? 
 

�   Ja �   Nej 
  
5. Var ansvarsfördelningen mellan deltagarna tydligt definierade? 
 

�   Ja �   Nej, vad kunde ha varit tydligare? 
..... 
..... 
6. Var det tydligt vem som var resursägare och tillhandahöll personal och material? 
 

�   Ja �   Nej, vad kunde ha varit tydligare? 
..... 
..... 
7. Var det tydligt vilka som skulle förvalta det färdiga projektresultatet? 
 

�   Ja �   Nej, vad kunde ha varit tydligare? 
..... 
..... 
8. Gav några av ovanstående frågors otydlighet upphov till några hinder som 
försvårade arbetet i projektet? 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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Karlstad kommuns projektmodell 
 
             VB1                       VB2         VB3         VB4                 AB 

 
 
 

 
 
Följande frågor utgår från ovanstående modell. Svara på frågorna med modellen 
kopplat till ditt eget arbete som projektledare. Om du har haft rollen projektledare vid 
flera projekt under året svara utifrån det senaste projektet. 
 
C. FASER OCH VERKSAMHETSBESLUT 
 
1. Gjordes en förstudie i projektet? 
 

�   Ja �   Nej �   Vet ej 
2. Tilldelades du ansvaret/rollen som projektledare vid starten av förstudien? 
 

�   Ja �   Nej 
3. Togs ett formellt beslut av projektbeställaren att genomföra projektet, VB 1? 
 

�   Ja �   Nej, av vem?..................................................... �   Vet ej 
4. Tilldelades du ansvaret/rollen som projektledare i samband med detta beslut? 
 

�   Ja �   Nej 
5. Togs ett tydligt beslut att övergå från planering till genomförande/realisering, VB 2? 
 

�   Ja, av vem?.............................................................. �   Nej �   Vet ej 
6. Togs ett tydligt beslut att påbörja överlämningen, VB 3? 

 
�   Ja, av vem?............................................................... �   Nej �   Vet ej 
7. Bekräftades beslut VB 4 tydligt från de Interna mottagarna att överta ansvaret för 
projektresultatet? 
 

�   Ja �   Nej �   Vet ej 
8. Togs ett tydligt avslutsbeslut (AB)? 
 

�   Ja, av vem?.................................................................. �   Nej �   Vet ej 
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D. DOKUMENT 
 
a. Förstudiebeställning 
1. Fick du en förstudiebeställning? 
 

�   Ja, av vem?................................................................... �   Nej 
 
2. Dokumenterades förstudiebeställningen i projektkatalogen på intranätet? 
 

�   Ja, av vem?....................................................................�   Nej �   Vet ej 
 
b. Projektbeställning 
 
1. Fick du en projektbeställning? 
 

�   Ja, av vem?....................................................................�   Nej 
 
2. Dokumenterades projektbeställningen i projektkatalogen på intranätet? 
 

�   Ja, av vem?....................................................................�   Nej �   Vet ej 
 
c. Projektspecifikation 
 
1. Gjorde du en projektspecifikation? 
 

�   Ja �   Nej 
 
2. Använde du projektplatsen på intranätet som hjälpmedel? 
 

�   Ja �   Nej �   Annat? 
..... 
..... 
 
3. Dokumenterades projektspecifikationen i projektkatalogen på intranätet? 

�   Ja �   Nej �   Vet ej 
 
d. Slutrapport 
 
1. Gjorde du en slutrapport? 

�   Ja �   Nej 
 
2. Använde du projektplatsen på intranätet som hjälpmedel? 

�   Ja �   Nej �   Annat? 
..... 
..... 
3. Dokumenterades slutrapporten i projektkatalogen på intranätet? 

�   Ja �   Nej �   Vet ej 
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E. PROJEKTMODELLEN OCH INTRANÄTET 
 
1. Vilka möjligheter och hinder ser du med Karlstad kommuns projektmodell? 
 
Möjligheter................................................................................................................... 
 
Hinder………………………………………………………………………………………… 

...................................................................................................................................... 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med projektkatalogen på intranätet? 
 
Fördelar……………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................... 

Nackdelar..................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

3. Vilka fördelar och nackdelar ser du med projektkatalogen som en kunskapsbank 
för de som arbetar i projekt? 
 
Fördelar………………………………………………………………………………………. 

...................................................................................................................................... 

Nackdelar..................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

4. Vilka fördelar och nackdelar ser du med projektplatsen på intranätet som ett 
hjälpmedel i projektarbetsformen? 
 
Fördelar……………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................... 

