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Sammanfattning 

Studien utgår från att interna förändringsprojekt inte alltid lyckas men de behövs 

för att anpassa och modernisera organisationen. Det är ett sätt att hantera den 

snabba förändringstakten i samhället och konkurrensen med andra. Antalet projekt 

ökar liksom kraven på resultat och på vad projektledaren ska kunna. Ett ökat 

fokus på människorna och på förändringsmotstånd är framgångsfaktorer i 

uppgiften att ändra på medarbetarnas beteende. Grunden för att leda projekt, 

skriver Jansson och Ljung (2009) är att hårda och mjuka perspektiv måste mötas. 

Studien handlar om hur projektbeställaren ser på att ge projektledare med 

pedagogiska kompetenser implementeringsansvar eller projektledaruppdrag i 

interna förändringsprojekt eftersom det finns behov av lärande vid förändringar.  

Teorin är kopplad till vår undersökning om huruvida organisationer kan utnyttja 

en dold resurs – pedagogiska projektledare – för att skapa bättre interna 

förändringsprojekt, att utföra de uppgifter som sammantaget kräver pedagogisk 

kompetens. 

Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser för att ge ett tillräckligt djup i svaren. För att avgränsa och 

samtidigt få ett tillräckligt underlag för analysen valdes sex projektbeställare ur 

offentlig sektor. Respondenterna hade stor frihet att utforma svaren i de 

semistrukturerade intervjuerna. Intervjumaterialet analyserades utifrån ett 

hermeneutiskt forskningssätt där vi jämförde delar av intervjuerna med 

intervjuerna i sin helhet för att förstå sammanhangen. Vi utgick från frågeområden 

om interna förändringsprojekt, projektledning och pedagogisk kompetens. 

Studien visar att projektbeställarna ser ett tydligt behov av projektledare med 

pedagogisk kompetens till förändring som kräver ett förändrat beteende och 

därmed arbete med människor. Fördjupad pedagogisk kompetens, d.v.s. utöver en 

allmän pedagogisk kunskap, liknar i studiens mening förändringsledning vilket är 

ett mer vedertaget begrepp. 

Det som skiljer i respondenternas svar är hur implementeringen hanteras och vem 

som ansvarar för den. Det övervägande svaret är att implementeringen ligger 

utanför projektet och inte hanteras av projektledaren utan av projektmottagaren 

som vanligtvis är projektbeställaren eller en linjechef i mottagarorganisationen.  

Att en pedagogisk kompetens behövs för att genomföra en lyckad implementering 

har uttryckts av respondenterna och studien föreslår att implementeringen 

värdesätts som ett eget projekt lett av en projektledare med pedagogiska 

kompetenser alternativt att implementeringen ingår som en av faserna i projektet 

när projektledaren har kunskaper om projektets innehåll och har den pedagogiska 

kompetensen att implementera det. 

Nyckelord: interna förändringsprojekt, projektledning, projektledare, 

pedagogiska projektledare, pedagogiska kompetenser, pedagoger, 

förändringsledning, förändringsledare, projektbeställare, projektmottagare 
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Abstract 

This study understands that internal change projects do not always succeed but 

they are needed to adapt and modernize the organization. They are a way to 

handle the fast pace of change in society and compete with others. The number of 

projects is increasing as well as requirements for results and project managers´ 

skills. An increased focus regarding to human and resistance change are key 

success factors in the task of changing employees' behaviour. Fundamentally for 

managing projects, according to Jansson and Ljung (2009) is that hard and soft 

perspectives must be used together. 

The study is about how project procurers look at providing pedagogical project 

managers an implementation responsibility or project management assignments in 

internal change projects, as there is need for learning to change. 

The theory is linked to our inquiry about whether organizations can exploit a 

hidden resource – the pedagogical project manager - to create better internal 

change projects, replace both project manager and change leader and perform the 

tasks requiring pedagogical skills. 

The study is based on a qualitative approach in the form of qualitative interviews 

and interpretive analyses to provide sufficient depth in the answers. To delineate 

and gain a sufficient basis for the analysis, six project procurers were selected 

from the public sector. The respondents were free to design the answers in the 

semi-structured interviews. The interview data were analysed on the basis of 

hermeneutic research in which we compared parts of the interviews to their 

entirety in order to understand the context, arising out of question areas of internal 

change projects, project management and pedagogical skills. 

The study indicates that projects procurers see a clear need of project managers 

with pedagogical skills to changes that require a change in behaviour and thus a 

human perspective. In the study, enhanced pedagogical skills are similar to 

change management, which is a more established concept. 

The differences in the respondents' answers are how the implementation is 

handled and who is responsible. The overwhelming answer is that the 

implementation is located outside the project and is not handled by the project 

manager but by the project beneficiary who is usually the project procurer or a 

line manager in the recipient organization. 

The respondents expressed, that pedagogical skills are necessary to achieve a 

successful implementation. The study suggests that implementation is valued as a 

separate project, led by a project manager with pedagogical competencies or that 

implementation is included as one of the phases in the project, when the project 

manager has knowledge of the content and has the pedagogical skills to 

implement it. 

Keywords: internal change project, project management, project manager, 

pedagogical project managers, pedagogical skills, change management, change 

manager, project procurer, project beneficiary. 
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Förord 

Behov av pedagogisk projektledning i interna förändringsprojekt omfattar 15 hp 

och är en avslutande uppsats på D-nivå inom magisterprogrammet i 

projektledning vid Karlstad universitet ht 2013 (60 hp).  

Upprinnelsen är intresset för pedagogik och de diskussioner vi författare haft om 

möjligheten att kombinera och ta vara på dubbla kompetenser, pedagogik och 

projektledning. Om pedagogik som en dold men för oss självklar kompetens i 

projektledningen. Forskningen har bidragit till att upptäcka samband i teori och 

verklighet kring det som ursprungligen bara var tankar och samtal. 

Vi vill tacka vår handledare Peter Rönnlund för en mycket konstruktiv och 

inspirerande handledning under arbetets gång. Vi har uppskattat dina konkreta 

redigeringar och mycket positiva uppmuntran! 

Vi vill också rikta ett varmt tack till våra respondenter som bjudit på er tid och 

klokskap och som bidragit till en bredd i materialet. Det är ett värdefullt underlag 

till vår studie.  

Tack även till våra familjer för stort stöd under studietiden och till varandra för ett 

gott och givande samarbete och en ny vänskap!  

Pedagogisk projektledning bär vi med oss in i framtiden. 

 

/ Författarna Gunilla Hedström och Maria Pertun 
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1 Inledning 

Användandet av arbetsformen projekt ökar både i bransch efter bransch och med 

alltfler tillämpningsområden (Gertsson & Skagerlund 2007). Breddningen i 

användandet ökar efterfrågan på kompetenta projektledare men innebär samtidigt 

att kraven på projektledares kompetenser behöver vara varierade.  

Olika slags ledarutmaningar framträder i olika typer av projekt, enligt Jansson och 

Ljung (2009). De har identifierat typprojekt för produktutveckling, interna 

förändringar, marknadsprojekt, kundorderprojekt och evenemangsprojekt. I 

interna förändringsprojekt handlar det om att förändra och utveckla hur arbetet 

genomförs i den egna organisationen och ytterst om att påverka personalens 

beteende. Det kan uttryckas som ett pedagogiskt ledarskap vilket Phillips (2011) 

definierar som att leda människor på ett pedagogiskt sätt, att kunna ge tydliga 

instruktioner, att kunna motivera och ge återkoppling på resultat och att skapa bra 

förutsättningar för lärande och utveckling. Phillips (2011) skriver vidare att lärare 

och andra utbildade pedagoger har en formell ledarroll där de utövar sitt 

pedagogiska ledarskap efter teoretiska och praktiska kunskaper genom utbildning, 

men att pedagogiskt ledarskap också kan handla om en medfödd fallenhet som 

många har utan formell utbildning, t.ex. idrottstränare, cirkelledare och 

barnledare, som gör underverk för människors lärande och utveckling. Den mest 

naturliga formen av pedagogiskt ledarskap är föräldern som lär sitt barn klara av 

vanliga vardagssysslor. Med andra ord är pedagogiskt ledarskap en naturlig del av 

mänsklig överlevnad.  

I uppsatsen intresserar vi oss för pedagogiskt ledarskap, för de kompetenser en 

pedagog/lärare har men inte för läraryrket i sig. Enligt SAOL (2013) definieras en 

pedagog som en undervisare, uppfostrare och lärare, d.v.s. den som i sitt yrke 

använder sig av pedagogik i syfte att underlätta och främja inlärningen hos den 

undervisade.  Uppsatsen pekar på att pedagogens huvudsakliga uppgift är att 

utveckla människor och människors beteenden, d.v.s. att skapa både förståelse för 

och att förankra förändringar. Kompetensbeskrivningen för en pedagog pekar 

alltså direkt mot det område som interna förändringsprojekt identifierat som 

problematiska, projektens slutskeden, när de interna förändringsprojekten ska 

implementeras i verksamheten.  

Många av de interna förändringsprojekten misslyckas. Enligt Beer och Nohria 

(2000) misslyckas så många som 70 % av alla förändringsinitiativ. Det stora hotet 

mot interna förändringsprojekt är inte att lösningen skulle vara fel utan att den inte 

är tillräckligt förankrad (Jansson & Ljung 2009). Intresseväckande är att 

undersöka om organisationer ser en möjlighet att utnyttja en dold resurs – 

pedagogiska projektledare – för att skapa bättre interna förändringsprojekt. 

Vår studie handlar om huruvida projektbeställaren, som är den som rekryterar 

personal till projektet, ser behov av dessa kompetenser i projektens slutskeden. 

Vår undersökning får också visa om det finns något samband mellan 

projektledares kompetenser inom förändringsledning och pedagogisk kompetens. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Yrke
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Inl%C3%A4rning
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1.1 Bakgrund 

Eftersom vi idag kan se en breddning i användandet av projektarbetsformen - 

internt, externt, men även inom helt nya områden - leder det oss fram till att även 

synen på vilken kompetens som är lämplig för en projektledare breddas.  

För att beskriva samband mellan projektledarens kompetenser och pedagogiska 

kompetenser ger vi en bakgrund till först efterfrågade kompetenser hos 

projektledare och därefter efterfrågade kompetenser hos en pedagog. Vi börjar 

med några av projektledarens nyckelkompetenser. 

El-Sabaa (2001) skriver att när en effektiv projektledare ska väljas är det viktigt 

att veta vad en projektledare gör, vilken typ av kompetens han eller hon har och 

hur karriären ser ut för att personen ska klara alla problem och åstadkomma unika 

resultat med begränsade resurser inom kritiska tidsramar. Han gör en indelning i 

tre kompetensområden: Mänsklig kompetens handlar om förmågan att arbeta med 

människor, att bygga upp ett samarbete inom gruppen och vara lyhörd för andras 

behov och att kunna motivera andra. Konceptuell och organisatorisk kompetens 

handlar om förmågan att se helheter i projektet och hur olika delar bygger på och 

påverkar andra delar och att förstå projektet i sitt sammanhang i 

moderorganisationen. Teknisk kompetens handlar om att ha en teknisk skicklighet 

och förståelse för metoder, processer, rutiner och tekniker. El-Sabaa menar att 

framgångsrika projektledare bör ha relevant erfarenhet eller kunskap om den 

teknik som krävs av projektet som de hanterar, t.ex. inom byggnation eller 

informationssystem. 

Lindkvist och Vik (2011) skriver å andra sidan att projektledaren ska vara den 

som ska veta vem som har olika kunskaper och ha förmåga att skaffa rätt 

kompetenser till projektet. Andersson och Brandes (2010) skriver i en studie om 

vad det innebär när en ledare är utbildad inom ledarskap och inte projektets 

ämnesområde. De menar att vara projektledare inte bara handlar om att ha stor 

kunskap inom projektområdet utan att personen måste kunna planera arbete, 

kommunicera effektivt, komma överens med alla slags människor och skapa god 

stämning. För att utveckla dessa kompetenser krävs personlig mognad och 

självinsikt.   

Nilsson (2008) utgår från att se projektledarens handlingar i relation till den 

situation och de förhållanden som projektledaren och projektet befinner sig i och 

finner det viktigt att ge konkreta exempel istället för att komma med en generell 

teori om projektledning. Han tar upp vad personen som får jobbet ska kunna och 

kommer fram till att vad som är viktigt för att leda och lyckas med projekt är att 

använda sig av såväl modeller och annan generell praxis, som kännedom och 

kunskap om det specifika sammanhang där man arbetar och att som en kameleont 

anpassa sig efter den föränderliga miljön. 

I en studie av Idékrafts projektledarutbildning kommer Andersson och Brandes 

(2010) fram till att det inte har någon inverkan på projektets resultat om ledaren 

saknar expertkunskap inom området. De har intervjuat lärare på utbildningen samt 

fristående projektledare, om deras syn på viktiga kompetenser. Lärarna anser att 

det inte är viktigt med projektledarerfarenhet eller branschkunskaper medan ex-

studenter och fristående projektledare däremot tycker att det är viktigt. Lärarna 

anser att istället för att vara teoretisk expert inom området projektet avser behöver 

projektledaren vara expert på ledarskap, d.v.s. vara expert på att delegera 
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uppgifter, planera arbete och förstå hur de övriga i gruppen ska arbeta. Lärarna 

menar att bra ledarskap kommer från individens personliga utveckling och 

mogenhet.  

Vår studie berör specifikt interna förändringsprojekt och projektledares 

kompetenser inom ramen för dessa där vi ser ett behov av förstärkta pedagogiska 

kompetenser hos projektledare. Müller och Turners (2006) forskning tar upp 

frågan om att hitta rätt projektledare till respektive projekttyp. De menar att 

chefers ledarstil påverkar utförandet i en organisation, projektledarens ledarstil 

påverkar projektets framgång och olika ledarstilar är lämpliga för olika typer av 

projekt. De visar att betydande bidrag till interna förändringsprojekt är 

känslomässig kompetens, samvetsgrannhet och lyhördhet, vilket sätter fokus på 

det denna studie avser. Jansson och Ljung (2009) skriver om att projektledaren i 

just interna förändringsprojekt måste ha fokus på mänskligt beteende. De menar 

att om man inte förstår människorna så misslyckas man som ledare. 

Projektledaren måste istället våga vara ledare och visa vad som är viktigt för att 

sen hjälpa omgivningen att vända uppmärksamheten mot det. Människorna måste 

uppleva behov av förändringen, annars är det hopplöst. För att få människor att 

känna dessa behov är det bra att som ledare vara lyhörd för känslor och 

reaktioner. 

Även Crawford och Hassner Nahmias (2010) skriver om att det krävs speciella 

kompetenser och egenskaper av den som leder förändringsarbetet i 

förändringsprojekt. De har undersökt vem som kan hantera förändringar i 

verksamheter. De skiljer på projektledaren och förändringsledaren. Projektledaren 

är den som oftast kopplas ihop med att stå för tekniska kunskaper och vara den 

som planerar projektet medan förändringsledaren arbetar med beteende, den som 

“bäddar för förändring”. De skriver att endera efterfrågas bara projektledaren, 

eller bara förändringsledaren och i vissa fall rekryteras både en projektledare och 

en förändringsledare, eller så behöver projektledaren ha egenskaper utöver den 

klassiska projektledaren. Valet avgörs av projektets omfattning och grad av 

förändring. 

Nu har vi gett bilden av efterfrågade kompetenser för projektledare i interna 

förändringsprojekt. Kanske är det så att interna förändringsprojekt ställer högre 

krav på förändringsförmåga än generell projektledarkompetens. 

Förändringsförmåga är även en vanligt beskriven egenskap hos pedagoger. 

Nordänger och Persson (2006) skriver om lärarkompetens och kategoriserar 

kompetenserna som: Person - att lärare är personliga, allmänbildade och erfarna, 

Pedagog - att lärare är ämneskunniga, metodiska, har ett professionellt 

förhållningssätt gentemot elever och är inspirerande, Psykolog - att lärare har 

kunskaper i utvecklingspsykologi, gruppsykologi och konflikthantering, 

Organisatör - att lärare fungerar som tjänstemän, planerare och ledare, samt Aktör 

att lärare är duktiga på att “stå där framme” och tala inför andra.  

Vi generaliserar lärares kompetenser utifrån det Nordänger och Persson (2006) 

skriver till att personer med pedagogiska kompetenser i projektsammanhang är 

duktiga på att inspirera till lärande, d.v.s. vara inspiratörer i en förändring. De har 

också metoder för en lärandeprocess som kan jämföras med en 

förändringsprocess. Enligt Nordängers och Perssons undersökning (2006) kan 

lärare hantera balansen mellan att tillgodose individens behov och gruppens 

förutsättningar och har kunskaper i hur de på ett professionellt sätt bemöter såväl 
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elever som medarbetare och kan skapa ett positivt arbetsklimat. Som psykolog 

menar de att läraren förstår sig på människors beteenden i olika sammanhang och 

kan förstå när människor mår dåligt och veta vad de ska göra. Lärare har också 

kunskap om hur människor agerar i grupp och om hur de får människor att 

fungera tillsammans. De kan både skapa en god gemenskap och ett bra 

arbetsklimat och samtidigt förstå och klara av att hantera konfliktfyllda situationer 

och kan sätta gränser innan konflikter uppkommer. Som organisatör förstår 

läraren sitt uppdrag i relation till styrdokument och kan planera och strukturera 

verksamheten, vilket är en viktig faktor för pedagogisk kompetens. 

Bilden som tonar fram avseende kompetensbehoven i interna förändringsprojekt 

är både kluven och likartad. Å ena sidan efterfrågas projektledare med allmänna 

projektledarkompetenser för att genomföra projektet och å andra sidan efterfrågas 

förändringsledare för att förändra människors beteende.  

Det som lyfts fram om allmän kompetens enligt forskningen är alltså att mänsklig 

konceptuell och organisatoriskt samt teknisk kompetens behövs, att 

ledaregenskaper behövs och att kunna skaffa rätt kompetenser till projektet samt 

att kunna anpassa sig efter en föränderlig miljö. Specifikt för interna 

förändringsprojekt är att projektledaren måste ha fokus på mänskligt beteende.  

Det som lyfts fram om pedagogisk kompetens är att kunna leda en grupp i en 

grupprocess och - i likhet med projektledaren i interna förändringsprojekt - ha 

kunskaper om mänskligt beteende. Här ser vi alltså anknytning till efterfrågade 

kompetenser hos projektledare i interna förändringsprojekt och 

sammanfattningsvis ser vi i teorin ett samband mellan förändringsledning och 

pedagogisk kompetens. 

1.2 Problemdiskussion 

Eftersom många av de interna förändringsprojekten misslyckas (Beer & Nohria 

2000) så riktar vi vårt fokus i undersökningen mot där de svaga länkarna verkar 

finnas. Förstår projektbeställarna hoten mot de interna förändringsprojekten och 

arbetar för att övervinna dessa? Hur gör de i så fall?  

Wenell skriver (2001) att projektbeställaren har stor makt och inflytande över 

projektet och har därmed en viktig roll. Jansson och Ljung (2004) menar att 

projektbeställarens uppgift är att besluta om det interna förändringsarbetet ska 

genomföras i projektform eller ej. Om så är fallet utser beställaren en 

projektledare att delegera ut ansvar och befogenheter till. Förutom att utse 

projektledare ska projektbeställaren ta affärsbesluten i projektet samt initiera och 

markera avslut. Beställaren ska också vara ordförande i styrgruppen och ansvara 

för att utse lämpliga nyckelpersoner som genomför projektet samt vara 

projektledarens mentor. 

Storm och Mäkelä (2013) sammanfattar projektbeställares efterfrågan av 

projektledarkompetenser i två perspektiv. Det första perspektivet är att vissa 

projektbeställare tycker att förändringsprojekt inte skiljer sig från andra och 

därmed efterfrågar generella projektledarkunskaper. Det andra perspektivet är att 

interna förändringsprojekt är en projekttyp med speciella behov där 

förändringskompetenser behövs och utökar därmed kraven på projektledaren att 

innefatta förändringskompetenser. Storm och Mäkelä (2013) skriver också att 
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problem kan uppstå om ett förändringsprojekt behandlas som ett allmänt projekt 

och det inte tas hänsyn till projektformens karaktärsdrag. Ignoreras dessa 

förändringsrelaterade behov blir det svårare att utföra förändringsprojektet. 

Det är viktigt att projektledaren och projektbeställaren har förmåga att se och 

kalkylera med helhetsperspektivet och att de förstår att ett internt 

förändringsprojekt medför att en politisk situation uppstår i organisationen. Vilka 

vinner på förändringen och vilka känner sig hotade? Stör förändringen andra 

avdelningars verksamhet? (Jansson & Ljung 2004).  