Nackdelar..................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

5. Fördes en diskussion under projektet om/varför kommunens resurser skulle 
användas i just detta projekt? 
..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 
7. Hur gick ni tillväga för att ta reda på om liknande projekt som ert genomförts 
tidigare? 
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 
8. Hur använde ni er av erfarenheterna från tidigare projekt i ert projekt? 
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 
Tack för din medverkan 
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Redovisning del E enkät                        Bilaga 3 
 
E. PROJEKTMODELLEN OCH INTRANÄTET 
 
I den avslutande delen av enkäten ställer vi öppna frågor om hinder och möjligheter med 
projektmodellen samt fördelar och nackdelar med projektkatalogen på intranätet. 
 
De olika färgerna representerar svar från samma person, men när samma färg återkommer igen under 
samma rubrik är det en ny respondent t ex den understrukna gröna här under. 
 
1. Vilka möjligheter och hinder ser du med Karlstad kommuns projektmodell? 
 
     Möjligheter; Bra hjälpmedel att hålla ordning på allt. Bra att projekten genomförs på lika villkor. Bra 
leddokument Begrepp och förväntningar blir de samma för medlemmarna Att lära av andra projekt. Modellen 
med dess steg är en hjälp för att få struktur i arbetet o inte missa viktiga steg. Stuktur Bra att ha en struktur att 
följa. Dokumentationsmallar bra men kunde varit mindre detaljerade Bra styrmedel, mycket hjälp att få. Bra med 
mallar, bra att kunna dela med sig, bra att se hur andra gjort och gör Att styra projekt på ett bra sätt En bra karta 
över ett projekt Ger en bra struktur och ett gemensamt språk för att driva projekt gränsöverskridande stora får 
nog fler projekt att gå i mål Bra ordning och tågordning om man förljer den Hittills tycker jag att det enbart varit 
positivt det blir en struktur både vad gäller att beskriva, driva och redovisa projekt Strukturerat arbetssätt 
 
     Hinder; Mycket tekniska problem har uppstått och tagit för mycket tid i anspråk. Knöligt och bökigt om 
det inte passar mallen. Komplicerande sätt Den kunde innehålla mer stöd i form av mallar Ser inga hinder idag i 
modellen men det är viktigt att forts implementering och utb främst till de som kan bli projektbeställare. 
Mellanchefer/projektbeställare kan ej modellen. Därför blir det projektledarens ansvar. En modell är en modell 
och stämmer aldrig helt med verkligheten – som sällan följer modeller. Vet ej inga Svårt att få tiden att komma 
in i detta arbetssätt- ofta instängd i mitten Kanske inte passar vårt företag perfekt Kan upplevas för komplicerat 
och man i och med det undviker projekt Mycket pretansiös, bygger på att den skrivna projektplanen är väl 
avgränsad och strukturerad omständigt ibland, synd att man alltid måste gå alla steg. Lite stelt Kan verka  
krånglig och då struntar man i den 
 
 
2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med projektkatalogen på intranätet? 
 
   Fördelar;  Ser bara fördelar idag. Säkert bra om man använder den ofta och bra för andra att följa med. 
Delar kunskap o erfarenhet Bra att se vad som händer, hur långt projekt är gångna, kontaktperson osv. 
Information är tillgänglig för all anställda. Tydlighet. Bra att fler kan lära o lära av varandra Alla 
projektdeltagare kommer åt dokumenten Kunskapsbank för alla kommunanställda Att alla projekt blir 
dokumenterade struktur samordningsfördelar ordning och reda alla har tillgång till senaste versionen Tydlighet 
och möjlighet att dra nytta  av tidigare erfarenheter. Behöver inte driva flera spår. Har ej använt platsen Vet ej 
ser vad som händer, erfarenhetsinhämtning Bra för minnet 
 
   Nackdelar; Man måste hålla på med den ofta om den ska vara lätt. Okänd för många Inga Lite stressande 
för projektledaren Vet ej inga Om projektet inte skrivs in uppstår problem Vet ej Ointressant om det ”är för” 
mycket 
 
 
3. Vilka fördelar och nackdelar ser du med projektkatalogen som kunskapsbank för de 
som arbetar i projekt? 
 
Fördelar; Det är lätt att tillgodogöra sig info som ligger där. Bra att kunna följa olika projekt om man är 
inblandad i fler. Går snabbt att hitta i tidigare projekterfarenheter Superbra att ta del av andras erfarenheter och 
uppbyggnad av projekt. Information är tillgänglig för all anställda. Vet ej Jag tror den är jättebra just för att 
man kan se hur andra jobbat o ta kontakt med varandra för at lära. Allt är fördelar Att man kan söka på 
liknande projekt som man själv är involverad i struktur o kan följa arbetet Stora Har ej använt platsen Vet ej 
Erfarenhet, mallar, idéer, kontaktytor Enkelt och överskådligt 
 
Nackdelar; Svårt att använda om man bara är med vid ett vist tillfälle. Svårt att hitta vad man söker. Än så 
länge för lite mtrl Vet ej Vet ej inga Inga, mer än om projekt inte dokumentera på ett korrekt sätt – innehållet 
stämmer inte med verkligheten. Vet ej För stor tillit till eget arbete 
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4. Vilka fördelar och nackdelar ser du med projektplatsen på intranätet som ett 
hjälpmedel i projektarbetsformen? 
 