Finns det organisationer som förlänger projekten så att projektledaren i funktion 

av förändringsledare är närvarande i organisationen för att implementera 

projektresultatet? Vad vi kan utläsa här är alltså ett utökat behov av 

förändringsledning. Beror den höga misslyckandegraden på att omsorgen om 

resultatet försvinner efter överlämningen av projektresultatet och är lösningen en 

projektledare med förstärkt pedagogisk kompetens som stannar kvar och övertar 

ansvaret för implementering av projektresultatet? 

1.3 Forskningsfråga 

Förändrings- och projektledarkompetenser har mycket gemensamt med 

pedagogiska kompetenser, i synnerhet i projektens slutskeden där det finns 

oklarheter kring vem som har ansvaret för att avsluta. Med grund i detta ställer 

uppsatsen frågan om en projektledare med pedagogiska kompetenser kan ersätta 

en projektledare och en förändringsledare och utföra de uppgifter som 

sammantaget efterfrågar pedagogisk kompetens. Eftersom projektbeställaren är 

den som har ansvar att välja projektledare inriktar studien sig på 

projektbeställarens perspektiv enligt följande forskningsfråga: 

 Hur ser projektbeställaren på projektledare med pedagogiska kompetenser 

i interna förändringsprojekt? 

o Följdfråga: Kan en projektledare med pedagogiska kompetenser 

även ges ett implementeringsansvar? 

1.4 Syfte och målgrupp 

Syftet med studien är att synliggöra ett utrymme för pedagogiska projektledare 

som inte är tydligt uttalat i projektledningssammanhang, i interna 

förändringsprojekt. Vi vill påvisa att det finns ett behov av pedagogiska 

kompetenser i förändringssammanhang.  

Med studien vill vi också bidra till projektbeställare i interna förändringsprojekt 

med alternativ till möjliga lösningar på problem vid projektens implementering 

och bemanning i överlämningsfasen. En annan målgrupp vi ser är pedagoger, i 

syfte att inspirera till fortbildning mot alternativa karriärer, då avsikten med 

uppsatsen är att ge en bild av pedagogisk projektledning 
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1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad mot interna förändringsprojekt som genomförs för att 

förändra verksamheten och därigenom behöver ledning i förändringen och det är 

här studien ser behov av pedagogisk kompetens. Studien är också avgränsad mot 

projektbeställarens perspektiv som har ansvaret att välja projektledare och därmed 

kan avgöra vilka kompetenser projektledaren bör ha och som dessutom kan fylla 

behovet av ett lyckat projektresultat för organisationen. Projektbeställare är i 

undersökningen valda ur offentlig sektor i linje med det Jansson och Ljung (2009) 

skriver att det i offentlig sektor ofta pågår ständiga förändringar av egna 

verksamheten parallellt med pågående verksamhet och genom det finns det ett 

brett underlag att forska på. Offentlig sektor ligger även under 

offentlighetsprincipen (2009) vilken säger att kommunala verksamheter så långt 

som möjligt ska vara öppna och att tjänstemän i offentliga organisationer har rätt 

att berätta vad de vet för utomstående. Vidare skriver Hammar (2011) i sin 

forskning om utvecklingsprojekt att tidigare studier inte påvisat skillnader i 

resultat mellan privat och offentlig sektor och utifrån detta drog vi slutsatsen att 

svaren skulle ge en tillräcklig bredd trots att vi endast sökte i offentlig sektor. Vi 

valde att intervjua projektbeställare i fyra kommuner och en länsstyrelse. 
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs projekttyper allmänt och interna förändringsprojekt i 

synnerhet. Här presenteras olika perspektiv på ledning av interna 

förändringsprojekt. Kapitlet är uppdelat i fem delar, där del I beskriver allmän 

teori om projekt, interna förändringsprojekt och ledning av interna 

förändringsprojekt (2.1 - 2.3), del II handlar om kompetens (2.4), del III handlar 

om projektets faser (2.5 - 2.6) och del IV handlar om projektbeställarens 

perspektiv (2.7). Kapitlet avslutas med del V som är en sammanfattning med 

slutsatser av teorin kring behov av pedagogisk kompetens i interna 

förändringsprojekt (2.8) 

2.1 Projekt i allmänhet och typprojekt 

När en organisation ska utformas, utvecklas eller förändras finns det, enligt 

Bruzelius och Skärvad (2011) tre grundläggande krav på organisationen som 

måste uppfyllas. Dessa är effektivitet, förändringsförmåga och legitimitet. Om 

något av kraven inte uppfylls får organisationen problem som kan leda till att den 

löses upp. Effektiviteten handlar om att organisationen uppnår sina mål och 

presterar goda resultat och nytta i förhållande till de som har intressen i 

organisationen. Förändringsförmåga handlar om att vi idag befinner oss i ett 

föränderligt tidevarv och för att upprätthålla effektiviteten måste organisationen 

ständigt förändra och utveckla sig. Legitimiteten är skälen till att organisationen 

existerar och handlar om att utveckla och underhålla förtroendekapitalet. Det är en 

överlevnadsfråga för nutidens organisationer att vara snabbare att lära och anpassa 

sig än sin omgivning, menar Gareis (2010). För att stå sig i konkurrensen och 

hålla sig i framkant prövas nya metoder. Projekten har seglat upp som ett sätt att 

utveckla och förändra verksamheten.  

Definitionen av projekt är, enligt Jansson och Ljung (2004) en avgränsad 

engångsuppgift, vilken oftast är nyskapande, med en början och ett slut (tid), som 

har en ekonomisk ram (kostnad) och ett slutresultat med ett tydligt kvalitetskrav 

(resultat). Se bilden av “Projekttriangeln”, vilken är ett känt begrepp för att 

beskriva projekt (Jansson & Ljung 2004).  

                 

 Figur 1. Projekttriangeln fritt efter Jansson och Ljung (2004). 

Inför projektet sätts det upp ett projektmål, som handlar om vilket resultat som ska 

skapas innan projektet avslutas. Projektmålet är en sammanfattande beskrivning 
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av resultat, tidsgräns och kostnadsram, d.v.s. när projektresultatet (resultat) blir 

klart (tid) har arbetet förbrukat en viss mängd resurser (kostnad). Utöver 

projektmål finns också effektmål som är en följd av det som projektet lämnar efter 

sig, d.v.s. att projektets resultat ger en viss effekt. Det ska ställas i relation till 

verksamhetsmål, d.v.s. att det projektet skapar ska bidra till att verksamhetsmålet 

uppfylls. Vidare enligt Jansson och Ljung (2004) finns det fem karaktärsdrag för 

att avgöra om ett arbete ska utföras i projektform. Dessa är om uppgiften är 

temporär, om syftet är att skapa något nytt, om det är en engångsuppgift, om 

uppgiften är omfattande eller komplex och om den är särskilt viktig för 

verksamheten. Allt eller nästan allt kan göras i projektarbetsform. I alla fall kallas 

det för projekt, i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. Denna studie fokuserar på 

projekt som hör hemma i arbetslivet.  

Projekt skiljer sig från varandra i olika avseenden efter vilka de kan sorteras 

(Jansson & Ljung 2004). Typprojekten som beskrivs är 

produktutvecklingsprojekt, marknadsprojekt, kundorderprojekt och interna 

förändringsprojekt. Från början handlade projekt ofta om stora komplexa 

uppgifter som att uppföra väldiga byggnadsverk eller leverera nya tekniska 

innovationer men nu utvecklas alla tänkbara varor och tjänster i 

produktutvecklingsprojekt. I marknadsprojektet innebär projektuppgiften att 

bearbeta nya kundgrupper och etablera verksamhet på nya marknader. Varor och 

tjänster ska levereras vilket då görs i ett kundorderprojekt. När den egna 

organisationen behöver införa nya rutiner, flytta delar av verksamheten eller ändra 

på medarbetarnas beteende startas ett internt förändringsprojekt. Vi avgränsar 

undersökningen till att endast gälla typprojekten interna förändringsprojekt. 

En projektmodell är en teoretisk avbildning av den projektledningsmetodik som 

Jansson och Ljung (2004) beskriver som tekniker för att planera och leda arbetet i 

projekt. Det är metoder för analys av projektidén och planering och ledning av 

realiseringen till överlämning och avveckling. Här används systematiska metoder 

för hur uppskattning av tidsåtgång går till, hur riskanalys genomförs, hur en 

tidsplan upprättas eller en budget räknas fram och hur en överlämningsprocedur 

 

Figur 2. Bilden visar mångfalden av projektmodeller (Google bilder 2014-01-14).  

förbereds. Projektledningsmetodiken underlättar kommunikation och ledning av 

arbete i projekt genom att den innehåller grundbegrepp, insikt om 
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tillvägagångssätt, felkällor och enkla checklistor som görs gemensamma för dem 

som arbetar i och runt projekt, menar Jansson och Ljung (2004). Enligt Svensson 

och Krysander (2011) är deras Projektmodell LIPS, en samling regler och 

hjälpmedel för att bedriva projekt eller som Lunds universitets egen IT-leverantör 

LDC uttrycker det: “Projektmodellen visar projektets förlopp från idé till 

nyttjande”. Projektmodellen skapar en gemensam syn på hur projektarbetet ska 

bedrivas inom en organisation och underlättar kommunikation och 

beslutsfattande, enligt Wenell Management AB (2013). Det finns många olika 

projektmodeller runt om i Sverige och världen. Karlstad kommun har en egen 

liksom Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. Täby har samma modell som 

Stockholm stad. Länsstyrelsen har en projektmodell som tagits fram av 

Stockholms läns landsting. 

2.2 Beskrivning av projekttypen interna förändringsprojekt 

Interna förändringsprojekt handlar om att omorganisera, införa nya rutiner och 

genomföra utbildningssatsningar. Det som är utmärkande är att uppmärksamheten 

är riktad inåt, mot den egna organisationen, för att förändra, förbättra och utveckla 

(Jansson & Ljung 2004). Interna förändringsprojekt finns i alla typer av företag 

och organisationer där man vill förändra arbetet på något sätt, skriver Jansson och 

Ljung (2009) vidare. I offentliga verksamheter pågår ständiga förändringar av 

egna verksamheten parallellt med löpande verksamhet. 

Organisatoriska (interna) förändringsprojekt har blivit ett vanligt sätt för 

organisationer att reagera på sin omgivning och förbli konkurrenskraftiga genom 

att ändra sitt sätt att arbeta. Men enligt French och Bell (1999), är det svårt att 

hitta praktiska exempel på organisationer som helt har förändrat sig och uppnått 

de organisatoriska förändringar som de ursprungligen föresatt sig. De drar 

slutsatsen att förändring är svårare att uppnå än de flesta chefer inser. 

Förändringsmotstånd är något som utmärker interna förändringsprojekt men också 

förändringsvilja. Jansson och Ljung (2009) talar om processen kring hur 

förändringsvilja fungerar. För det första måste individerna uppleva ett behov för 

att motivera sig till förändring. Behoven kan vara både logiskt och rationellt 

motiverade men också känslomässigt motiverade. För det andra måste personerna 

tro på att förändringen leder till att behoven tillfredsställs och för det tredje måste 

de tro på att de själva klarar av att göra det som förändringen går ut på. En annan 

faktor för förändringsvilja är att tillgodose en av sina grundläggande behov, att få 

ingå i en grupp. Då svarar de positivt på att få delta i en förändring tillsammans 

med andra. Ytterligare en faktor är att använda sig av champions för förändringen 

(Jansson & Ljung 2009). Det är personer som är särskilt synliga vid en förändring 

och som gör förändringen till sin. Dessa personer är bra draghjälp i arbetet med 

förändringsmotstånd.  

De interna förändringsprojekten kräver extra utrymme för överlämning och 

implementering, skriver Jansson och Ljung (2004) vidare. Det finns en svårighet 

att identifiera interna mottagare som ska ta över projektet eftersom 

projektresultatet är svårt att definiera och därmed oklart om vem som ska ta över. 

Arbetsgången i interna förändringsprojekt är sällan något som gjorts på samma 

sätt tidigare, eftersom förändringsprojekt normalt inte tillhör organisationens 

huvuduppgift. Därför finns det inga mallar att utgå ifrån utan projektgruppen får 
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istället skapa gemensamma bilder av arbetets innebörd. Det är också svårt att 

definiera arbetspaket eftersom man inte riktigt kan se projektresultatet framför sig. 

Arbetspaketen blir större och otydligare eftersom det är svårt att bryta ner dem i 

mer definierbara paket. Förändring uppstår inte när överlämning sker, det kan ta 

flera år innan resultatet av ett internt förändringsprojekt nås. 

Ett sätt att arbeta med förändringar i organisationer är att använda Lean. Det är ett 

samlingsnamn för olika strategier för verksamhetsutveckling. Lean tar ett 

helhetsgrepp på hur en organisation kan utvecklas från toppnivå till minsta detalj 

och syftar till att uppnå högsta kvalitet på kortast ledtid till lägst kostnad. Med 

Lean antas utmaningen att upprätthålla en långsiktig vision genom att utgå från 

verkliga fakta och använda problemen som grund för lärande och förbättringar i 

syfte att bli bättre. Lean framhåller att respekt för individen innebär att förstå att 

man arbetar med något som tillför värde, att respektera varandras yrkesroller 

genom förståelse och förtroende och genom att ta ansvar. Därför avsätts arbetstid 

för samtliga medarbetare på företag att arbeta med ständiga förbättringar och för 

experter och ledare att lära andra i syfte att förekomma ev. fel i utvecklingsarbetet 

parallellt med det normala utvecklingsarbetet (Modig & Åhlström 2011).  

2.3 Ledning av interna förändringsprojekt 

Grunden för att leda projekt, skriver Jansson och Ljung (2009), är att hårda och 

mjuka perspektiv måste mötas. Det hårda perspektivet kommer från den 

industriella traditionen och handlar i första hand om arbetet. Här är ledningen 

inriktad på teknikerna - struktur och systematik. Det mjuka perspektivet kommer 

från kulturlivet och handlar i första hand om projektets människor. Det mjuka 

perspektivets ledare är inriktade på ledarskap, drivkraft och lust, d.v.s. 

intresserade av människorna i projektet. Jansson och Ljung (2009) menar att dessa 

perspektiv behöver mötas. Teknikerna från den industriella traditionen kan bli 

kraftiga verktyg (hårda värden) för att påverka lusten, drivkraften och 

engagemanget (mjuka värden) i projektet. De betonar att vad som kännetecknar 

ett projekt och vilka ledningsfrågor som kännetecknar just det projektet är 

grundläggande för projektet och först därefter kommer verktygen, men att båda 

behövs.  

I och med att projekt beroende på dess särart sorteras till olika typprojekt, behöver 

de också enligt Jansson och Ljung (2009) ledas olika. I interna förändringsprojekt 

som handlar om att påverka personalens beteende påverkar projektledaren genom 

att ändra förutsättningarna, t.ex. genom att organisera om. För att förändra 

beteenden behöver ledaren koncentrera sig på ledningsfrågor som handlar om ifall 

människorna är ivriga och stimulerade, eller hotade och rädda. Det är också 

viktigt att definiera vilket beteende som är önskvärt efter förändringen och skapa 

förutsättningar för att uppnå det. Dessutom behöver ledaren ha kontroll över 

helheten så att målet för förändringsprojektet även gynnar organisationens kunder. 

Ytterligare en ledningsfråga handlar om prioritering av interna förändringsprojekt, 

eller rättare sagt att de interna förändringsprojekten ofta blir nedprioriterade i 

förhållande till andra kundrelaterade projekt. Därför kan det bli svårt med tids- 

och resursplaneringen och kräver att projektledaren är medveten om detta. 

I en organisation finns olika typer av ledarskap. När det också finns projekt i en 

organisation skiljer Jansson (2007) på det mandat som chefer i linjeorganisationen 
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och projektledare har. Linjecheferna har fokus på långsiktighet och på att kunna 

balansera effektivitet mot verkningsgrad. Till projektet delegerar organisationen 

uppdraget att leda genomförandet. Projektledarens ansvar och mandat är bara 

tillfälligt och projektledaren kan inte läggas ansvarig för organisationens 

långsiktiga utveckling trots att de i det dagliga arbetet tar beslut som ger 

långsiktiga effekter i verksamheten. Det som behövs är att hitta en lagom balans 

mellan projektledarens mandat och linjens. Duktiga projektledare avlastar 

linjechefer och det är viktigt att projektledarna uppfattar sig som ledare för hela 

moderorganisationen och inte bara för sina projekt.  

Kotter (1995) påvisade redan för snart tjugo år sedan åtta vanliga fel som varit 

anledningen till att förändringsprojekt misslyckats. De kan vändas till sin motsats 

och därmed visa åtta framgångsfaktorer i arbetet för ett lyckat internt 

förändringsprojekt. Den första i raden är att etablera en tillräckligt stor känsla av 

angelägenhet, d.v.s. att få organisationen att känna behovet av förändringen. Som 

nummer två kommer vikten av att skapa en allians med VD och ytterligare några 

starka profiler i organisationen som tillsammans utvecklar ett delat åtagande för 

att förändringen ska åstadkomma ett extraordinärt resultat. Den tredje 

framgångsfaktorn är vision, en bild av framtiden som är lätt att beskriva och som 

är lockande för kunder, aktieägare och anställda. Nummer fyra poängterar att 

visionen måste kommuniceras ut till samarbetspartners, kunder, anställda och 

andra organisationer. Den femte framgångsfaktorn är att skapa 

förändringsutrymme, d.v.s. ta bort allt som hindrar den nya visionen så att 

förnyelsen kan ta plats. Nummer sex handlar om att systematiskt planera och 

skapa kortsiktiga mål som kan uppnås och firas för att behålla intresset och inte 

tappa fart i förändringsprocessen. Näst sist kommer en varning för att ta ut segrar 

i förskott, förändringsarbete tar tid, ibland upp mot tio år och att förklara slaget 

vunnet för tidigt kan resultera i en oönskad och oväntad tillbakagång. Sist men 

inte minst måste förändringen förankras i företagets kultur, d.v.s. implementeras. 

Först när det nya “sitter i väggarna”, när det nya beteendet är rotat i de sociala 

normerna och delade värderingar och nya ledare personifierar det nya 

tillvägagångssättet är målet uppnått, skriver Kotter (1995).  

2.4 Ledarkompetens i interna förändringsprojekt 

Kompetens är kopplad till en uppgift och beskriver kvaliteten på relationen mellan 

individen och en uppgift och därför kan man inte utgå ifrån att en person upplevs 

kompetent i alla sammanhang (Crawford & Hassner Nahmias 2010). 

Kompetensutredningen (SOU 1991:56) visar att begreppet har förändrats över tid. 

Innebörden av kompetens är numera en förmåga att klara de olika krav som ställs 

i en viss situation, t.ex. inom en yrkesverksamhet. Kompetensbegreppet innefattar 

alltså förmågan men också viljan och är enligt Kompetensutredningen ett relativt 

begrepp. Det är alltid i relation till en viss situation som någon har, eller saknar, 

kompetens (Crawford & Hassner Nahmias 2010). I delbetänkandet av 

kompetensutredningen (SOU 1991:56, s. 46) hävdas att: ”Personalutbildning är ett 

sätt att medvetet öka de anställdas kunskaper eller att förändra deras beteenden, 

attityder, tankar eller känslor för en viss arbetssituation eller införa en önskad 

förändring av arbetet. Detta kan leda till kompetensutveckling”. Begreppet 

kompetens definieras enligt (SOU 1991:56) som “förmågan att klara av de krav 

som ställs i en viss situation i en viss verksamhet”. 



 12 

Vi har hittills tittat på att det i teorin finns olika behov av ledarkompetens i interna 

förändringsprojekt. Här följer några av teorins beskrivningar av efterfrågade 

kompetenser hos projektledare, förändringsledare och pedagoger.   

2.4.1 Projektledare 

Jansson och Ljung (2004) skriver att människor som leder projekt inte är 

annorlunda än andra människor men att formen projekt gör att de behöver agera 

effektivt som ledare i dessa situationer, att de ska kunna leda människor i projekt. 

Generella kompetenser för projektledare är enligt El-Sabaa (2001) en indelning i 

tre kompetensområden: 1) Mänsklig kompetens som handlar om förmågan att 

arbeta med människor, att bygga upp ett samarbete inom gruppen och vara lyhörd 

för andras behov och att kunna motivera andra. 2) Konceptuell och organisatorisk 

kompetens som handlar om förmågan att se helheter i projektet och hur olika delar 

bygger på och påverkar andra delar och att förstå projektet i sitt sammanhang i 

moderorganisationen. 3) Teknisk kompetens som handlar om att ha en teknisk 

skicklighet och förståelse för metoder, processer, rutiner och tekniker. El-Sabaa 

menar att framgångsrika projektledare bör ha relevant erfarenhet eller kunskap om 

den teknik som krävs av projektet som de hanterar, t.ex. inom byggnation eller 

informationssystem. Christensen och Kreiner (2010) gör en målande beskrivning 

av projektledaren, vilken gör sig bäst citerad: 

Med en något förenklad bild är den roll som projektledaren bör 

sträva efter inte ingenjörens (som konstruerar och bygger); det är 

snarare trädgårdsmästarens roll, det vill säga projektledaren som 

den som sår fröna, gödslar och vattnar, rensar bort ogräset och 

sedan uppmärksamt iakttar hur det växer och blommar. 

(Christensen & Kreiner 2010, s. 114)  

 

Deras beskrivning liknar Nilssons (2008) beskrivning att projektledaren som en 

kameleont behöver ha kännedom och kunskap om det specifika sammanhang som 

projektet befinner sig i och kunna anpassa sig efter en föränderlig miljö. Han 

menar att det är viktigt att se projektledarens handlingar i relation till den situation 

och de förhållanden som projektledaren och projektet befinner sig i. 

Müller och Turners (2006) forskning tar upp frågan om att hitta rätt projektledare 

till respektive projekttyp. De menar att chefers ledarstil påverkar utförandet i en 

organisation, projektledarens ledarstil påverkar projektets framgång och olika 

ledarstilar är lämpliga för olika typer av projekt. Müller och Turner visar att 

betydande bidrag till interna förändringsprojekt är känslomässig kompetens, 

samvetsgrannhet och lyhördhet. 

Detta leder oss vidare in i nästa ledarstil, förändringsledarens. 

2.4.2 Förändringsledare 

Förändringsledning är enligt Kotter International (2012) ett strukturerat 

tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer och 

fokusera på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom 

att få dem att själva vilja förändra sitt beteende, i ett mer långsiktigt 

förändringsperspektiv. Om projektledning fokuserar på den tekniska lösningen i 

en förändring så fokuserar förändringsledning på människorna i förändringen för 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Individ
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grupp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Beteende
http://sv.wikipedia.org/wiki/Projektledning


 13 

att skapa förståelse och acceptans för det som ska förändras. Förändringsledning 

är ett komplement till projektledning och gränsen mellan förändringsledning och 

projektledning är diffus och i mindre projekt är det inte ovanligt att bägge rollerna 

innehas av en och samma person, d.v.s. projektledaren. Det finns modeller för 

förändringsledning, för att underlätta förståelsen för människors reaktioner till 

förändring ur ett organisationsperspektiv som t.ex. Kotters 8-stegsmodell för 

förändring (Kotter 1995). 

Hassner Nahmias (2009) har forskat om förhållandet mellan projektledning och 

förändringsledning. Forskningen hade en primär målsättning, att ta itu med 

diskussionen om valet av förvaltare av förändringsprojekt och förstå skillnaderna 

mellan projektledare och förändringsledare när det gäller deras befogenheter och 

skillnader i vad de gör i praktiken. Det kräver en förståelse för vilken kompetens 

och vilken roll den enskilde ska ha för att kunna hantera förändringar. Ett 

sekundärt syfte med denna forskning var att förstå de faktorer som 

organisationskultur, struktur, ledarskap, kunder och konkurrenter mm. som 

påverkar hur förändring måste hanteras. 

 

Tabell 1. Jämförelse av aktiviteter mellan projektledare och förändringsledare.  

 Fritt efter Hassner Nahmias (2009). 

Hassner Nahmias (2009) har i sin doktorsavhandling bl.a. analyserat och jämfört 

de kompetenser projektledare (programledare) och förändringsledare förväntas ha 
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med vad de gör i praktiken. I ovanstående tabell sammanfattas de aktiviteter 

projektledare respektive förändringsledare förväntas utföra.  

Vidare har Crawford och Hassner Nahmias (2010) forskat på relationen mellan 

hur mycket projektledarrelaterat respektive förändringsledarrelaterat arbete som 

krävs i förhållande till graden av efterfrågad beteendeförändring i organisationer 

samt hur starkt stödet är från organisationskultur och ledning. Detta åskådliggörs i 

matris enligt nedan. 

 

 

Figur 3. Förslag till beslutsmatris för projektets bemanning av projekt- och    

 förändringsledare. Fritt efter Crawford och Hassner Nahmias (2010). 

Kvadranterna i figur 3 anger i vilken utsträckning varje roll används  

(PL= projektledare eller FL= förändringsledare) eller krävs till ett internt 

förändringsprojekt enligt bedömning mot kriterierna representerade på den 

horisontella och den vertikala axeln. I den nedre vänstra kvadranten, där det 

efterfrågas lite beteendeförändring och organisationskultur och ledare stödjer 

förändringen behöver inte projektledaren ha så stor förändrings- eller 

ledarförmåga. Där är det rimligt att förvänta sig att förändringsarbetet kan utföras 

av projektledaren som driver projektet. I den nedre högra kvadranten, efterfrågas 

en hög grad av beteendeförändring, organisationskultur och ledare är positiva till 

förändringen. Här kan projektledaren leda förändringskraven med starkt stöd av 

ledarna och organisationskulturen. Men projektledaren måste fokusera på att 

utföra det förändringsarbete och de uppgifter som krävs för att säkerställa en 



 15 

beteendeförändring. Om projektledaren saknar förändringsledarkompetens, skulle 

det behövas en förändringsledare för att hjälpa till att genomföra förändringen. I 

den övre vänstra kvadranten efterfrågas en låg grad av beteendeförändringar och 

det finns endast svagt stöd för förändringen. Beslutet om projektledaren kan 

hantera förändringsaspekter i projektet är beroende av projektledarens 

förändringsledarkompetens, vikten av genomförandet och konsekvenserna av 

svagt stöd eller rent av motstånd. Om kulturen och ledarskapet inte är stödjande 

och skapar stort motstånd mot projektet, skulle det behövas en förändringsledare 

för att desarmera motståndet genom att interagera med intressenter och sälja in 

förändringen och utvecklingen genom olika “champion systems”. Om det däremot 

inte finns motstånd mot förändring, kan projektledaren hålla intressenterna 

regelbundet uppdaterade med projektet, vara medveten om problem och ta upp 

och ta itu med dem tillsammans med intressenterna för att vara oberoende av 

organisationskulturens eller ledarskapets stöd i projektarbetet. Slutligen 

representerar den övre högra kvadranten en situation där kultur och ledarskap inte 

stödjer förändringen och det efterfrågas stor grad av beteendeförändringar. I detta 

fall kan ledaren för förändringen vara en högre chef eller medlem av 

koncernledningen med en eller flera projektledare som rapporterar till sig. 

Hanteringen av det förändringsarbetet skulle kräva en heltidsresurs eller fler 

resurser till projektet.  

Sammanfattningsvis visar bilden olika behov av förändringsrelaterade insatser. I 

denna studie relaterar vi till de två nedre och den vänstra övre kvadranten där 

projektledare kan hantera olika grad av förändringsledning i kombination med 

projektledarrollen.  

Vidare i forskningen om förändringsledning ställs frågan om beteenden ligger i 

kompetensen eller om ledarbeteenden är något annat. Sannolikt är ändå att det 

egna beteendet kommer att påverka ledarens inställning till förändringen och dess 

genomförande. Higgs och Rowland (2011) har identifierat fem breda områden av 

ledarskapskompetens som haft framgång i förändringar. Det första området är att 

kunna skapa behovet att förändra genom att engagera på ett sätt som får andra att 

förstå verksamhetens behov av förändring. Område nummer två är att kunna 

skapa strukturell förändring, d.v.s. att se till att förändringen utgår från förståelse 

för frågorna och att stötta med lämpliga verktyg och processer. Det tredje är att 

engagera andra i hela förändringsprocessen och att kunna bygga relationer. Det 

fjärde området handlar om att kunna implementera och upprätthålla förändringen, 

att utveckla effektiva planer och säkerställa att en god tillsyn och praxis skapas. 

Det femte och sista området är att kunna underlätta och utveckla förmåga, att se 

till att människor utmanas att hitta sina egna svar och att stödja dem i att göra det. 

Higgs och Rowland (2011) kategoriserar kompetenserna i ledarbeteenden. Ett 

ledarcentrerat beteende har en negativ verkan på förändringsarbetets framgång 

genom att ledaren fokuserar på sin egen framgång istället för projektets medan ett 

möjliggörande beteende, som de ovan nämnda framgångsrika ledarkompetenserna 

verkar underlätta genomförandet av ett framgångsrikt förändringsarbete. Ledare 

med beteenden och kompetenser som går ut på att lyfta fram människors förmågor 

och styrkor och att göra förändringen tydlig och nödvändig för dem den berör har 

också den största framgången med interna förändringsprojekt. 
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2.4.3 Pedagogiska kompetenser 

Pedagogen har en pedagogisk akademisk examen. Inom akademin används ordet 

pedagogik som en samlingsbeteckning för olika studier och teorier som handlar 

om påverkans- och förändringsprocesser och kan studeras på individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå (Nilsson 2005). När vi använder ordet pedagog i 

uppsatsen menar vi en person med pedagogisk akademisk examen, men syftar på 

pedagogens kompetenser och inte på yrket eller personen som pedagog. 

Pedagogens kompetens diskuteras här ur perspektivet att jämföras med 

projektledaren, tillika förändringsledaren. I det perspektivet är pedagogens 

förmåga att utveckla människor och människors beteenden i fokus. Nordänger och 

Persson (2006) målar upp en bild som beskriver lärarkompetens i olika delar. 

Läraren som person talar om för oss att lärarens personlighet har betydelse för hur 

man agerar som lärare. Viktigt är inte minst social kompetens, d.v.s. att läraren 

kan skapa relationer och har en empatisk förmåga. Auktoritet är ett annat 

personligt drag, att vara tydlig och konsekvent och vara en god förebild för elever. 

Bilden av läraren som person är också att vara allmänbildad och livserfaren. 

Läraren som pedagog är professionell och har en genomtänkt pedagogisk 

grundsyn, är väl insatt i sitt ämne och duktig på de metoder som gagnar lärande. 

Pedagogen har ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och är duktig på 

att inspirera till lärande. Läraren som psykolog förstår sig på och har kunskaper 

om barn och ungdomars beteenden, har kunskaper i utvecklingspsykologi och 

gruppsykologi. Genom att ha kunskaper om beteenden och reaktioner kan läraren 

se när barn mår dåligt och veta vad de ska göra och genom att ha kunskaper om 

gruppbeteenden kan läraren skapa en god gemenskap och en trygg arbetssituation. 

Lärare klarar även av konfliktfyllda situationer och vet hur de ska hanteras. 

Läraren som organisatör har ansvaret för undervisningens organisation och kan 

planera, strukturera och leda verksamheten. Läraren behöver ha en förmåga att se 

helheten i förhållande till delarna eftersom uppdraget är att nå mål utifrån centrala 

styrdokument med framförhållningen terminer och läsår. Läraren har även 

genomtänkta strategier för att leda arbetet, d.v.s. behöver vara ledaren för 

verksamheten i klassrummet. Läraren som aktör är naturlig i sin roll att tala inför 

andra och duktig på att “stå där framme”. Rollen kan jämföras med 

skådespelarens som intar scenen, d.v.s. har en uppgift att stå i centrum. 

Lärarkompetens 
 

Person  Pedagog  Psykolog  Organisatör  Aktör 
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Figur 4. Lärarkompetens i huvudkategorier och underkategorier. Fritt efter  

  Persson och Nordänger (2006). 
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Utifrån Nordänger och Perssons (2006) bilder förstår vi att pedagogen behöver 

behärska innehåll (ämneskunskaper) men dessutom också form (struktur) och 

sammanhang (förståelse för grupprocesser) d.v.s. ha en förmåga att behärska såväl 

hårda som mjuka värden. Vi jämför det med Jansson och Ljungs (2009) 

beskrivning av ledning i interna projekt där de menar att hårda och mjuka 

perspektiv måste mötas, såsom att teknikerna blir verktyg för att påverka lust, 

drivkraft och engagemang.  Läraren är duktig på att inspirera till lärande, vilket i 

projektsammanhang skulle vara inspirera i en förändring. Läraren har också 

metoder för en lärandeprocess som kan jämföras med en förändringsprocess. 

Pedagogens kompetenser innefattar också pedagogiskt ledarskap. Sjöstrand-

Lorenzatti (2008) skriver att pedagogiskt ledarskap handlar om läran att leda, att 

vara skicklig på att undervisa eller att “underlätta utbildningen för elever”. Det 

pedagogiska ledarskapet bör ha en överordnad funktion och ligga till grund för 

administration och organisation istället för tvärtom. Lärare behöver ha en insikt i 

det pedagogiska uppdraget som handlar om elevernas utveckling och lärande. Hon 

skriver också om dilemmat att tyngdpunkten i det dagliga arbetet måste 

koncentreras på administrativa uppgifter eller akut uppkomna problem istället för 

själva det pedagogiska ledarskapet. Det kan jämföras med projektledarens 

dilemma att fokusera på att avsluta projektet istället för att välja att se att arbete 

med förändringsmotstånd i verksamheten behövs för att inte stjälpa 

projektresultatet. 

Sjöstrand-Lorenzatti (2008) menar att rektor behöver se till att skapa tillfällen där 

lärarna kan reflektera över verksamhetsnära vardagsdilemman, där varje samtal 

och reflektion ska ha ett klart uttalat syfte att synliggöra uppdraget för att föra 

verksamheten framåt mot de gemensamt formulerade målen. Hon menar att 

reflektionen är det pedagogiska ledarskapets redskap i skolutveckling. Möjlighet 

till reflektion sker genom gott samarbete, i en trygg och tillåtande miljö där barn 

och vuxna bekräftar och tillåts utmana varandra till fortsatt utveckling. Att lära 

och utvecklas tillsammans innebär då en drivkraft och strävan att lära på lång sikt, 

inte bara för stunden. 

Hattie (2013) förespråkar också vikten av mötet för att lära av varandra, att skapa 

miljöer där misstag välkomnas för att leda till lärande, en trygg miljö där 

utvärdering kan ske. För att åstadkomma det behöver individen utveckla ett 

utvärderande förhållningssätt. Han skriver om Synligt lärande, d.v.s. att lyfta upp 

och synliggöra det osynliga lärandet för att lära sig på vilket sätt och i vilken 

omfattning elevers studieresultat påverkas. Det handlar om mål och återkoppling 

och kräver inlärningsstrategier.  

Hattie (2013) föreslår strategier för det han uttrycker som utvärderande 

förhållningssätt, vilket kan jämföras med det Nordänger och Persson (2006) 

skriver att läraren behöver genomtänkta strategier för att leda arbetet. Hattie 

(2013) föreslår strategier i form av råd för hur en lektion läggs upp.  

1) Förbereda lektionen: vilket handlar om vikten av samplanering, lärandemål 

och kriterier för måluppfyllelse, d.v.s. att läraren ska veta vad som är målet med 

lektionen, vad eleven ska lära sig.  

2) Börja lektionen: vilket handlar om att få eleverna att förstå syftet. Lärarna 

behöver göra bedömningsmatriser för alla uppgifter så eleven förstår vad som 

förväntas.  
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3a) Genomförande - Lärande: vilket handlar om att öka studiestrategier. Han 

kallar det “Bakåtkonstruktionen”, d.v.s. att börja förstå slutet och sedan fråga 

eleverna om hur de tillsammans ska ta sig dit.  

3b) Genomförande - Återkoppling: handlar om att lära eleverna ta emot 

återkoppling.  

4) Slutet av lektionen: handlar slutligen om att tolka i förhållande till lärandemål 

ur elevperspektiv, d.v.s. att se till att eleverna förstått vad de lärt sig och varför. 

Pedagogen kan alltså använda strategier för hur en lektion läggs upp i syfte att 

medvetandegöra mål och mening med undervisningen. 

Grahn och Johansson (2012) skriver om pedagogens kompetenser som 

projektledare. De skriver att pedagogen behärskar projektledning genom sina 

erfarenheter som pedagog eftersom pedagogik i sig är en typ av ledarskap. De 

menar att pedagogen har ett kollektivt tänk i sitt arbete med projekt och att det är 

viktigt att kunna finnas i närheten för projektdeltagarna och hjälpa till där det 

behövs. Vidare menar de att projektledaren som också har pedagogiska 

kompetenser värdesätter projektdeltagarnas personliga utveckling och ger därför 

projektdeltagarna mandat för sina uppgifter utan att ge avkall på sin egen uppgift 

att ta beslut och göra val i olika situationer. De menar också att det heller inte är 

något problem för projektledare med pedagogiska kompetenser att gå upp en nivå 

och ta ett beslut om det skulle krävas. Ytterligare aspekter som Grahn och 

Johansson (2012) lyfter fram är att tiden är viktig för pedagogiska projektledare 

som strävar efter att alltid hålla tidsgränserna. Kvaliteten är också en viktig aspekt 

för pedagogens projektledning och de menar att det syns t.ex. genom att det 

endast är tillåtet att överskrida budget om det förhöjer föreställningen för 

publiken, d.v.s. målet med projektet. Avslutningsvis menar Grahn och Johansson 

(2012) att den psykosociala miljön är något som pedagogen arbetar mycket med 

och det kollektiva förhållningssättet genomsyrar arbetet i projekten. Enligt 

pedagogen så finns det en stark motivation och lojalitet hos projektdeltagarna 

vilket underlättar projektledningen.  

2.4.4  Sammanfattning av kompetensbehov i interna 
förändringsprojekt 

Som sammanfattning av kompetensbehov i interna förändringsprojekt kan vi se att 

projektledaren behöver kunna leda människor i projekt (Jansson & Ljung 2004). 

Müller och Turner (2006) menar att projektledarens ledarstil påverkar projektets 

framgång och olika ledarstilar är lämpliga för olika typer av projekt. De visar att 

betydande bidrag till interna förändringsprojekt är känslomässig kompetens, 

samvetsgrannhet och lyhördhet. 

Higgs och Rowland (2011) skriver att ledare med möjliggörande beteende, d.v.s. 

beteenden och kompetenser som går ut på att lyfta fram människors förmågor och 

styrkor och att göra förändringen tydlig och nödvändig för dem den berör också 

har den största framgången med interna förändringsprojekt.  

Det här är kompetenser som vi också ser hos pedagogen. Enligt Nordänger och 

Persson (2006) har pedagogen en genomtänkt pedagogisk grundsyn och är duktig 

på att inspirera till lärande och de metoder som leder dit. Pedagogen har också 
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kunskaper om gruppbeteenden, kan hantera konfliktfyllda situationer och har 

strategier att leda arbetet i egenskap av ledare i klassrummet. 

Grahn och Johansson (2012) framhåller pedagogens kompetenser som 

projektledare eftersom pedagogik i sig är en typ av ledarskap. Pedagogen som 

projektledare ger mandat till projektdeltagarna med förhållningssättet att tillåta 

personlig utveckling och får då projektdeltagare som är starkt motiverade och 

lojala, vilket underlättar projektledningen.  

Som sammanfattning av pedagogisk kompetens kan vi se att pedagogen och 

projektledaren arbetar med samma problematik. Pedagogen behöver behärska 

innehåll (ämneskunskaper), form (struktur) och sammanhang (förståelse för 

grupprocesser), d.v.s. ha en förmåga att behärska såväl hårda som mjuka värden, 

på samma sätt som projektledaren i interna förändringsprojekt som behöver 

behärska ledarrollen och använda teknikerna som verktyg för att påverka lust, 

drivkraft och engagemang. Pedagogen behöver välja att ha fokus på pedagogisk 

kompetens för att inte drunkna i organisation och administration på samma sätt 

som projektledaren i interna förändringsprojekt behöver välja att ha fokus på 

arbetet med förändringsmotstånd för att inte fastna i projektets konkreta arbete 

med projektresultat. Strategier för att inte drunkna i form och struktur kan för 

pedagogen vara att aktivt arbeta för hur en lektion läggs upp i syfte att 

medvetandegöra sitt mål och sin mening. På samma sätt har projektledaren 

projektplaner som hjälp för hur projektet läggs upp och viktigt för det interna 

förändringsprojektet är då att planerna inrymmer en insikt om arbetet med 

förändringsmotstånd och kompetensöverföring.  

För både pedagogen och projektledaren handlar det om att lyfta blicken och se till 

helheten, att använda både sina mjuka som hårda kompetenser och att ha 

verktygen för att ta sig till målet. 

2.5 Projektets faser 

Projektets faser är viktigt att gå igenom i sammanhanget då implementeringsfasen 

är kritisk i interna förändringsprojekt. Här redogör vi för teorier kring projektens 

faser i allmänhet och tittar närmare på utvärderings- och implementeringsfasen i 

interna förändringsprojekt i synnerhet. 

2.5.1 Projektets faser i allmänhet 

I generella sammanhang beskrivs, enligt Jansson och Ljung (2004) processerna i 

ett projekt i tre faser: förstudie, planeringsfas och genomförandefas. 