Fördelar; Alla. Bra stöd, gemensam lagringsyta. Enkelt att styra behörighet, gemensamma mallar osv. 
Information är tillgänglig för all anställda Vet ej Alla projektdeltagare kommer åt dokumenten även utifrån Allt 
är fördelar för arb grupp o styrgrupp En infrastruktur- informationen når alla Har ej använt platsen Allt på ett 
ställe Lätt att använda, lättåtkomligt för alla ,ökar delaktigheten Alla kan se hur projektet fortskrider 
 
Nackdelar; Inte en naturlig arbetsyta för all, trögt för många att lära sig använda verktyget. Vet ej Vet ej 
styrgrupp ofta chefer som ej använder denna plats deltagare med liten vana ev teknikstrul Andra ev intresserade 
kommer ej åt informationen 
 
 
 
5. Fördes en diskussion under projektet om/varför kommunens resurser skulle 
användas i just detta projekt?  
 
Nej. Nej. Hela tiden!!! Nej Nej just detta var givet då det är inledningen på ett mångårigt utvecklingsarbete Nej 
Ja mer eller mindra uttalat. Ja Ja Ja Ja nej nej Vet ej ja-samverkan ja prioriteringsdiskussioner, mål, behov nr22 
Ja Nej vi hade ett tydligt uppdrag 
 
 
 
6. Hur gick ni till väga för att ta reda på om liknande projekt som ert genomförst 
tidigare? 
 
Årligen återkommande uppdrag. Sökte på nätet. Projektet var koncernövergripande så vi hade vetskap om att det 
ej genomförts tidigare. Jag gjorde inte det- men sökte natuligtvis inf om andra kommuners arbete inom 
problemområdet. Jag kontaktad andra kommuner. Vi vet att liknande projekt genomförts Genom rekognisering 
vi visste att inga liknande projekt gjort tidigare i karlstad kommun kollade i andra kommuner de som var med 
hade gjort liknande tidigare gjordes individuellt av de olika delprojektledarna nr18 vet ej fanns massor runt i 
landet,  konsultbolag, studiebesök, förstudie Litteraturstudie, föreläsning Behövdes inte i detta fall 
 
 
 
 
7. Hur använde ni er av erfarenheter från tidigare projekt i ert projekt?  
 
Mitt första projekt. Jag hade med mig 10 års projektledar erfarenhet  
 in i organisationen. Den erfarenhet projektdeltagarna besatt själva. Läste igenom och funderade på tillämpningar 
i det egna projektet. Erfarenheter som deltagarna har med sig. Se resp 12 ”trial and error” återanvände bra 
erfarenheter, undvek moment som varit mindre lyckade i tidigare projekt. Genom att läsa vad andra skrivit Vi 
nyttjade inga erfarenheter införande modell nr15 genom vår gemensamma kunskap o erfarenhet deltagande 
anställd projektpersonal, gjorde ett antal studiebesök i liknande verksamhet organisationen hade gjort liknande, 
medverkande hade varit med då Som påverkansfaktor och motivator. Vi tittade på andra projekt för att se hur de 
lagt upp sitt arbete 
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Sammanställning av förvaltningarnas deltagande  Bilaga  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De som gått utbildning samt deltagit i enkätundersökningen,  
fördelning från respektive förvaltningar; 

 
 
 

 

Förvaltning Antal 
utskick 

Antal svar 
som inte 
uppfyllde 
kriteriet 

Antal svar 
som 

uppfyllde 
kriteriet 

Totalt svar 
från resp 

förvaltning 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 18 9 1 10 
Vård- och Omsorgsförvaltningen 7 2 2 4 
Kommunledningskontoret 37 11 8 19 
Barn- och Ungdomsförvaltningen 3 1 1 2 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 22 10 5 15 
KBAB 13 4 2 6 
Turistbyrån 1 0 1 1 
Rådrummet 2 0 1 1 
Teknik- och Fastighetsförvaltningen 11 4 1 5 
Gymnasieförvaltningen 6 1 0 1 
Karlstad Elnät AB 1 0 0 0 
Miljöförvaltningen 1 0 0 0 
Tullholmsgymnasiet 1 0 1 1 
Vårdutbildning yrken 1 1 0 1 
Nobelgymnasiet 1 0 1 1 
Totalt 125 43 24 67 
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