Genomförandefasen består i sin tur av tre etapper: realisering, överlämning och 

avslut. Projektets faser och etapper överensstämmer med affärsbesluten i 

projektet, se fig 5 nedan. Förstudien syftar till att skaffa underlag för att besluta 

om projektet ska genomföras eller inte och övergår i planeringsfasen samtidigt 

som affärsbeslut 1, vilket innebär att utredningen avslutats och planeringen av 

projektet påbörjas. När planeringen är klar och realiseringen av planen startas i 

affärsbeslut 2 tar genomförandefasens realiseringsetapp vid. Den andra av 

genomförandefasens tre etapper är överlämningen som inleds när affärsbeslut 3 

initierar överlämningen och projektresultatet ska lämnas över till kund eller intern 
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mottagare. Det sista och fjärde affärsbeslutet säger stopp städa och betyder att 

projektet är framme vid avslut, genomförandefasens sista etapp. 

      
Affärs- 

beslut: 

Om? AB1 Hur? AB2 Genomför AB3 Klart AB4 Stopp 

Uppgift: 
Utred  Planera  Realisera 

planen 

 Lämna 

över 

 Städa 

upp 

Projekt- 

faser 

För-

studie 

Planeringsfas Genomförandefas 

Genom- 

förande- 

fasens 
etapper: 

    Realisering  Över- 

lämning 

 Avslut 

Figur 5.  Projektets faser. 

Inom ramen för projektets faser ingår också att strukturera projektarbetet. Det 

viktigaste då är, enligt Jansson och Ljung (2004) att avgöra vilket arbete som ska 

ingå i projektet. Det måste stå i förhållande till kravanalysens och 

projektresultatbeskrivningens bild av vad det är för resultat projektet ska lämna 

efter sig. Utgångspunkt för strukturering av arbetet är således att projektresultatet 

är tydligt. Det är valet av projektstrategi som avgör vilken typ av arbete som 

projektarbetet kommer att bestå av. Struktureringen ska också definiera och 

avgränsa det arbete som ska ingå i projektet vilket betyder att onödigt arbete 

också utesluts. 

2.5.2 Utvärderings- och övergångsfas i interna förändringsprojekt 

Det som är intressant för vår undersökning är vad som händer efter affärsbeslut 4 

när projektresultatet förs över till projektets mottagare. Är det här projektledaren 

stannar kvar eller är det nu förändringsledaren börjar? Crawford och Hassner 

Nahmias (2010) skriver att det råder en allmän oklarhet och förvirring kring vilka 

roller som behövs i interna förändringsprojekt och vilka ansvar och befogenheter 

som respektive roll bör ha p.g.a. att effektmålet ofta är så vagt, d.v.s. vilket 

beteende man vill uppnå i projektet. Det är i utvärderingen som projektförloppet 

avslutas och på samma gång är utvärderingen en övergångsfas mellan projektet 

och moderorganisationen skriver Chistensen och Kreiner (2013). Vid 

utvärderingen av projektet kan man inte bedöma förändringen som projektet ska 

leda till. Projektet lämnar efter sig ett resultat som får effekt i 

moderorganisationen först när den blivit rutin och då är projektet avslutat. 

Erfarenheten säger att dessa effekter ofta uteblir och det har fått till följd att man 

utvidgar projektens ramar och väver in utbildningsprogram och kontrakt med 

ledningen i projektprocessen. Detta menar Christensen och Kreiner (2010) kan 

påverka effekten men gör den inte mer mätbar eftersom det är först i den egentliga 

verksamheten som effekten skapas.  

Så, frågor i studien kopplat till teorin är hur organisationen ska förvalta tillfället 

som skapas vid utvärderingsprocessen, att besluta om vad den lärprocess som 

implementeringen innebär ska leda till och vem som ska leda implementeringen 

av projektresultatet i moderorganisationen.  

Implementering 

 

Implementera 
 

Implementerings- 

fas 

Implementering 
efter 

projektavslut 
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2.6 Synen på projektöverlämning 

När projektet ska avslutas och lämnas över till förvaltande organisation skriver 

flera forskare om en kritisk fas som ofta har betydelse för om projekt lyckas eller 

inte. Beer och Nohria (2000) anger att 70 % av alla förändringsalternativ 

misslyckas vilket enligt Jansson och Ljung (2009) beror på att lösningen inte är 

tillräckligt förankrad. Det anknyter till den överlämnandefas forskare skriver om. 

Fasen benämns olika av olika forskare men betraktas som betydelsefull ur olika 

perspektiv. Här följer tre olika problematiseringar av överlämnandefasen. 

2.6.1 Överlämningsarenan  

Hammar (2011) kallar överlämnandefasen för “Överlämningsarenan” och talar 

om gränslandet mellan utveckling och förvaltning. Hon har studerat processen 

från projektorganisation till förvaltningsorganisation med avsikten att sätta 

spelregler för hur en överlämning bör gå till. Fokus i Hammars studie är 

utvecklingsprojekt d.v.s. utveckling av IT-system. Hon skriver att det som är 

vanligt förekommande bland organisationer hon varit i kontakt med, är att 

utvecklings- och förvaltningsuppdrag konkurrerar om samma personal.  

Hammars (2011) forskarfråga är: “Hur kan överlämning av ett utvecklingsprojekts 

resultat och ansvar till en förvaltningsorganisation organiseras för att möjliggöra 

att resultatet ger god nytta för användaren/verksamheten?” Hon beskriver 

överlämning som en komplicerad process som omfattar flera aktiviteter, 

involverar flera aktörer och kan genomföras i olika sammanhang. Vanliga 

problem vid överlämning är en svårighet att identifiera mottagare när resultatet av 

projektet är klart, men hon menar att projekten inte kan avslutas förrän det är 

tydliggjort vilka som är mottagare av resultatet. Om annan personal än de som 

deltagit i projektet ska förvalta är det viktigt med kompetensöverföring, t.ex. 

genom att de medverkar i projektets slutfas. 

Hammar (2011) likställer överlämningsarenan med mötesplatsen mellan 

projektorganisation och förvaltande organisation. Projektorganisationen är 

ansvarig för att erbjuda relevant utbildning och att kompetens avseende innehållet 

ska överföras till förvaltningsorganisationen samt att det ska finnas 

dokumentation. Förvaltningsorganisationen är ansvarig för att försäkra sig om att 

det är gjort innan överlämning. 

 
 

Figur 6.  Överlämningsarenan. Fritt från Hammar (2011). 

 

I Hammars (2011) forskarstudie delar hon upp frågan i fem olika delfrågor. 

Forskningsfråga 1 är: “Vilka förutsättningar i fallen påverkar överlämning?” Hon 
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kommer fram till att typ av verksamhet, karaktär på projektuppdraget, mottagande 

förvaltningsorganisation, bemanning och leveransmodell påverkade överlämning. 

Vad det gällde Typ av verksamhet såg hon inga olikheter relaterade till sektor, 

d.v.s. ingen skillnad på offentlig eller privat sektor. Karaktär på uppdraget 

handlade om huruvida det finns en befintlig mottagare eller om mottagaren måste 

identifieras. Mottagande förvaltningsorganisation handlade om ifall det finns en 

befintlig organisation så finns det också rutiner eller om en ny organisation måste 

skapas så måste också förvaltningsobjektet identifieras. Bemanning handlade om 

att är det samma personer som ingår i projektet som sedan ska utföra 

förvaltningen så är det luddiga gränser emellan och om det är olika personer så 

måste överlämningen planeras noggrannare. Leveransmodell handlade om 

frekvens och tidpunkt (när och hur?). 

Forskarfråga 2 lyder: “Vilka aktörer är involverade i överlämningen och vilket är 

deras ansvar?” Hammar (2011) kommer fram till att Projektledaren är ytterst 

ansvarig för överlämningen och den formella överlämningen. Förvaltningsledaren 

är ansvarig för att granska att leveransen är av god kvalitet och efterfråga dess 

påverkan. Införandeansvarig ansvarar för att informera och utbilda och 

Utvecklingsansvarig ansvarar för att skapa relevant teknisk dokumentation, som 

t.ex. system- och integrationsdokument. Projektstyrgruppen ansvarar för att 

godkänna införandet och därmed bevilja projektorganisationen ansvarsfrihet.  

Forskningsfråga 3 lyder: “Vilka aktiviteter utförs i överlämningen?” Hammar 

(2011) definierar aktiviteter som de spelregler som gäller för överlämning på 

överlämningsarenan och skriver att centralt är att interaktion mellan involverade 

aktörer skapas och planering för dialog genomförs. Initiera och planera handlar 

om att involvera förvaltningsorganisationen i god tid, göra en överenskommelse 

mellan ledande i projekt- och förvaltningsorganisation och beskriva vad som ska 

överlämnas. Informera om resultatet handlar om att löpande informera 

förvaltningen om projektets leveranser och resultat för att ge möjlighet att 

uppskatta på vilket sätt leveranserna påverkar. Överta kompetens handlar om att 

utbilda personal i förvaltningsorganisationen om leveranserna så de kan utföra 

förvaltningsuppdraget på bästa sätt. Att Kvalitetssäkra resultatet handlar om att 

granska framtagen dokumentation och åtgärda incidenter och problem. Slutligen 

Överlämna resultat och ansvar handlar om att formellt överföra ansvaret från 

projekt- till förvaltningsorganisation vilket bör dokumenteras så att det inte finns 

några tvivel om att förvaltningen har godkänt leveransen. 

Forskningsfråga 4 är: “Vad är det som överlämnas?” Hammar (2011) definierar 

Projektleverans som mål som utvecklingsuppdraget ska uppnå. Projektleveransen 

är grunden i överlämnandeobjektet och specificeras övergripande, vilket inte är 

tillräckligt för förvaltningen. Överlämnandeobjekt är detaljerade beskrivningar 

över ingående leveranser för att kunna genomföra förvaltningsuppdraget med 

information om hur resultatet påverkar förvaltningsuppdraget. 

Forskningsfråga 5 lyder: “Hur bör en framgångsrik överlämning genomföras?” 

Dessa svar är Hammars (2011) råd och riktlinjer för hur en överlämning bör 

genomföras:  

1) Utreda om projektets leveranser kan lämnas över till befintlig 

förvaltningsorganisation så att projektleveransen stödjer en viss verksamhet. För 

att säkerställa att resultatet ger nytta för användarna rekommenderar Hammar 
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(2011) en teambaserad organisation som bemannas likt en projektorganisation 

med uppdrag att förvalta förvaltningsobjektet.  

2) Förvaltningsorganisationen bör involveras i god tid innan projektet avslutas 

för att bevaka projektets aktiviteter. Ett sätt är att bemanna roller i projektet med 

personer i förvaltningen. Fördelen är att få kompetens till förvaltningen och 

nackdelen är att personerna kan drabbas av hög arbetsbelastning.  

3) Ansvaret bör vara klarlagt om det finns flera beslutsfora som fattar beslut om 

mål och fördelning av personal samt monetära resurser. Om det finns flera 

styrgrupper så är det bra att i tid och rum lägga möten i anslutning till varandra 

men det bästa är en gemensam styrgrupp med gemensam agenda. Då kan de skapa 

sig en helhetssyn över samtliga aktiviteter i projekt och förvaltning och kan t.ex. 

fördela personal på bästa sätt.  

4) Formalisera överlämningen. Då kan överlämningen planeras och mottagarna 

har möjligheter att påverka leveranser och godkänna överlämningen. Här blir det 

tydligt att ansvaret övergår till förvaltning.  

5) Identifiera, beskriv och kom överens om överlämningsobjektet. Dessa 

överenskomna beskrivningar är i sig en viktig leverans vid överlämningen, t.ex. i 

form av en checklista. Om checklistan undertecknas blir den som ett kontrakt, en 

garanti på att överlämningsobjektet identifierats och granskats ur 

förvaltningsperspektiv. 

2.6.2 Det tredje rummet, mötet mellan vanan och idéerna  

Det tredje rummet som Avner (2005) skriver om, handlar om ett “utrymme 

mellan” vardag och förnyelse, vilket kan jämföras med överlämningsarenan 

(Hammar 2011), där vanan ska ändras till förnyelse, d.v.s. något nytt ska 

implementeras i organisationen. 

Avner (2005) visar i sina studier att det finns ett samband mellan hur traditionen, 

det vill säga historien och vanan, utvecklas genom mötet och dialogen med 

förnyelse om förnyelsen uppvisar likheter med traditionen. När ”det nya” uppvisar 

likheter, finns också en gemensam förståelsegrund ur vilken dialogen i mötet kan 

utvecklas. Traditionen bildar basen för utvecklingen. Det tredje rummet är 

utrymmet där det nya och oprövade kopplas till individens förkunskaper och 

arbetas upp till en ny gemensam vardagspraxis, d.v.s. ett pedagogiskt tankesätt om 

lärande. Det handlar alltså om att mötas i ett utrymme mellan där modet att ta vara 

på historien och traditionen utgör grunden för att planera för framtiden. Tradition 

och förnyelse i arbetslivet kan samverka och bli en kraft för utveckling. 

2.6.3 Implementeringsfasen - projekt som maskin eller hjärna 

Tjäder (1999) skriver om hur projekt ska ledas i implementeringsfasen. För att 

kunna leda implementeringar av informationssystem framgångsrikt måste man, 

enligt Tjäder (1999) både genomföra projekten effektivt (kontrollogik) och skapa 

goda förutsättningar för lärande (lärandelogik). Implementering av 

informationssystem kan motsvara det vår studie benämner som ett överlämnande i 

interna förändringsprojekt. Tjäder menar att det instrumentella synsättets 

arbetsmetodik möjliggör kontroll genom att skapa tydliga strukturer. Styrningens 

principer går ut på att planera projektet väl och förutse risker. I samspelet med 
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beställaren ligger tyngdpunkten på att produkten är tydligt specificerad och att 

kundens delaktighet i utformningen av varan planeras. Lärandesynsättet å andra 

sidan har en arbetsmetodik som betonar vikten av att belysa meningsskapande och 

lärandeprocesser. Detta perspektiv utgår från att det är viktigt att ha kunskap om 

olika aktörers upplevelse av mångtydighet och komplexitet för att förstå 

förutsättningarna för projektstyrning. När det gäller interaktionen med beställaren 

är det förståelse för alla aktörers intresse och bakgrund som är viktigt. Dessutom 

ska den tekniska aktören möjliggöra för kunden att vara delaktig vid 

implementeringen. Tjäder (1999) menar att traditionell projektledning i praktiken 

bygger på ett instrumentellt synsätt men att ett annat synsätt krävs om projektet 

ska leda till förändring och förnyelse.  

I begreppet projekt ingår lärande och kreativitet som viktiga egenskaper i tidigare 

faser av projekten men brukar avta i slutskedet. Tjäder (1999) frågar sig om det 

går att återskapa den ursprungliga kreativiteten under senare faser utan att behöva 

introducera nya personer i projektet. Nutidens bild av projekt är att projekt är 

olika och att ledarskapet behöver anpassas efter omständigheterna för att nå 

framgång (Jansson & Ljung 2009, Higgs & Rowland 2011). 

I interna förändringsprojekt är det intressant att veta om överlämningen är den 

svaga punkten och i så fall vad som krävs för att lösa problemen där. Christensen 

och Kreiner (2010) menar att implementeringen är en lärprocess och att det skapas 

ett tillfälle vid utvärderingsprocessen då organisationen kan fatta beslut om vad 

implementeringen av projektresultatet ska leda till och vem den ska ledas av i 

moderorganisationen. Frågor att fundera över är vem som är projektledaren, om 

projektledaren ska stanna kvar till implementeringen och vad som krävs av den 

som ska leda implementeringen, om projektledaren har det om krävs. 

Genom att se projekt som hjärnor blir det möjligt att sätta information i centrum. 

Projekt som hjärna är Tjäders (1999) begrepp för projekt där förmågan att tolka 

information sätts i centrum och större utrymme för delade meningar, experiment 

och improvisation skapas. Motsatsen är Projekt som maskin, där olika egenskaper 

förknippas med en maskin, som t.ex. tydlighet, förutsägbarhet och vikten av 

formalisering. 

 

Projekt som maskin Projekt som hjärna 

Tydlighet, förutsägbarhet och vikten av  
formalisering. Ses som verktyg anpassat 

efter en rationell och effektiv behandling av 

tydligt definierade uppgifter. 
 

Manualer som liknar beskrivningar för 
tekniska system. Specialisering detaljerad 

styrning. Avpersonifierat. 

Informationsbehandling och existensen av 

olika tolkningar. 
 

Värderingar, vision, reflektion över 

handlingsmönster och roller. 

 

Tabell 2. Metaforen projekt som maskin eller hjärna (Tjäder 1999). 
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För projektledaren som befinner sig i ett projekt som också är ett socialt 

sammanhang och ser projektet som en maskin, blir alltså egenskaper som 

tydlighet, förutsägbarhet och kontroll viktiga. Projektledaren använder sig av en 

kontrollogik för att förstå sig själv och andra. Om projektledaren istället tänker sig 

projektet som en hjärna blir decentralisering och hur helheten avspeglar sig i 

delarna viktigare egenskaper. I det här fallet förklarar projektledaren sina och 

andras handlingar genom en lärandelogik. I slutändan landar resonemanget vid att 

bästa resultat nås med hjälp av “lite av varje”. Det räcker inte med bara maskin 

(tekniker) och med hjärna (idéer) utan en kombination av de båda behövs, för att 

nå både effektivitet och lärande.  

2.6.4 Sammanfattning överlämnandefasen 

Hammar (2011) beskriver överlämnandefasen som en överlämningsarena, d.v.s. 

mötesplatsen mellan projektorganisation och förvaltande organisation och 

beskriver problem i överlämningen som att det är svårt att identifiera mottagare 

men att det inte går att avsluta ett projekt förrän mottagare identifierats. Hon 

skriver att det är projektorganisationen som ska erbjuda kompetensutbildning och 

föreslår spelregler för hur en överlämning bör gå till. I sina fem forskarfrågor 

skriver hon om vilka förutsättningar som finns, vilka aktörer som ansvarar, vilka 

aktiviteter som finns samt vad och hur en överlämning ska gå till. 

Sammanfattningsvis är Hammars (2011) råd att noga identifiera och planera vad 

som ska överlämnas samt på vilket sätt och visar att en kompetensöverföring 

mellan projektorganisation i utvecklingsprojekt och förvaltande organisation 

verkligen behövs. 

Det tredje rummet handlar om ett “utrymme mellan” vardag och förnyelse, vilket 

kan jämföras med överlämningsarenan, där vanan ska ändras till förnyelse, d.v.s. 

något nytt ska implementeras i organisationen. Tjäder (1999) skriver om 

implementeringsfasen och problematiken kring hur projekt ska ledas i den för att 

det ska bli både effektivt och man ska uppnå lärande. Projektledaren kan se på 

projekt utifrån två perspektiv, projekt som maskin = kontroll eller hjärna = helhet. 

För att uppnå effektiva projekt behövs maskinperspektivet och för att uppnå 

lärande behövs hjärnperspektivet. Detta kan jämföras med Jansson och Ljungs 

(2009) mjuka och hårda värden. 

Som sammanfattning kan vi se att Hammar (2011), Avner (2005) och Tjäder 

(1999) alla betonar betydelsen av överlämnandefasen på olika sätt. Hammar 

(2011) skriver att det är noga att identifiera vad som ska överlämnas, Tjäder 

(1999) skriver om hur, d.v.s. att projekt måste ledas både effektivt (maskin) och 

för lärande (hjärna) och Avner (2005) skriver om varför, nämligen att ändra vana 

till förnyelse.  

2.7 Projektbeställaren 

Utgångspunkt i vår studie är projektbeställarens perspektiv. Projektbeställarrollen 

har den chef som beslutar om att genomföra ett uppdrag i projektform. Därmed 

blir det projektbeställaren som ansvarar för projektets effekter och som beslutar 

om mål, inriktning, omfattning och prioritet. Projektbeställaren är projektledarens 

uppdragsgivare och anger dennes handlingsfrihet genom att delegera ansvar och 

befogenheter (Jansson & Ljung 2004).  



 26 

Projektbeställaren lägger grunden för framgång genom sitt val av projektledare 

och/eller förändringsledare och genom vilka krav på överlämnandearenan som 

ställs i projektdirektivet. Projektbeställaren ska inte bara se till att leverera 

projektet utan också förstå hur införandet i organisationen ska ske för att uppnå 

projektets tänkta effekter. Christensen och Kreiner (2010) pekar på två livsvillkor 

som förändrats för många organisationer och företag. Det ena är mottagligheten 

och öppenheten för förändringar i omvärlden som påverkar verksamhetens 

agenda. Det andra livsvillkoret är att konsekvenserna av organisationens planer 

blir mer och mer oförutsägbara när omvärlden förändras utan förvarning. 

Projektbeställarens erfarenhet av kunskap om projektledning och interna 

förändringsprojekt påverkar. Jansson och Ljung (2004) skriver att 

projektbeställaren har rollen att ta alla övergripande affärsbeslut i projektet där tre 

aspekter bör påverka besluten. Den första handlar om organisationens mål, d.v.s. 

om organisationen ska syssla med det som projektet handlar om och om det ger 

lönsamhet på kort eller lång sikt. Den andra aspekten handlar om projektets mål, 

d.v.s. om förutsättningarna finns för att uppnå det tänkta effektmålet och den 

tredje aspekten handlar om prioritering, d.v.s. om företagets resurser ska 

användas till projektet eller inte eller om det finns andra alternativ.  

Som hjälp att styra projektet använder projektbeställaren sig av att skriva ett 

projektdirektiv, tillika projektbeställning, som riktas till projektledaren och ska 

tala om vad uppgiften gäller och hur den ska genomföras, men också för att 

synliggöra projektet i organisationen genom att beskriva projektets syfte och 

bidrag till verksamheten.   

I studien har vi frågat respondenterna om deras möjlighet att påverka valet av 

projektledare och hur de resonerar kring sina möjligheter att påverka projekten 

och på vilket sätt det visar sig. 

2.8 Sammanfattning och slutsatser av teorin kring behov av 

pedagogisk kompetens 

Teorikapitlets del I (allmän teori) sammanfattar vi från teorin, handlar om att 

projektledarens huvuduppgift i interna förändringsprojekt är att arbeta med att 

ändra beteende. Grunden för att leda projekt, skriver Jansson och Ljung (2009) är 

att hårda och mjuka perspektiv måste mötas. Teknikerna kan bli verktyg för att 

påverka lusten, drivkraften och engagemanget i projektet. De menar att vad som 

kännetecknar ett projekt och dess ledningsfrågor är grundläggande för projektet 

och först därefter kommer verktygen.  

Teorikapitlets del II (kompetenser) handlar om att projektledaren behöver kunna 

leda människor i projekt (Jansson & Ljung 2004), att projektledarens ledarstil 

påverkar projektets framgång (Müller & Turner 2006) och att förändringsledaren 

gör förändringar med människor (Higgs & Rowland 2011). En ledares beteende 

kan kopplas till hur framgångsrik implementeringen blev. Det mest framgångsrika 

beteendet är det möjliggörande beteendet, som går ut på att lyfta fram människors 

förmågor och styrkor och att göra förändringen tydlig och nödvändig för dem den 

berör. Ledare med dessa beteenden och kompetenser har också den största 

framgången med interna förändringsprojekt. 
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Detta är beteenden vi kan se hos projektledaren och förändringsledaren men också 

hos pedagogen. Enligt Nordänger och Persson (2006) har pedagogen en 

genomtänkt pedagogisk grundsyn och är duktig på att inspirera till lärande och de 

metoder som leder dit. Pedagogen har också kunskaper om gruppbeteenden, kan 

hantera konfliktfyllda situationer och har strategier att leda arbetet i egenskap av 

ledare i klassrummet. 

När vi jämför pedagogen med projektledaren (i likhet med förändringsledaren)  

kan vi se att båda ställs inför och behärskar samma problematik vilket vi menar 

visar på fördelen med att vara en projektledare med pedagogiska kompetenser: 

a) Förmåga att behärska såväl hårda som mjuka värden  

Pedagogen behärskar ämneskunskaper såväl som grupprocesser och 

projektledaren använder teknikerna som verktyg för att påverka lust, drivkraft och 

engagemang. 

b) Fokus på pedagogiska uppdrag/ arbetet med förändringsmotstånd   
… har pedagogen för att inte drunkna i elevadministration och projektledaren för 

att inte drunkna i arbetet med konkreta projektresultat. 

c) Strategier för att inte drunkna i form och struktur  

… har pedagogen för hur en lektion läggs upp och projektledaren gör 

projektplaner med insikt om förändringsmotstånd. 

För både pedagogen och projektledaren handlar det om att lyfta blicken och se till 

helheten, att använda både sina mjuka som hårda kompetenser och att ha 

verktygen för att ta sig till målet. 

Teorikapitlets del III (projektets faser) handlar om att implementeringsfasen är 

kritisk i interna förändringsprojekt vilket enligt Jansson och Ljung (2009) beror på 

om lösningen är tillräckligt förankrad eller inte. Hammar (2011), Avner (2005) 

och Tjäder (1999) betonar betydelsen av överlämnandefasen på olika sätt. 

Hammar (2011) skriver att det är noga att identifiera vad som ska överlämnas, 

Tjäder (1999) skriver om hur, d.v.s. att projekt måste ledas både effektivt 

(maskin) och för lärande (hjärna) och Avner (2005) skriver om varför, nämligen 

att ändra vana till förnyelse. 

Teorikapitlets del IV (projektbeställaren) handlar om att det är denna roll som ska 

se och efterfråga projektledarens kompetenser för att nå ett lyckat resultat i interna 

förändringsprojekt och uppnå en förändring med ändrat beteende. Christensen och 

Kreiner (2010) pekar på två livsvillkor som förändrats för många organisationer 

och företag. Det ena är mottagligheten och öppenheten för förändringar i 

omvärlden som påverkar verksamhetens agenda. Det andra livsvillkoret är att 

konsekvenserna av organisationens planer blir mer och mer oförutsägbara när 

omvärlden förändras utan förvarning. 

Noora Jansson (2013) har skrivit en kritisk analys av organisatoriska förändringar 

i praktiken. Det är en kritisk syn mot vad hon menar är självklara antaganden om 

hur förändringsprocesser går till. Hon menar att vi inte bara ska studera metoder 

kring organisatoriska förändringar utan även studera vikten av makt och det 

mänskliga samspelet i ett socialt sammanhang. Hennes analys visar att den sociala 

aspekten av den organisatoriska verkligheten är avgörande för organisatorisk 

förändring och bör inte underskattas av utövarna i processen.  
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Återkommande huvudfokus i teorin är alltså, uttryckt på olika sätt, att hårda och 

mjuka perspektiv måste mötas för att lyckas med ledning av interna 

förändringsprojekt. Teorin visar också att det finns ett behov av lärande vid 

förändringar vilket vi kopplar till vår undersökning om huruvida organisationer 

kan utnyttja en dold resurs - pedagogiska projektledare - för att skapa bättre 

interna förändringsprojekt. 
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3 Metod 

Metodkapitlet handlar om undersökningens upplägg och genomförande och 

beskriver förhållandet hur metodval påverkat studien. För att tillförlitligheten i 

uppsatsen ska vara möjlig att bedöma beskrivs genomförande av intervjuer och 

bearbetning av materialet kopplat till vetenskapliga ansatser. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Det är forskarens uppgift att producera vetenskaplig kunskap vilken relateras till 

vetenskapliga teorier. Teorierna kan hjälpa oss att förstå verkligheten genom att 

de är system av antaganden som beskriver den del av verkligheten som ska 

studeras (Patel & Davidson 2011).   

Det vi vill förstå är i vilken omfattning pedagogiska perspektiv finns beskrivet 

inom projektledningsteorin och hur projektbeställare i praktiken själva uppfattar 

behovet av pedagogiska projektledare inom ett antal projekt som undersökningens 

empiri baseras på.  

Det primära i vår studie är att på en relativt detaljerad nivå förstå hur 

projektbeställare ser på behovet av projektledare med pedagogiska kompetenser i 

interna förändringsprojekt. För att få fram underlaget kan olika ansatser väljas. 

Första metodvalet står mellan antingen en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Den 

kvantitativa metoden, innebär enligt Patel och Davidson (2011) mätningar vid 

datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. För vår fråga 

anser vi att den inte skulle ge ett tillräckligt djup i svaren. Därför har vi valt att 

genomföra studien med en kvalitativ metod, d.v.s. en datainsamling som fokuserar 

på “mjuka” data i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & 

Davidson 2011). Med den kvalitativa undersökningen fördjupas förståelsen för 

individens upplevelser (Bell 1995). 

Patel och Davidson (2011) klassificerar även undersökningar utifrån mängden 

förkunskap inom ett visst problemområde innan undersökningen startar. För vår 

del har det varit svårt att hitta relevant litteratur som direkt hanterar pedagogisk 

projektledning. Det innebär att vår undersökning kommer att vara utforskande, 

explorativ. Alternativet hade varit en deskriptiv undersökning, men en sådan hade 

krävt ett område där det redan finns en relativt omfattande mängd kunskap (Patel 

& Davidson 2011). Den praktiska inverkan det explorativa, utforskande 

arbetssättet fått på hur vi arbetat är att vi har försökt vara öppna för vad 

respondenterna sagt oss, för att förstå vad pedagogiska projektledare har för 

möjligheter. 

Då vi har valt en utforskande ansats leder det oss att arbeta induktivt. Forskaren 

som arbetar induktivt följer, enligt Patel och Davidson (2011), upptäckandets väg, 

utan stark djup förankring i teorin. Forskaren ska upptäcka något utifrån empirin 

som formas till teori. Detta kan jämföras med ett deduktivt arbetssätt, att relatera 

teori och verklighet till varandra vilket går ut på att genom allmänna principer och 

befintliga teorier dra slutsatser om enskilda företeelser och försöka komma till 

bevis (Patel & Davidson 2011). Den deduktive forskaren följer bevisandets väg 

och använder sig ofta av hypoteser med djup förankring i teorin. I vår studie 
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saknar vi en djup förankring i litteraturen kring hur projektbeställare ser på 

projektledare med pedagogiska kompetenser i interna förändringsprojekt och 

arbetar således inte deduktivt. Vidare finns ett abduktivt arbetssätt (Patel och 

Davidson 2011) där forskaren följer både bevisandets och upptäckandets väg och 

formulerar en preliminär teori från enskilda fall som sedan testas på nya fall. Det 

arbetssättet följer vi inte heller, då vi inte har målet att skapa en teori som ska 

testas på nya fall utan endast vill forma en teori från den empiri vi har, d.v.s. att 

undersöka behovet av pedagogiska kompetenser.  

3.2 Intervju som metod  

För att förstå projektbeställarens syn har vi alltså valt att använda intervju som 

metod. En fördel med att använda en intervjumetod är möjligheten att ställa 

följdfrågor och be om förtydliganden, vilket stämmer överens med studiens behov 

att detaljerat förstå projektbeställarens syn på pedagogiska projektledare. Jämfört 

med en enkätundersökning är intervju även mer flexibelt och kan anpassas efter 

respondentens förkunskaper. Med det Bell (1995) kallar “fokuserade intervjuer” 

får respondenten utrymme att berätta fritt om sina erfarenheter. Då finns 

möjligheten att följa upp idéer, gå in på motiv och känslor så att svaren kan 

fördjupas och utvecklas.  

I kvalitativa metoder är det viktigt att hitta ett så representativt urval som möjligt 

att intervjua, menar Bell (1995). Det är svårt att definiera och hitta litteratur kring 

hur projektbeställare ser på projektledarkompetenser i interna förändringsprojekt. 

Därför skapas förståelse i den här studien genom att använda intervjuförfarandet 

som enligt Bell (1995) är en kvalitativ metod. 

3.2.1 Utformning av intervjufrågor  

För att få ett djup i studiens utforskande, explorativa och kvalitativa intervjuer var 

det viktigt att hitta täckande frågor utifrån teorin. Vi strukturerade intervjun i 

frågeområden. Enligt Patel och Davidsson (2011) har kvalitativa intervjuer en låg 

grad av strukturering, d.v.s. att frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för 

respondenten att svara med egna ord, men att frågorna ändå kan ställas i en 

bestämd ordning. Patel och Davidsson (2011) kallar detta för semistrukturerade 

intervjuer, när forskaren gör en lista över vilka teman som ska beröras men att 

respondenten har en stor frihet att utforma svaren. Vi öppnade med mer 

övergripande frågor om projektledning och ledde in intervjun mot det specifika vi 

efterfrågar, d.v.s. den pedagogiska kompetensen. Frågeområdena till intervjun 

var: projektbeställaren, interna förändringsprojekt, implementering, förändring, 

projektledarkompetens och det som vi huvudsakligen ville leda fram till, 

pedagogiska kompetenser. Om respondenterna t.ex. svarar att pedagogiska 

projektledare kan anses fylla en viss funktion, eller inte fyller en viss funktion, 

kan vi koppla det till teorin om att just den kompetensen efterfrågas i interna 

förändringsprojekt. 

Intervjufrågorna utformades utifrån ett resonemang i Patel och Davidsson (2011) 

som rekommenderar att börja och sluta med neutrala frågor. I början är det 

lämpligt att ta upp frågor om bakgrundsvariabler för att få med den information 

som behövs och i slutet kan möjlighet ges för tillägg som intervjupersonen 

upplever som betydelsefulla och kommentarer om frågor och innehåll. Patel och 
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Davidsson (2011) uppmanar oss till att vara kritiska, att ställa oss frågan: Behövs 

verkligen alla frågorna? och stryka “kan-vara-bra-att-veta-frågorna”. De trycker 

på vikten av att kontrollera så att det inte går att missuppfatta frågorna. Vi 

använder oss av “Tratt“-tekniken med syftet att bäst fånga in respondentens svar i 

sitt rätta sammanhang på detta sätt. Respondenten fick prata utifrån sin verklighet 

och vi ställde sedan följdfrågorna för att se till att vi har svar på det som vår 

forskningsfråga täcker. 

De inledande frågorna om projektbeställaren handlar om respondenten och ska 

hjälpa oss att förstå svaren på de övriga frågorna. Projektbeställarens egen 

erfarenhet av projekt och projektledning påverkar sannolikheten att beställaren 

anpassar kraven på projektledarens kompetenser efter vilket typprojekt som ska 

ledas.  

Svaren på frågorna om interna förändringsprojekt visar om beställaren anser att 

det går att påverka det faktum att interna förändringsprojekt ofta misslyckas. Ett 

sätt att hantera den utmaningen är just att välja rätt människor med rätt 

kompetenser till projektet. Om det är projektledaren som väljer eller tilldelas 

projektmedarbetare är det intressant att veta vilka förutsättningar som finns att 

göra ett lämpligt “val” för framgång. Det är intressant att veta om beställaren styrs 

av en projektmodell. En projektmodell påverkar hur mycket beställaren själv 

måste tänka ut. Vi får också svar på hur typiska interna förändringsprojekt ser ut i 

verksamheten och vilka roller som tillsätts. 

Vi vill ha svar på hur implementeringen går till och vi vill veta vem som tar över 

ansvaret. Det troligaste svaret är att det är “chefen för den avdelningen som är 

utsatt för det interna förändringsprojektet” som tar över ansvaret för 

implementeringen men det kan vara så att ansvaret ligger på projektbeställaren. Vi 

vill ha svar på vilka framgångsfaktorer som är viktiga för att lyckas med i 

implementeringen och hur projektbeställaren förvaltar möjligheten att avgöra vad 

implementeringen ska åstadkomma. Projektbeställarens erfarenhet av 

överlämning av förändringsprojekts “resultat” och ansvar är en intressant del i 

undersökningen och vilka resurser som behövs för att förvaltningsorganisationen 

ska ta sig hela vägen in i mål. På vilket sätt involveras de interna mottagarna, är 

de med i projektet, kan de påverka projektet för att nå ett resultat som passar i det 

kommande arbetet och den egna organisationen eller är de bara mottagare som 

“tackar och tar emot”? Här kan vi återkoppla till Hammars resonemang som 

skriver om olika förhållningssätt i frågan i det hon kallar överlämningsarenan.  

Under rubriken förändring är tanken att vi ska få de mjuka svaren, d.v.s. det som 

handlar om förändring och människors beteenden i förändringssammanhang. 

Detta är en viktig grund för vår huvudfråga, d.v.s. att få svar på om behovet av 

förändringsstrategier ger utrymme för en pedagogisk projektledare att agera. Det 

är i behovet av hjälp med förändringen som vi vill få respondenterna att uttrycka 

sig om huruvida de ser en tillgång i pedagogiska kompetenser eller inte. Om de 

uttrycker sig positiva till pedagogiska kompetenser är det här vi har chansen att få 

veta varför och på vilket sätt. Hur ser de på saken, kan de ge exempel? Vidare är 

det viktigt för oss att få svar på om respondenterna upplever förändringsvilja och 

förändringsmotstånd, för att vi ska få en grund i resonemangen att bygga vår 

dokumentation på. Och vi vill ha svar på om de har metoder för att uppnå 

förändring. I gammal kunskap börjar det nya lärandet. 
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Efterfrågas det några särskilda projektledarkompetenser när en projektledare ska 

utses? Kan det vara så att projektet ses som en egen process där förändring och 

förändringsarbete inte ingår? Dessa frågor ger svar på om det finns ett tänk om att 

hårda och mjuka synsätt ska mötas i förändringsprojekt. Om beställaren tänker att 

organisationens motstånd mot förändringar kan påverkas eller om förkunskaper 

och engagemang kan lockas fram tidigt i processen. Här kan vi också få svar på 

om beställaren ser projektledaren som en potentiell förändringsledare. 

Pedagogiska kompetenser bildar en egen rubrik, ett eget tema, eftersom det är vår 

huvudfråga. Här behöver vi få de fördjupade svaren om hur respondenterna ser på 

behovet av pedagogisk kompetens i interna förändringsprojekt. Det är denna 

fördjupning som ska leda till ny kunskap och vara vårt bidrag till forskningen. 

Övriga teman handlar mer om interna förändringsprojekt i allmänhet. 

Detta är en viktig grund för vår huvudfråga, d.v.s. att få svar på om behovet av 

förändringsstrategier ger utrymme för pedagogiska projektledare att agera. Det är 

i behovet av hjälp med förändringen som vi vill få respondenterna att uttrycka sig 

om huruvida de ser en tillgång i pedagogiska kompetenser eller inte. Om de 

uttrycker sig positiva till pedagogiska kompetenser är det här vi har chansen att få 

veta varför och på vilket sätt. Hur ser de på saken, kan de ge exempel? Ett sätt att 

hjälpa respondenten med vad lärarkompetens är kunde vara att rätt och slätt att 

räkna upp lärarkompetenser/egenskaper som kännetecknar pedagogiska 

kompetenser som vi hämtat ur litteraturen och som vi själva tror är användbara 

och skapa en fråga av det. 

Patel och Davidsson (2011) skriver också att vi behöver intervjupersonens 

tillstånd för att få göra inspelning. Vår intervjuguide tjänstgjorde som 

minnesguide för att ställa de rätta följdfrågorna och checka av att respondenten 

svarade på allting samt som anteckningsstöd som komplement till inspelningarna. 

Pilotstudier rekommenderas för att upptäcka om frågorna fungerar, har rätt antal 

och innehåll (Patel och Davidsson, 2011). Vi såg på den första intervjun i vår 

studie som en slags pilotstudie och som vi avsatte mer tid till jämfört med 

efterföljande intervjuer. Enligt Patel och Davidsson (2011) bör intervjuaren också 

träna intervjuteknik och inspelningsteknik, vilket också fick ske inom ramen för 

vår första studie, där vi formade den arbetsteknik vi använde oss av i efterföljande 

intervjuer. 

3.2.2 Intervjuförberedelser 

Innan intervjun startar, menar Patel och Davidsson (2011) att respondenten 

behöver vara informerad. Det kan innefatta beskrivning av syftet med intervjun 

och relatera det till individens egna mål för att få fram att just detta bidrag har en 

stor betydelse för resultatet. Dessutom är det nödvändigt att individen har klart för 

sig på vilket sätt bidraget kommer att användas och om det är konfidentiellt eller 

inte. Författarna rekommenderar att informationen ges stegvis, t.ex. med ett brev 

eller mail med förvarning om att ett telefonsamtal kommer då tid och plats 

meddelas och till sist vid själva intervjun då fullständig information ges 

tillsammans med en presentation av intervjuaren. 

Beroende på hur väl vi preciserat vårt problem och beroende på graden av 

standardisering och strukturering behöver frågorna formuleras och ordnas för att 

slutligen arrangeras genom en “tratt”-teknik. “Tratt“-tekniken går ut på att stora 
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öppna frågor kommer först och övergår i mer specifika. Om det förväntas att 

intervjupersonen inte har någon bestämd åsikt kan omvänd “tratt”-teknik 

användas skriver Patel och Davidsson (2011). Detta för att hjälpa individen att 

samtidigt som frågorna besvaras kunna tänka igenom och bilda sig en uppfattning 

inom området. Vidare rekommenderar författarna vilka frågor som bör undvikas 

och vad som är viktigt att tänka på för att formulera frågorna så att de ska 

uppfattas på det sätt som var avsikten.  

För den här studien har vi valt att stegvis delge respondenterna information via 

mail och telefon för att slutligen genomföra intervjun. Vi har även valt “tratt“-

tekniken genom att inleda med öppna frågor/områden för att sedan ställa 

följdfrågor där det passar för att vi tror att vi bäst fångar in respondentens svar i 

sitt sammanhang på detta sätt.  Undersökningen innefattar sex intervjuer som vi 

genomförde utifrån en övergripande intervjumall, se bilaga A.  

3.3 Val av organisationer och respondenter  

Grunden för undersökningens tillförlitlighet är valet av organisationer och 

respondenter. Uppsatsen är inriktad mot projektbeställarens perspektiv eftersom 

beställaren är den som har ansvaret att välja projektledare. Projektbeställare är i 

undersökningen valda ur offentlig sektor i linje med det Jansson och Ljung (2009) 

skriver att det i offentlig sektor ofta pågår ständiga förändringar av egna 

verksamheten parallellt med pågående verksamhet. Offentlig sektor ligger även 

under offentlighetsprincipen (2009) vilken säger att kommunala verksamheter så 

långt som möjligt ska vara öppna och att tjänstemän i offentliga organisationer har 

rätt att berätta vad de vet för utomstående. Därför valde vi att intervjua 

projektbeställare i kommuner och länsstyrelse.  

För att kunna besvara vår fråga behövde samtliga respondenter vid 

intervjutillfällena vara eller hade nyligen varit projektbeställare av olika projekt i 

respektive kommun eller länsstyrelse och därmed inneha den kompetens vi 

eftersökte. Vi valde att genomföra minst sex intervjuer för att få ett avgränsat och 

samtidigt tillräckligt underlag att genomföra vår analys på.  

För att få en samstämmig upplevelse inför analysskedet bestämde vi oss för att 

genomföra intervjuerna gemensamt. Vid urvalet avgränsade vi till kommuner på 

rimligt avstånd från våra respektive bostadsorter och genomförde tre intervjuer i 

norrortskommuner till Stockholm, Upplands Väsby, Vallentuna och Täby samt 

två intervjuer i Karlstad kommun och en på Länsstyrelsen i Värmland.  

Vi kontaktade respondenterna via mail, i några fall direkt och i några fall via 

kontaktpersoner och beskrev syfte och innehåll med uppsatsen, samt en förfrågan 

om intervju med förslag på tillfälle. Någon svarade direkt med en bokning medan 

andra krävde uppföljning via telefon. I processen fick vi negativt svar av en 

respondent och fyra svarade inte alls så vi fortsatte kontaktsökandet. Till slut var 

tre intervjuer inbokade under två dagar den första intervjuveckan i Stockholms 

norrortskommuner och därefter tre intervjuer inbokade under två dagar den andra 

intervjuveckan i Karlstad.  

Respondenterna representerar fyra kommuner och en länsstyrelse samt i 

genusperspektiv representerar de tre manliga och tre kvinnliga individer. 

Huvudfokus är inte respondenterna eller verksamheterna i sig utan den kompetens 
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de besitter i ämnet vilket vi baserat våra slutsatser på. Utifrån likheter och 

skillnader i respondenternas svar har vi generaliserat och analyserat. 

Efter genomförandet har vi skickat tackmail och är lovade möjlighet till 

uppföljning om det kommer att behövas. Vi har också fått en skriftlig bekräftelse 

på att vi får använda namn och kommun/länsstyrelse om respondenterna får 

godkänna texterna.  

3.4 Inför genomförandet av intervjuerna  

För den första intervjun räknade vi med en tidsåtgång på mellan 1,5-2 timmar. 

Skälet till det är att vi ville ge tillräckligt med tid för resonemang och ett längre 

tidsspann eftersom det var vår s.k. pilotstudie. Följande intervjuer räknade vi med 

skulle ta något kortare tid. Samtliga respondenter tackade ja till intervjuer på 

mellan 1,5-2 timmar. Den första intervjun tog närmare två timmar medan övriga 

tog 50 minuter-1,5 timmar.  

Vi inledde intervjun enligt ovan beskrivna metod genom att börja med 

projektbeställaren själv och därifrån gå över på våra frågeområden enligt “tratt”-

tekniken. Vårt grundläggande fokus var att använda oss av Segolssons (2011) 

beskrivning av dialogen, att inte lägga in våra egna värderingar i frågorna, med 

syftet att inte påverka respondenternas svar. Undantaget var en fråga, där vi 

hjälpte till att beskriva projektledarkompetenser i syfte att leda respondenterna 

djupare i svaren. 

I samspel avrundade vi intervjuerna när vi fått de svar vi efterfrågat. Sammantaget 

har intervjuerna gett över förväntan, vilket vi redovisar i empirikapitlet. De har 

inneburit en fördjupad insikt i frågan i enlighet med den hermeneutiska spiralen 

(Patel & Davidsson 2011) där vi ställer teori mot insamlat material och delar av 

intervjuerna mot intervjuerna i sin helhet vilket leder till en spiralliknande 

utveckling av vår studie, d.v.s. ny förståelse som gör att studien utvecklas.  

3.5 Analysansats  

I vår analys vill vi ställa delar av intervjuerna mot intervjuerna i sin helhet för att 

förstå sammanhangen i det vi vill utforska. Det kallas för ett hermeneutiskt 

forskningssätt. Hermeneutik betyder enligt Patel och Davidson (2011) 

tolkningslära och handlar om forskarens vilja att förstå. Forskaren närmar sig det 

som ska utforskas subjektivt utifrån sin egen förförståelse där förståelsen är en 

tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå. Hermeneutikern försöker förstå 

helheten i forskningsproblemet vilket kallas för holism och betyder att helheten är 

mer än summan av delarna (Patel & Davidson 2011). Vidare ställer forskaren 

helheten i relation till delarna och pendlar sedan mellan del och helhet för att 

förstå så mycket som möjligt. Vi följer Patel och Davidsons (2011) beskrivning av 

den hermeneutiska spiralen där vi ställer teori mot insamlat material och delar av 

intervjuerna mot intervjuerna i sin helhet vilket leder till en spiralliknande 

utveckling av vår studie, d.v.s. ny förståelse som gör att studien utvecklas. Vi 

utgår från våra noggrant transkriberade intervjuer som vi först läser i streck för att 

försöka förstå helheten och därefter gör noteringar av delar som vi sammanställer 

i en matris för att åter kunna överblicka helheten. Detta ställer vi i sin tur mot 

insamlad teori som leder till ny tolkning som leder till analys och ny förståelse. 
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Enligt Patel och Davidson (2011) ställs hermeneutiken mot andra induktiva 

vetenskapliga förhållningssätt. Dessa är positivismen och empirinära ansatser. 

Positivismen är ett sätt att forska eller förstå praktisk forskningsverksamhet som 

handlar om kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys och där forskaren 

är objektiv och osynlig (Patel och Davidson 2011). Detta förhållningssätt skulle 

inte ge oss, i vår uppsats om pedagogisk projektledning tillräckligt djup i svaren. 

Empirinära ansatser är, enligt Patel och Davidson (2011) flera olika ansatser där 

forskaren utgår från empiri och formulerar en lokal teori som främst har täckning 

för det lokala fallet. Forskaren utgår från en öppen forskningsfråga, som förändras 

under processen, för att leda till en lokal teori. Detta förhållningssätt skulle vara 

begränsande för oss, eftersom lokala teorier, enligt Patel och Davidson (2011) kan 

betraktas som ointressanta i forskningshänseende. 

3.5.1 Hermeneutik och lärande 

Segolsson (2011) diskuterar hermeneutikens påverkan på lärande, på så sätt att 

dialogen och tolkningen har betydelse för lärandet. För att kunskap för förståelse 

ska bli en del av ens person behöver dialogen vara genuin och äkta och tolkningen 

erkänd som en tolkning. Dialogen är förutsättningen för det sammanhang i vilken 

tolkningar kan mötas, med respekt för frågans komplexitet och ett genuint intresse 

av den andres förståelse (Segolsson 2011). 

Vid intervjuerna har vi använt oss av Segolssons (2011) resonemang kring 

dialogen, d.v.s. att svårigheten i en dialog är att det ligger i den enskildes ansvar 

att inte vända frågans grundläggande komplexitet till att tolka den så att den 

bekräftar de egna föreställningarna. I så fall har vi bara förstärkt våra fördomar. 

För att förstå relevansen i detta följer här ett exempel från en intervju. På frågan 

“Vad gör projektledaren i de här projekten?” svarade en respondent: 

”Projektleder! Vad tänkte du på?” För att då inte hjälpa till med tolkning av svaret 

och därmed förstärka våra fördomar, svarade intervjuaren:” Jag är nyfiken på din 

beskrivning av vad projektledaren gör! Vilket uppdrag…?” Härpå följde en lång 

beskrivning av respondenten utan att vara styrd av intervjuaren. 

Vid analyserna har vi använt oss av Segolssons (2011) resonemang kring tolkning 

och lärande. Han tar upp centrala principer för lärandets hermeneutik när det 

gäller lärandet som tolkning och menar att tolkningen måste erkännas som en 

tolkning. Vidare ska texter inte betraktas som fullbordade utan får sin mening i 

tolkningsakten. Det är viktigt att beakta förutsättningarna som ligger till grund för 

tolkningen eftersom det avgör vad som är möjligt att tolka samt att inte betrakta 

andra tolkningar som felaktiga eller misstag utan som likvärdiga egna tolkningar. 

Frågans betydelse för tolkningen och därigenom också dess betydelse för lärandet 

är central, t.ex. karaktären på frågan som avgör vad som är möjligt att upptäcka. 

Slutligen betonar Segolsson (2011) att förväntningarna, eller våra fördomar, 

påverkar det som ska tolkas.  

3.6 Analysmetod 

Som resultat av intervjuerna hade vi inspelningar som vi transkriberade. Vi 

påbörjade transkriberingen direkt efter första intervjun för att få en uppfattning 

om vad resultatet skulle ge. Detta fick oss att inse att resultatet var mycket mer 

omfattande än vad vi ursprungligen tänkt oss. Genom att lyssna och skriva ner 
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intervjuerna på nytt fick vi möjlighet att smälta och ta in ny kunskap som vi 

antagligen hade missat med enbart minnets och anteckningarnas hjälp. Patel och 

Davidsson (2011) rekommenderar att bearbeta kvalitativa undersökningar löpande 

vilket leder till att analysen påbörjas vilket, återigen, är ett led i den 

hermeneutiska processen. De skriver också att kvalitativa undersökningar med 

transkribering är tids- och arbetskrävande, vilket vi ändå väljer, eftersom resultatet 

ger möjlighet till en grundlig analys.   

När sedan texten var transkriberad påbörjades bearbetning. I enlighet med Patel 

och Davidssons (2011) rekommendationer om arbetssätt arbetade vi med att 

skriva ner anteckningar i textmaterialet som skulle hjälpa oss att kategorisera 

materialet. Till intervjuerna hade vi gjort frågeområden som vi till en början 

utgick ifrån när vi skulle kategorisera materialet. Detta utökades emellertid i och 

med arbetets gång till fördjupningar inom kategorierna. 

Utifrån våra marginalanteckningar sorterade vi materialet i en matris för att 

försöka uppnå att få överblick över både del och helhet enligt den hermeneutiska 

spiralen (Patel & Davidsson 2011). Kategorierna sorterades lodrätt och varje 

respondent sorterades vågrätt, så att materialet blev möjligt att jämföra, både 

överblickbart och möjligt att studera i detalj. 
 

Frågor om: Per-Ola Lindahl 
Utvecklingsstrateg 
Upplands Väsby 
kommun 

Eva Lod 
Enhetschef 
utbildningsförvaltn. 
Vallentuna kommun 

Leif Eriksson 
COO (planerings- och 
IT-avdeln) 
Täby kommun 

Peter Bäckstrand 
Personaldirektör 
Karlstad kommun 

Ingrid Tilly 
Utvecklingsstrateg 
Länsstyrelsen 
Värmland 

Ann Salomonsson 
Chef kontaktcenter 
Karlstad kommun 

Projektbeställaren 
Möjlighet att påverka 
 
 

Inte orkat med men 
avsikten är att utbilda 
projektbeställare för att 
de ska lära sig se 
effektmålen.  
Ja hon (projektledare) 
arbetar med 
kvalitetsfrågorna i… 

Projektbeställaren måste 
ha ett tänk först, vad är 
det jag vill åstadkomma, 
vad är det jag vill att vi 
ska göra, vad är det för 
uppdrag vi har och hur 
mycket pengar har vi att 
röra oss… 

G:…I organisationen? Har 
ni hittat de här…? Gått 
utanför? 
Leif: Nej, inte i 
organisationen. Absolut 
utanför. Vi hade ingen 
här som hade de här 
förmågorna här internt … 

Nej projektbeställaren 
har inte direkt någon 
möjlighet att påverka vad 
implementeringen 
kommer att åstadkomma 
i organisationen och det 
är inte meningen då 
kunde jag … 

M: …urval att välja från?  
I: Nej, nej det är ju mitt 
problem. Jag har ett 
projekt som jag inte kan 
sätta igång därför att vi 
inte har projektledare. 
Det finns ju…  

Ja, jag kunde inte välja 
henne, utan vi hade IT-
projektledare i 
kommunen så det var 
hon som var ledig. Alltså 
vi hade personer i 
kommunen som tog såna 
här typer av projekt… 

Förändring 
Människors 
beteende 

Metod: framgångsfaktor 
att ha förmåga visa 
fördelarna med 
förändringen, vilka inte 
alltid är så tydliga.  
Viktigt titta på 
erfarenheterna från 
tidigare. Kan vara brist… 

M:..förändra människors 
beteende?  
E: Det är inte så lätt, nej, 
det är svårt sånt. Och 
invanda mönster är svåra 
att rubba på. Och skolan 
har ganska… 

M: Påverka personalens 
beteende alltså? 
L: Ja precis! Och också få 
en sund konkurrens i det 
här, det här är första 
verksamheten jag jobbar 
i där jag inte vet… 

 I slutänden av interna 
förändringsprojekt, där 
kan man jobba på olika 
sätt och där kan man se 
en trendförskjutning över 
den senaste 
tioårsperioden… 

M: …förändra människors 
beteende, så att de blir 
effektivare.  
I: Ja, jobbar snabbare. 
Eller uppfyller kundens 
krav får vi hoppas att det 
rör sig om.. 

Förändra människors 
beteende, det står i vårat 
mål att det ska leda till 
verksamhetsutveckling 
och det är ett annat ord 
för det. Ja, det är svårt, 
helt klart är det ju det. 
Dels måste man inse… 

Projektledar-
kompetens 
Kompetenser/ 
egenskaper 
 

Alla har inte förmågan att 
bli bra projektledare. 
Krävs ledarförmåga för 
att bli det. 
Viktigast få alla med sig, 
hålla efter tidplan och 
budget. 
Jag tror att bra 
projektledare…  

 Ja, inom ett internt 
projekt. Ja för att det kan 
man väl säga att vi 
försöker nog plocka 
projektledare inom vår 
organisation. Det kan ju 
vara ibland att man har 
haft…  

Utmaning för oss var just 
det här med att vi, som 
alla andra organisationer 
också, som om man ska 
driva projekt om skolan 
så tittar man på, ja vilka 
kan verksamheten bäst…  

Det ska vara en 
akademiker för de har en 
generalistisk hållning och 
ett kritiskt 
förhållningssätt, det är 
det vi vill åt, det är 
grunden. Sjuksköterskor, 
lärare, ekonomer, de 
behöver inte… 

Ja, leda! Man ska kunna 
leda då och våga 
delegera med andra ord 
och så får man inte gräva 
ner sig i sakfrågorna. Det 
är ju någon annan som 
ska. För en projektledare 
precis som… 

Det är väl uthållighet, 
kommunikativ förmåga i 
både skrift och tal för 
man ska ju skriva en hel 
del också även om vi har 
talat mycket om att man 
ska kommunicera 
mycket…  

Pedagogiska 
kompetenser 
Finns behov 

Pedagogisk kompetens 
värdefull i olika 
sammanhang. Att vara 
lärare innebär att man 
har ledarkunskaper med 
sig, kan lyssna etc...  

… Att man då skulle 
kunna ha en pedagog 
som projektledare? Ja, 
det tror jag skulle vara 
bra. Jag tror att 
pedagoger, de är ju 
projektledare hela tiden 
i…  

…att vara duktig 
projektledare det är att 
va chef fast inte ha 
ansvar för personal. Du 
ska fortfarande ha 
förmågan att leda andra 
människor… 

Ja, pedagogiska 
kompetenser behövs 
absolut. Projektledaren 
måste kunna handskas 
med individer det 
viktgaste är att kunna 
förklara, vad är… 

G: …behov av 
pedagogiska 
kompetenser.. 
I: Det gör det väl hos 
allihopa, skulle jag tro. 
Borde inte alla läsa lite 
pedagogik?...  

Jag tror att det finns 
behov av pedagogiska 
kompetenser och när jag 
säger kommunikation 
och information så för 
mig är det nog mixat med 
pedagogik…   

 

Tabell 3. Urklipp ur kategoriserad intervjumatris utifrån transkriberat material. 

Till analysarbetet är vår avsikt att försöka behålla Segolssons (2011) resonemang 

kring tolkning, d.v.s. att tolkning måste erkännas som en tolkning och inte en 

sanning. Dessutom behöver vi bevaka hur våra förväntningar och fördomar 
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påverkar det som ska tolkas. För att lyckas med detta tar vi hjälp av en noggrann 

transkribering, där vi inte omformulerar respondenternas svar. 

3.7 Tillförlitlighet 

I vår studie har vi tagit hänsyn till validitet, d.v.s. att vi måste veta att vi 

undersöker det vi avser att undersöka samt reliabilitet, d.v.s. att vi gör det på ett 

tillförlitligt sätt (Patel och Davidson 2011). Validiteten har vi tagit hänsyn till 

genom att vi utgått från samma frågeområden genom hela studien, i teori, empiri 

och analys samt reliabiliteten har vi tagit hänsyn till genom att vi genomfört 

intervjuerna gemensamt. 

Ett av verktygen vi använt för att öka reliabiliteten är att vi valt att göra alla sex 

intervjuer tillsammans istället för att göra tre var. Om vi delat på oss hade risken 

varit större för att intervjuerna skulle få två olika tillvägagångssätt. Vi kommer i 

analysen att fråga för fråga ställa de olika respondenternas svar emot varandra. 

Detta kan visa att alla svarar lika på någon fråga vilket enligt Bell (1995) kan 

betyda att de intervjuade påverkats av något utifrån t.ex. stor nyhet om ämnet på 

TV, fantastiska forskningsresultat som nyss släppts eller att frågan varit ledade. 

Det skulle också kunna vara så att de likartade svaren är ett mönster som indikerar 

ett faktiskt resultat! 

För att minimera risken för missuppfattningar har vi gjort ljudinspelningar av 

intervjuerna och för att säkerställa tolkningarna har vi valt att transkribera 

intervjuerna i sin helhet. 

Vi ser en risk i att vi begränsar oss i forskningen genom att försöka påvisa ett 

redan uttänkt resultat, d.v.s. att det finns ett behov av pedagogisk projektledning. 

Patel och Davidson (2011) menar att det ligger en fara i att den befintliga teori 

som forskaren utgår ifrån kommer att rikta och påverka forskningen så att 

intressanta rön inte upptäcks. För att minimera den risken har vi i våra 

intervjufrågor öppnat utforskande för att ge möjlighet till att nya rön upptäcks. 

Det är anledningen att vi valt att arbeta induktivt. Patel och Davidson (2011) 

menar att forskaren i kvalitativa intervjuer aldrig i förväg kan formulera 

svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det “sanna” svaret på en 

fråga och på det sättet är en kvalitativ intervju inriktad mot ett induktivt arbetssätt. 

3.8 Källkritik 

Källkritik innebär enligt Patel och Davidson (2011) att vi måste förhålla oss 

kritiska till de dokument som bildar vårt teoretiska underlag genom att göra en 

bedömning av om fakta eller upplevelser är sannolika. Vi måste ta ställning till 

när och var dokumenten tillkommit samt vilket syfte upphovsmannen har haft och 

vem upphovsmannen är.   

De källor vi valt att referera till har vi också själva läst från originalförfattaren 

även om vi från början hittat källan i någon annan författares text. Vi har medvetet 

sökt källor från 2000-talet i första hand för att få ett relativt färskt underlag. 

När vi använt källor skrivna på engelska har vi använt Google translate för en 

första bearbetning av texterna. Därefter har vi översatt för att få ett användbart 
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material. Detta för att termer och begrepp jämfört med svenska texter ska vara 

desamma. 

3.9 Avvikelser 

Ytterligare påverkan på validiteten i våra studier är om vi stött på avvikelser i 

händelseförloppet. Som inspelningsfunktion använde vi en produkt som heter 

Röstmemon i iPhone4. Inför intervjuerna gjorde vi provinspelningar för att 

försäkra oss om att mikrofonen hade tillräcklig räckvidd och inte hade automatisk 

avstängning efter ett visst tidsintervall eller att laddningen inte skulle klara två 

timmars inspelning. Vi lärde oss att föra över materialet till datorer via USB-

minnen, för att försäkra oss om att inte tappa bort någon inspelning. Vid 

intervjutillfällena placerades mikrofonen mitt på bordet mellan intervjuare och 

respondent. Efter avslutad intervju fördes inspelningen över till dator via iTunes. 

Vid en av intervjuerna var det någon av deltagarna runt bordet som rörde vid 

iPhonen och inspelningen avslutades utan att någon lade märke till detta när det 

hände. Efteråt när vi skulle föra över inspelningen till en dator såg vi att den var 

för kort. Vi lyssnade för att höra vad som hänt och insåg att ca 20 minuter 

saknades på slutet. För att inte hinna glömma för mycket satte vi oss genast ned 

och skrev ned alla anteckningar och minnen som vi hade från intervjuns sista del. 

Vid två tillfällen var respondenterna tvungna att göra korta avbrott i intervjuerna. 

Dessa störningar gav oss som intervjuare ett tillfälle att återkoppla till varandra i 

halvtid och jämföra intryck m.m. vilket kan ha påverkat vår fortsatta intervju. 

Sammantaget ser vi inte att förekomna avvikelser har haft betydande påverkan på 

vår forskning utan vi kan nu gå vidare till empiri och analys med ett stort och 

innehållsrikt insamlat material. 
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4 Empiri 

I empirikapitlet återfinns de observationer av verkligheten som vi har gjort. Det 

har skett genom sex stycken intervjuer och kapitlet inleds med en presentation av 

respondenterna, deras beskrivning av de organisationer de representerar och deras 

projektbeställaruppdrag. Projektbeställarperspektivet bildar en egen rubrik då 

möjligheten att påverka projektet samt möjlighet att välja projektledare ligger till 

grund för vår studie. Därefter följer en redogörelse av intervjusvaren, sorterade 

efter de frågeområden vi utgick ifrån under intervjuerna. Till frågeområdena hör 

följdfrågor som är insorterade med underrubriker till respektive område. 

Analyskapitlet är upplagt utifrån samma rubriker och underrubriker. 

Intervjumaterialet redovisas omfattande och motsvarar innehållet i de 

transkriberade texterna, så vi väljer att inte redovisa dessa som bilagor. Som hjälp 

till läsaren startar varje respondents stycke med namnet i kursivt. 

4.1 Beskrivning av respondenter 

Intervjuerna genomfördes i norrortskommuner till Stockholm samt i Karlstad 

eftersom avgörande för urvalet var att genomföra intervjuerna gemensamt vilket 

avgränsade till kommuner i rimligt avstånd till Vallentuna och Sunne. Urvalet 

blev, efter tips och kontakter, projektbeställare beskrivna i den ordningen de 

intervjuades: Per-Ola Lindahl i Upplands Väsby kommun, Eva Lod i Vallentuna 

kommun, Leif Eriksson i Täby kommun, Peter Bäckstrand i Karlstad kommun, 

Ingrid Tilly i Värmland samt Ann Salomonsson i Karlstad kommun.  

 

Respondent 1, Per-Ola Lindahl, fortsättningsvis kallad Per-Ola, 

utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret i Upplands Väsby kommun: 

Upplands Väsby kommun ligger nordväst om Stockholm och har 40 723 invånare 

och är 1 825 medarbetare (Svenskt näringsliv 2013). Kommunledningskontoret är 

kommunstyrelsens förvaltning, som ger stöd till och tillgodoser behov hos 

kommunstyrelsen, förvaltningar/bolag och medborgarna (Upplands Väsby 

kommun 2013). Per-Ola berättade att Upplands Väsby är den kommun som har 

gjort en av de snabbaste förändringarna någonsin. Som följd av ett politiskt 

maktskifte förändrades kommunen från att ha gjort allt i egen regi till att erbjuda 

alla anställda att knoppa av och starta eget. Idag är 20 % av förskolorna i 

kommunal regi och resten är privata. Från att ha varit 2500 anställda har de 

minskat till 1300. Många försvann till andra företag och t.ex. finns ingen 

kommunal hemtjänst kvar i kommunen. Per-Ola menade att det ibland är svårt i 

en kommun där det är dubbel styrning, en politisk och en tjänstemannastyrning, 

att intressena drar åt olika håll. Därför behövdes en ny organisation, framförallt 

för kommunstyrelsen med de delar som hör till. Kommunstyrelsen har till ansvar 

att uttrycka tydliga uppdrag för de dubbla rollerna, systemledarrollen som är det 

politiska uttrycket samt egen regi som mer handlar om affärsmässiga 

överväganden och att driva företag (Trekommunersprojektet 2013). Per-Ola 

berättade att de skapade en projektmodell i detta sammanhang för att få en bättre 

effekt inom kommunen med tydliga ansvarsområden, som nu ska användas för 
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alla projekt de genomför i kommunen, ett beställarkontor och en utförarsida, d.v.s. 

en systemledarroll och egen regi. 

Per-Ola är utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret och har huvudansvaret 

för IT-verksamheten i kommunen. Han är beställare av IT-projekt sedan ett antal 

år och arbetade tillsammans med personalchefen fram en ny organisation för 

kommunen 2008.  

 

Respondent 2, Eva Lod, fortsättningsvis kallad Eva, enhetschef på barn- och 

ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun: 

Vallentuna kommun ligger norr om Stockholm och Täby och har 31 215 invånare 

och är 1 875 medarbetare (Svenskt näringsliv 2013). Barn- och 

ungdomsförvaltningen ansvarar för tio grundskolor, ett tjugotal 

förskolor/familjedaghem och en gymnasieskola. Resurscentrum är samordnare för 

barn i behov av särskilt stöd. Kostenheten ansvarar för skolrestaurangerna. Inom 

barn- och ungdomsförvaltningen arbetar ca 800 medarbetare med ansvaret för ca 

6 500 barn och elever. Hela verksamheten är IiP-certifierad (Investors in People, 

2013).  

Eva berättade att de på Förvaltningskontoret arbetat med projekt och processer 

och även ute i skolorna har de försökt implementera projektmodeller, projekttänk 

och även processtänk. Eva tycker det är väldigt bra, då det vanliga är att tänka att 

det där hör till industrin och produktionen och inte för tjänsteplanet, absolut inte 

utbildningssidan. Hon menade att de faktiskt har väldigt mycket nytta av 

tankebanorna kring projekt och process, att de på förvaltningen har lärt sig mycket 

och att skolorna också börjar tycka det. Det inte är så dumt att dokumentera sina 

processer, då de ser vart de är på väg och vad de håller på med, samt också att 

jobba med projekt ibland. 

Eva är enhetschef på barn- och ungdomsförvaltningen. Hon berättade att hon har 

hamnat mycket i rollen som projektbeställare och har skrivit många 

projektbeställningar, inom förvaltningen. Mest är det administrativa projekt hon är 

beställare av just nu, som att implementera nya verktyg, och system. I början 

tänkte Eva att när hon skrivit projektbeställningen så har hon ju nästan gjort hela 

projektet själv då det gäller att tänka efter så otroligt mycket för att 

beställningsmallen är så detaljerad. Genom att följa projektbeställningen till punkt 

och pricka, menade hon att det känns som hon genomfört projektet innan hon är 

klar med sin beställning. Idag är hon inte så detaljerad utan samarbetar istället 

kring projektbeställningen med personen som ska bli projektledare, d.v.s. att 

projektledaren och projektbeställaren arbetar tillsammans. 

 

Respondent 3, Leif Eriksson, fortsättningsvis kallad Leif, COO (Chief Operating 

Officer) för planeringsavdelningen och IT-avdelningen på 

kommunledningskontoret i Täby kommun: 

Täby kommun ligger norr om Stockholm och har 65 364 invånare och är 2 625 

medarbetare (Svenskt näringsliv 2013). På kommunledningskontoret finns alla 

stödfunktioner som stöttar kommunens verksamheter och där drivs många 

förändringsprojekt. Leif berättade att planeringsavdelningen i Täby är detsamma 
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som ekonomiavdelningen och den har tre ben, controllers med löneredovisning 

och upphandlingsavdelningen, d.v.s. kanslienheten samt utredare. Han berättade 

vidare att inom IT så finns det som heter Verksamhetsstöd, vilket tidigare var 

själva IT-avdelningen. Verksamhetsstöd ska stödja när systemen inte fungerar. 

Utöver det har IT-avdelningen e-tjänstförvaltning. Det finns också en enhet som 

heter Verksamhetsutveckling som just nu inte sitter på IT utan på 

planeringsavdelningen som funktion, så det har fluktuerat litegrann, konstaterade 

Leif. Där sitter ungefär 3-4 projektledare, som jobbar professionellt med 

projektledning i kommunen. Leif beskrev vidare att de är väldigt effektiva i Täby 

med en gemensam administration, ett ”Shared center”, där de blandar mot egen 

regi och mot systemsidan. 

Leif började på kommunen för drygt 7 år sen som CIO (Chief Information 

Officer), d.v.s. ansvarig för IT-utvecklingen, där rollen handlade om att försöka 

förstå vad det var för värde de kunde få ut av sin verksamhet, d.v.s. nyttan för 

organisationen. Sedan 2,5 år tillbaka är Leif COO (Chief Operating Officer), 

d.v.s. operativ chef för de operativa delarna och i det ansvaret ingår det som heter 

planeringsavdelningen i kommunen. Dessutom har han kvar ansvaret för IT 

fortfarande och så ansvarar han för Verksamhetsutveckling. Leif började sitt 

arbete i kommunen med att effektivisera IT, framförallt genom att arbeta 

processinriktat med ITIL, ett processramverk som är branschstandard inom IT-

verksamheten. Genom det kunde han frigöra resurser och de resurserna flyttades 

över till det han kallar för Verksamhetsutveckling. Det gjorde han för att det 

saknades ett fokus på hur de skulle kunna utveckla sin verksamhet. Till 

Verksamhetsutveckling anställde Leif projektledare, som också har rollen som 

verksamhetsutvecklare. 

Leif är projektbeställare för de projekt som genomförs inom ramen för hans 

ansvarsområden på planeringsavdelningen och IT-avdelningen på 

kommunledningskontoret.   

 

Respondent 4, Peter Bäckstrand, fortsättningsvis kallad Peter, personaldirektör på 

kommunledningskontoret i Karlstad kommun:  

Karlstad kommun ligger i Värmland och har 86 929 invånare och 7675 

medarbetare (Svenskt näringsliv 2013). Kommunledningskontoret i Karlstad har 

kommunstyrelsens uppdrag att initiera, analysera, driva på och bevaka utveckling 

och tillväxt i Karlstad med region. Kommunledningskontoret har två stabsenheter, 

stadssekretariatet och kommunikationsenheten, samt tre funktioner, vilka är 

verksamhetsstyrning och ekonomi, tillväxtcentrum samt koncernstöd (Karlstad 

kommun 2013). Peter har det övergripande ansvaret för koncernens 

personalarbete. Han berättade att de inom Karlstad kommun generellt jobbar 

genom att vara personalnära. De har en bred personalutvecklingsportfölj, 

räddningstjänst, utbildning, barnomsorg, äldreomsorg, fastigheter m.m. 

Gemensamt är att alla har samma värdegrund vilket handlar om att vara 

verksamhetsnära med brukarfokus: ”Vi är till för Karlstadborna”. 

Peter arbetar på kommunledningskontoret som personaldirektör. På Peters nivå 

sätter de ramarna och anger handlingsutrymmet för verksamheten, som ett 

styrdokument. Peter har varit projektledare också, bland annat när de byggde upp 
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kommunens projektmodell. Det är enbart interna förändringsprojekt som han har 

varit delaktig i, inte byggprojekt, berättade han, för han jobbar inom management 

hela tiden. Det är framförallt utvecklingsprojekt när det gäller “human resourses” 

som är hans område. Arbetet med projektmodellen handlade om vad som är 

projekt och inte, att ge ordet projekt status. Det ska vara kommunicerbart som 

man kan ta del av. Det gäller att kunna visa vad som är projekt eller inte. 

När ett ärende hamnar på Peters bord avgör han om han ska vara projektbeställare 

eller delegera uppdraget vidare i organisationen. Beställaren ska ha vissa mandat 

och viss position för att fatta beslut och Peter överlämnar det ansvaret och de 

befogenheterna till någon av sina medarbetare som har den positionen. Ibland är 

Peter projektbeställare själv, just nu för ett projekt som de precis avslutat och ett 

som precis börjar. Det är inte bara Peter som väljer vem som ska ha 

projektbeställarrollen utan även kommundirektören och politiken. 

 

Respondent 5, Ingrid Tilly, fortsättningsvis kallad Ingrid, utvecklingsstrateg på 

Länsstyrelsen i Värmland: 

Länsstyrelsen i Värmlands län som omfattar 273 132 invånare och har ca 200 

medarbetare (Länsstyrelsen 2013). Ingrid berättade att Länsstyrelsen i Värmland 

är en av Sveriges 21 länsstyrelser. Det är en statlig myndighet som lyder direkt 

under regeringskansliet och sorterar under Socialdepartementet, men Ingrid tror 

att de har frågor som berör alla departement, såsom naturvård, miljöfrågor, 

djurskydd och rovdjurspolitik, samhällsplanering, kulturmiljö, sociala frågor, 

jämställdhet, integration, mänskliga rättigheter och till och med trafikfrågor. 

Handläggningen består i att handlägga olika ansökningar om tillstånd eller 

dispenser av olika slag, enligt lagstiftningar och förordningar. Länsstyrelen är 

också tillsynsmyndighet inom många områden, såsom djurskydd, miljö och 

kulturmiljö där natur- och miljöfrågorna är störst. Förutom tillståndsgivning och 

tillsyn så har de flera uppdrag där de ska samordna andra statliga myndigheter 

eller se till att nationella mål blir regionaliserade, d.v.s. efter 

Värmlandsförhållanden och därefter föra ut det i länet. 

Ingrid är utvecklingsstrateg, direkt under länsledningen, på Länsstyrelsen i 

Värmland. Hon berättade att hon är utbildad kemiingenjör och arbetade först inom 

verkstadsindustrin under en god tid i olika chefspositioner, framförallt. Därefter 

har hon varit på Länsstyrelsen sedan 1998 och arbetat med allt möjligt och 

började inom miljöfältet, vilket är ganska naturligt om man har någon bakgrund 

inom kemi. Ingrid berättade att hon haft olika chefsjobb och nu jobbar hon i en 

stab med långsiktig planering och har blivit involverad i projektorganisationen för 

Länsstyrelsens gemensamma projekt. Det är ett e-förvaltningsprojekt mellan de 21 

länsstyrelserna, där Ingrid sitter i styrgruppen för de 21. Hon berättade att 

länsstyrelserna är helt beroende av varandra eftersom de har t.ex. alla IT-systemen 

ihop. Detta projekt håller Länsstyrelsen i Västra Götaland i för att de har hand om 

länsstyrelsernas IT-enhet. Nu är projektet på väg över i drift och när IT-systemen 

ska förvaltas från verksamhetens sida, då är Ingrid objektägare. Hon beskrev att 

då är hon ju ungefär som en projektledare och har inte hela chefsmandatet, utan 

hon får jobba på annat sätt. Blir det problem får hon vända sig till cheferna på de 

21 organisationerna. Ingrid tyckte att det är lite extra krydda då alla 21 

länsstyrelserna är med. Det är spännande att studera bara det, hur det går till. 
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Respondent 6, Ann Salomonsson, fortsättningsvis kallad Ann, chef för 

Kontaktcenter i Karlstad kommun: 

Kontaktcenter med 30 medarbetare i Karlstad kommun servar 86 929 invånare 

(Svenskt näringsliv 2013) i Karlstad kommun. Kontaktcenter är Karlstad 

kommuns enhet för att öka Karlstadbornas tillgänglighet till kommunen, ge bra 

service samt avlasta olika verksamheter genom hantering av enklare ärenden. Det 

är en nyöppnad verksamhet som byggts upp och drivits som projekt i två år och 

blev permanent från 1 juli i år. Ann berättade att den här verksamheten är vägen in 

till kommunen, att det ska vara ett lättare sätt för medborgare och andra att ta 

kontakt med kommunen, att snabbt få hjälp. Uppdraget är att hjälpa medborgarna 

utåt och vara länken in mot verksamheten. I det här projektet så har de byggt upp 

hela verksamheten kring vad uppdraget ska vara. Arbetet har inneburit 

förhandling med alla förvaltningar, anställningar, lokaler, utrustning samt att de 

utvecklat nya tekniker. Det var väldigt brett. 

Ann blev anställd som chef men har jobbat som projektledare första tiden och sen 

har det successivt gått över till den chefstjänst hon anställdes för. Hon var ensam 

från början men nu är de nästan 30 personer. Ann har en bakgrund i kommunen 

som redovisningschef och är ekonom till professionen. Hon har drivit tre projekt 

tidigare, både i Karlstad kommun och på Landstinget, vilka framförallt har 

handlat om ekonomisystem. 

Ann har varit projektbeställare av ett ekonomisystemprojekt vid ett tillfälle.  

4.2 Projektbeställarperspektivet 

Eftersom utgångspunkten i vår studie är projektbeställarens perspektiv och 

projektbeställaren är projektledarens uppdragsgivare som anger dennes 

handlingsfrihet genom att delegera ansvar och befogenheter och som beslutar om 

mål och inriktning av projekten, har vi frågat respondenterna hur de resonerar 

kring att påverka projekten och deras möjligheter att påverka valet av 

projektledare. Här förväntar vi oss att få svar på om beställare anpassar kravet på 

projektledaren efter vilket typprojekt som ska ledas och vilka andra metoder 

projektbeställaren tar till för att styra projektet mot framgång. 

Per-Ola berättade att de i Upplands Väsby kommun har som mål att utbilda 

projektbeställare för att de ska lära sig se projektmålen. Han menade att 

projektbeställarna också behöver veta vad det är för något de beställer. På frågan 

om möjligheten att välja projektledare berättade Per-Ola att de letar internt efter 

projektledare och om de inte hittar någon så får de ta någon utifrån. Ibland kan det 

vara ett värde i att ta någon som kommer utifrån men oftast hittar de interna. T.ex. 

när de arbetade med ett projekt om kvalitetsfrågor så valde de en projektledare 

som arbetar med kvalitetsfrågor i kommunen. Det var mest naturligt att den här 

personen skulle ta det eftersom det är en kvalitetsfråga och personen är duktig på 

det och just insatt i kvalitetsfrågor. Per-Ola menade att det dock inte alltid är så 

lätt att hitta personer som är duktiga projektledare eftersom projektledning är en 

profession i sig som kräver ledarförmåga.  
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Eva menade att projektbeställaren måste ha ett tänk först, för vad det är 

projektbeställaren vill åstadkomma, vad det är projektbeställaren vill att 

projektledaren ska göra, vad det är för uppdrag projektet har och hur mycket 

pengar projektet har att röra sig med. Sådant måste en projektbeställare som ägare 

av det hela ha klart för sig. Därefter tycker Eva att det är bra att kunna jobba 

färdigt projektbeställningen tillsammans med projektledaren och likadant med 

projektplanen, så att projektbeställare och projektledare går åt samma håll.  

På frågan om projektbeställarens möjlighet att påverka valet av projektledare 

svarade Eva att projektbeställaren inte alltid har enväldigt mandat för att välja 

projektledare men ganska ofta inom Barn- och ungdomsförvaltningen har 

möjlighet att välja projektledare. Om det däremot går över förvaltningsgränsen så 

måste förvaltningschefen vara med och då blir det inte projektbeställaren utan 

förvaltningschefen som påverkar de egentliga besluten. Som ansvarig 

projektbeställare vill Eva förstås vara med och påverka vem som ska bli 

projektledare. Eva tog ett exempel och berättade om när hon valde en rektor som 

projektledare att implementera ett nytt datasystem på kommunens skolor. Han var 

inte projektledare för de andra verksamheterna, Socialförvaltningen och de andra 

förvaltningarna, utan bara skolorna. Det Eva tyckte var bra, var att han skulle 

jobba mot sina kollegor för att han sett saker och ting, genom att ha varit med som 

pilotskola i en förstudie och stött på att ”det här är bra”, d.v.s. att som skolledare 

kunna avgöra att de behöver jobba med olika delar. Då ser han som projektledare 

mer än vad Eva skulle se, eller om någon annan på kontoret skulle vara 

projektledare. Eva valde rektorn för att hon vet att det är en duktig rektor som är 

intresserad av det aktuella området och som varit med i piloten. Dessutom hade 

han en position så att han skulle ha lätt att förankra projektet ute i de andra 

verksamheterna. Så tänkte Eva.  

Eva avslutade med att beroende på vad det handlar om så är det ju många faktorer 

som projektbeställaren behöver tänka på vid valet av projektledare, såsom bland 

annat att projektledaren behöver vara kunnig på frågeområdet och ha önskvärda 

projektledarkompetenser, att kunna leda och kommunicera. Emellertid går det om 

projektbeställaren känner sig orolig att i projektplanen lägga in att göra flera 

avstämnings- och kontrollpunkter. Det är inget mer med det, så går det att göra. 

Det är ju ett sätt att som projektbeställare hålla koll så projektet inte drar iväg. 

Leif svarade på frågan om projektbeställarens möjlighet att påverka valet av 

projektledare med att han som projektbeställare inte väljer projektledare i 

organisationen utan absolut utanför eftersom de inte haft någon med efterfrågade 

förmågor internt, då det inte är någon som drivit så stora projekt på 

kommunledningskontoret. Iallafall inte så strukturerat. Framför allt brukar Leif då 

fråga efter om projektledaren arbetat mycket med en projektledningsmetodik men 

det spelar inte så stor roll vilken metodik utan att personen har arbetat i en 

metodik. Så om det kommer en person och säger att ”Ja, jag är projektledare” så 

frågar Leif ”Vilken metodik arbetar du i?” Om personen inte kan definiera det, då 

är det tveksamt om personen egentligen varit projektledare, såsom Leif ser det.  

Peter beskrev att han anser att projektbeställaren inte direkt har någon möjlighet 

att påverka vad implementeringen kommer att åstadkomma i organisationen och 

menade att det heller inte är meningen för då skulle han bara beordra just det 

istället. Projektbeställaren på den här nivån skriver inte i sin beställning vad t.ex. 

en enskild rektor eller lärare förväntas göra. Han brukar fråga när det är något han 
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inte vet och då vill han ha ett svar på hur det skulle kunna bli och menade då att 

han ju inte ska tala om hur det ska vara utan det är ju det som ska utredas med 

projektet. De effektmål han sätter som projektbeställare, är t.ex. att integrera 

systemet ifråga och att det ska vara användarvänligt samt att minska på 

personalkostnaden.  

På frågan om projektbeställarens möjlighet att påverka valet av projektledare 

svarade Peter att han tror att projektbeställaren har ganska stor 

påverkansmöjlighet. Projektledaren har generellt sett ingen formell makt i 

organisationen men däremot har projektbeställaren formell makt och är med och 

påverkar vilka som ska vara med i projektet. För att skapa projektgruppen runt 

projektledaren är det viktigt att det blir rätt personer, som kan generalisera och 

som inte är helt fast i sin sakfråga. I delprojekten får sedan personer som bevakar 

sakfrågor utrymme att vara med och tycka till. När projektet ska bakas samman 

till någon helhet som styrgruppen ska kunna ta ställning till så är det svårt att få 

ihop det om projektgruppen är för smal i sitt tänk. 

Ingrid berättade angående möjligheten att påverka valet av projektledare att 

hennes problem är just att det inte finns något urval av projektledare att välja från. 

Projektledare ska rekryteras internt och hon har ett projekt som hon inte kan sätta 

igång eftersom de faktiskt inte har projektledare. Ingrid trodde att det kan bero på 

att personer inte vågar jobba i projekt för att det är lite farligare att ge sig in i det 

mer okända, än att jobba på hemmaplan där de är handläggare och förvaltare. 

Dessutom har chefen inte riktigt koll på vad personen gör den där andra delen av 

tiden, vilket gör att uppdraget som projektledare faktiskt är lite riskabelt. På 

Länsstyrelsen har de inte än kommit till att det är lika fint att jobba i “21-världen”, 

d.v.s. i utvecklingsprojekt mellan de 21 länsstyrelserna, som det är att jobba med 

det de har på hemmaplan, vilket gör att det är svårt att rekrytera. Ingrid berättade 

vidare att det händer att de tar in projektledare utifrån men det vanligaste är nog 

att de använder handläggare och uppgraderar dem till projektledare fast 

projektledarna egentligen inte riktigt har på fötterna. I beställarperspektiv gör de 

alltså expertmisstaget, att ta en duktig expert och sätter den på att leda något. 

Ann berättade angående möjligheten att påverka valet av projektledare från då hon 

hade rollen som projektbeställare. Hon hade inte möjlighet att välja personen som 

blev projektledare, utan att de hade IT-projektledare i kommunen som tog sådana 

här typer av projekt, som personalsystem och liknande och det var denna person 

som var ledig. 

4.3 Projekttypen interna förändringsprojekt 

Här utgår vi från teorin att interna förändringsprojekt ofta misslyckas. Frågorna vi 

ställde om interna förändringsprojekt handlade om hur projektbeställaren kan 

formulera sin beställning för att planeringen av projektet ska leda till en lyckad 

förändring i verksamheten och vad respondenten upplever är svårast att lyckas 

med i just interna förändringsprojekt. Vi frågade hur ett typiskt förändringsprojekt 

ser ut i respondentens verksamhet. Vi ville ha svar på vilka roller som tillsätts vid 

initieringen av ett förändringsprojekt, om dessa hämtas internt eller externt, hur 

det går till och vad dessa bör kunna. I detta avsnitt undrar vi också var gränserna 

går för projektledarens ansvar och befogenheter. 
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4.3.1 Typiskt internt förändringsprojekt 

Vår fråga, “Hur ser ett typiskt förändringsprojekt ut i verksamheten?” är en öppen 

fråga som kan ge förklaringar till andra svar i undersökningen. Vi vill ha svar på 

varför interna förändringsprojekt genomförs, vad interna förändringsprojekt är 

och hur projekten läggs upp. 

Per-Ola berättade att typiska interna förändringsprojekt är mindre och vanliga 

förändringar som alltid görs i organisationer och till dem används 

projektmodellen. Det gäller att bestämma sig för vad det är som ska förändras och 

sen köra det som ett projekt där projektledare tillsätts. 

Eva berättade att de just ska implementera ett nytt verktyg, frånvarohanteringen. 

Det är ett projekt som påverkar skolorna, förändrar arbetet där. De har också ett 

projekt på gång där de håller på att implementera ett kvalitetssystem, Stratsys, 

som skolorna också ska börja använda, för att skriva in sina resultat, mål och 

uppföljningar. Verktyget ska fungera som ett stöd, där de kan göra både en plan 

färdig samt utvärdering. Alla uppgifter skrivs in och blir samlade, vilket annars 

ofta är ganska spretigt i skolans värld, då betygsresultat skrivs i det ena systemet, 

frånvaro i det andra och så sin analys i det tredje. Så nu, fortsatte Eva, samlar de 

ihop det lite mer med en rektor som projektledare. Kommunen inför samma 

system för alla verksamheter och nu ska skolorna också med. 

Eva berättade vidare att när planen är gjord och själva projektarbetet rullar igång, 

då kliver projektbeställaren lite åt sidan men finns ofta med i någon styrgrupp av 

projektet och får på det sättet rapporter. Eva berättade att hon brukar försöka göra 

en uppskattning av när olika moment tar slut, när de ska vara klara och när de 

behöver avstämningar för att se att projektet blir klart. På det sättet tycker Eva 

också att det blir en struktur på arbetet, med tidsplaner som är fasta att jobba 

emot. Då hålls tempot bättre. Framförallt så blir det en avstämning och 

rapportering till en styrgrupp som säger att “Nu kanske det inte var så bra, vi 

kanske ska gå åt det där hållet, eller vi måste få med oss de där också.” På det 

sättet blir det mer ordentligt, att det är dags att gå vidare. Det tycker Eva blivit 

bättre än tidigare arbeten hon varit med i, där det inte har varit återkopplingar på 

samma sätt. 

Leif förklarade att de projekt som drivs inom hans ansvarsområden, alltid är 

avgränsade i tid. Det får inte vara för stora projekt och de vill väldigt gärna att 

projekten ligger på kanske ett halvår, max ett år. Annars blir det inte projekt, då 

blir det ju egentligen verksamhet. Det blir för stort. Det typiska 

förändringsprojektet är ett avgränsat projekt där de åstadkommer resultat. Leif 

tycker att hellre dela upp projektet i flera olika delar eller flera olika omgångar 

men att det viktiga är att i varje delprojekt komma fram till ett projektavslut.  

Peter menade att ett typiskt internt förändringsprojekt i ett kommunalt 

sammanhang inte så sällan mynnar ur ett politiskt beslut. Men det behöver inte 

vara på det viset, fortsatte Peter, det kan vara en ren verkställighetsfråga också. 

Politiken, eller ägarna i ett vanligt bolag vill skapa någonting som organisationen 

tidigare inte har någon erfarenhet av. Kunskapsnivån på området är förhållandevis 

låg och kan antas komma att kräva en viss ansträngning för att åstadkomma 

förändring. Projektet behöver ha en viss dignitet, d.v.s. påverka ganska många 

människor. Han fortsatte genom att ta ett exempel sett i politiskt perspektiv, där 

politikerna vill få till en samordnad varudistribution. De vill att det ska vara en 
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systematik och en logistik och en leverantör som de kan ställa krav på att de t.ex. 

har miljömässigt bra fordon. Förut har det varit så att den kommunen köper av ska 

leverera till dörr men nu blir det ett helt nytt sätt att arbeta. Det här är ett exempel 

på då något är perfekt att lägga i projektstrukturen. Peter tillade att det även kan 

komma önskemål eller problem som behöver lösas från organisationen och då är 

det ofta så att medarbetarna tycker att det är någonting som inte fungerar.  

Ingrid berättade att hon tror att anledningen till att det blivit vanligare med projekt 

på Länsstyrelsen är för att det kan vara ett sätt att hantera förändringstakten så att 

det ska bli enklare att beta av. Ingrid tycker att det väldigt sällan är projekt av 

någon dignitet eller omfattning. Hon upplever att det är svårt och menade 

implementeringen av den stora förändringen som hon tidigare berättade om. 

Ingrid berättade att de inte såg det som ett projekt utan faktiskt som en löpande 

förändring i verksamheten. Inledningsvis, när de ska göra ett projekt, så tecknar 

de ner uppdraget, vilka resurserna är, styrförhållanden, vem som bestämmer, när 

det ska rapporteras och hur. Men det här med beslutspunkter i delar och så, det har 

de inte gjort så mycket. Däremot fick de med syfte och mål. Ingrid berättade att 

hon tror att det här med bakgrunderna, det kan de, för det är de tränade i 

handläggningen att göra, men sen att gå ner i detalj och prata om effektmål, det 

har hon aldrig sett att de klarat av. 

Ann berättade om typiska förändringsprojekt utifrån de hon som projektbeställare 

varit delaktig i tidigare samt Kontaktcenterprojektet i synnerhet. Ann menade att 

de interna förändringsprojekten handlar om tre faser: inför, under och efter. Det är 

väldigt brett och i Kontaktcenterprojektet har de byggt upp hela verksamheten: 

vad de ska göra, innehåll, förhandlat med alla förvaltningar, byggt om lokalen, 

anställt folk och fixat utrustning. De har utgått ifrån varför de genomför projektet, 

för att det ska hänga ihop med kommunens vision. I första fasen var det mycket 

omvärldsspaning samt lokalfrågan. Det var viktigt att få ramarna beslutade och 

bygga upp projektet. Det var också viktigt att få fram kritiska punkter, vad de 

behövde ta ställning till och hur de skulle finansieras efter projektet. I andra fasen 

jobbade de med innehållet, om det skulle vara specialister eller generalister och 

efter det kom rekryteringen som nästa steg.  

Ann berättade vidare att det samtidigt var en förankringsprocess som drevs 

parallellt under tiden i kommunen. De trodde inte att det skulle bli svårt att frälsa 

Karlstadborna för de tycker ju bara att det blir bättre men det var svårare att få alla 

“på insidan” i organisationen att tycka att den här förändringen var så positiv, 

eftersom det innebar förändringar som inte var efterfrågade. Det var något, 

menade Ann, som de var tvungna att lägga upp en strategi för, hur de skulle jobba 

så att det inte skulle bli så mycket motstånd. 

I Kontaktcenterprojektet följde de naturligtvis den projektmodell som gäller för 

hela kommunen. De försökte också vara noga med information, kommunikation 

och att förklara. Ann tycker att det viktigaste i ett projekt är att ha tydlig 

förankring med ledningen, det är a och o. I Kontaktcenterprojektet har de haft ett 

otroligt starkt stöd från kommundirektören och den politiska ledningen. 

4.3.2 Lyckas och misslyckas i interna förändringsprojekt 

Vi sökte svar på om beställaren har upplevt att interna förändringsprojekt ofta 

misslyckas och i så fall om beställaren anser att det går att påverka. Vad är svårast 
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att lyckas med när det handlar om interna förändringsprojekt? Det är av intresse 

att se om implementeringen kommer fram som svar här eller inte.  

Per-Ola menade att projektledaren måste ha med sig det som behövs för att lyckas 

med interna förändringsprojekt. Han använde ledorden öppenhet och transparens 

och samarbeta över gränserna för att nå ett gemensamt mål vilket står för den 

förändring som kommunen genomgått i och med privatiseringen. Upplands Väsby 

kommun har genomfört en privatisering som fört med sig en större öppenhet och 

de privata aktörerna ser sig som partners och inte konkurrenter. 

Per-Ola har sett att projekt misslyckas då en person rekryteras som bara har stort 

intresse och som har någon timme över för att driva någonting. Det håller ett tag, 

men sen slutar personen och så ramlar projektet ihop och så ska de leta en ny. De 

inser då inte att det måste vara någon om har tydligt ansvar och inte bara någon 

timme här eller där. 

Eva berättade att hon tycker att de i organisationen kanske inte varit med så 

mycket och utvecklat ett projekt hon berättade om och att det kanske är det som 

varit fel. Hennes erfarenhet är att de som är involverade i projekt tror att den 

mottagande organisationen “finns där” för att kunna ta hand om resultatet väldigt 

bra men sen visar det sig att det inte händer. Mottagarna gör inte det som 

förväntas. Hon sa att de har haft exempel på detta med sitt system för individuell 

utvecklingsplan. De hade jättemycket utbildningar och det var verkligen som ett 

projekt. De hade haft en ansvarig för projektet och en systemansvarig, men ute på 

fältet, ute bland lärarna så var de inte riktigt beredda. Eva trodde att det kunde 

bero på att projektet startade alldeles för tidigt. Organisationen var inte klar för att 

kunna möta ett sådant projekt helt enkelt. Det skulle ha startat ett eller två år 

senare, fortsatte hon, så hade det fallit mycket bättre ut i organisationen. Då fanns 

det inte datorer, det fanns inte ett tänk och lärarna hade heller inga datorer. Men 

från förvaltningen tyckte de att ett sådant verktyg skulle vara bra. Det skulle 

kunna involvera eleverna och föräldrarna och alla skulle vara med och se 

utvecklingen. Det gick dock inte så bra. Systemet finns fortfarande kvar, avslutade 

Eva, och det haltar fortfarande. I framtiden kommer de att skaffa ett nytt system, 

kanske i ett nytt projekt och då har verkligheten och teknikutvecklingen hunnit 

ikapp varandra så då är det ett annat mål eller resultat de ska nå. 

Eva berättade att hon ser ett återkommande problem i de projekt som de tänker 

starta som projekt men som ska gå över i en löpande verksamhet. Det är vanligt i 

skolans värld, resonerade Eva, att där finns det en övergångsfas som de måste 

vara mer observanta på. Det är lätt att tro att när de är klara med projektet så är det 

klart. Risken är stor att det inte har satt sig då, d.v.s. projektet har inte fortsatt i ett 

kontinuerligt arbete. Sådana projekt, fortsatte hon, ska inte förväxlas med projekt 

som gör en tillfällig sak och som när de är slut inte innebär ett förändrat beteende. 

Men i skolans värld, som är en värld som håller på med ständiga 

utvecklingsprocesser, då är projekten ofta interna förändringsprojekt som de 

tänker sig ska fortsätta framöver och detta dilemma, poängterade Eva, står inte 

med i projektbeställningsmallen! Där kanske de behöver tänka mera, avslutade 

hon. 

Leif berättade att de precis avslutat ett ganska stort projekt, där de tittat på sin 

egen organisationsform och frågat sig om den är den mest optimala eller om de 

behöver förbättra den på något vis. Det har drivits tillsammans med ett annat 
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projekt i samarbete med Upplands Väsby och Vaxholm, som kallas för 

”Trekommunersprojektet” där de tittat på och frågat sig om de är på väg in i en ny 

verksamhetsvärld, eftersom de har så mycket privata utförare. Leif fortsatte att 

berätta att de har egen regi i kommunerna så rollerna håller på att förändras i alla 

kommuner. De har dels en systemledarroll där de ska vara beställare för helheten 

och så har de ”Egen regi” som är den egna verksamheten och slutligen har de 

privata utförare. Uppdraget är att skapa en marknad som fungerar. Eftersom den 

här världen förändras måste de vara uppmärksamma på om den egna 

organisationsformen är rätt utformad, menade Leif. De har valt att göra ett projekt 

som tittar på den egna organisationsformen för att se om den är bra eller inte, om 

de ska dra mot Upplands Väsbys håll eller om de ska behålla den gamla 

organisationsformen. I det här fallet var det ganska svårt att definiera hur pass 

framgångsrikt det skulle kunna bli och de lyckades inte definiera det. Det de 

gjorde istället var att definiera att om de ska göra organisationsförändringar så ska 

dessa ha markant effekt på resultatet där ordet markant blev avgörande. De har 

landat i en utveckling i framförallt social omsorg, men inte av skolan eftersom den 

fungerar så bra. Det är ett typiskt projekt, avslutade Leif, där syftet är att avgöra 

vad som ska utvecklas, hur och när, för att få mer värde för pengarna och bättre 

produktivitet ute i verksamheten.  

Peter berättade att tidigare var det så att direkt när de började ett projekt så 

började de med ett förankringsarbete ända ut till den sista medarbetaren. Alla 

berörda hade jättegod kunskap om det. Den dagen projektet var slut och det blev 

ett ”ja, vi ska köra på det här sättet” då var ju stora delar av implementeringen 

färdig också. Men så är det inte längre. Nu är det mer en professionell 

projektorganisation som jobbar med frågan. De som är utsedda i projektet, ska 

företräda alla andra. Det är deras klokskap som ska vara bärande. Om de skulle 

vilja fråga hela organisationen: ”Vad tycker ni om det här?”, då finns det ju andra 

former än projektorganisationen, t.ex. enkätform eller följa linjeorganisationen 

och gå ut och säga: ”Nu ska vi ha reda på det här och så får ni lämna in svar”.  

Ingrid berättade att de som är på verksamhetssidan inte är så insatta i 

projektmetodiken. De kan inte så bra men gör ändå och ibland blir det rörigt då. 

Det kan fungera i alla fall eftersom det inte ställs några krav från arbetsgivaren för 

att det ska få kallas projekt. Projekt är inte det vi gör i vanliga fall, fortsatte Ingrid. 

Deras arbete är att de handlägger ärenden, samverkar och samordnar löpande 

verksamhet. Större projekt är helt enkelt inte vanligt. IT-avdelningen är tränade att 

göra större förändringar men, berättade Ingrid, det de från verksamhetens sida har 

kommit på nu, är att de har hamnat på efterkälken. Hon menade att de måste vara 

med – då ska de ju också vara de som driver projekten. Så de får nog gå någon 

kurs i detta, avslutade Ingrid. 

Ann berättade att hon tror att det är den interna dialogen som leder till lyckade 

interna förändringsprojekt. Hon menade att det finns mycket “häng i stuprör” och 

mycket barriärer i en organisation som är så stor som Karlstad är. Ann menade att 

svårigheten är att få folk att släppa, att tänka annorlunda, att ställa sig utanför sig 

själv. Hon pekade på vikten av att fråga sig vad som är nyttan med verksamheten. 

Ibland är det så att ett projekt inte är bättre för medarbetaren men det är bättre för 

Karlstadborna och då är det det som gäller. Ann berättade att de har ett 

värdegrundsarbete i kommunen som har drivits sen långt innan 
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Kontaktcenterprojektet, vilket är att: “Vi är till för Karlstadborna” och lade hon 

till, det är det alla ska tänka på som är anställda.  

4.3.3 Faser och roller  

Vi ställde frågan om det finns behov av olika roller i projekt för att uppnå olika 

syften. Vi ville ha svar på hur respondenterna ser på grundstrukturen, vilka faser 

och roller som förekommer, hur rollfördelningen ser ut och om det finns betoning 

på några faser. Särskilt viktig är projektledarrollen och vilken syn de har på 

projektmodeller.  

Per-Ola berättade, utifrån Upplands Väsby kommuns projektmodell om hur det 

går till gällande faser och roller i projekten. Moment som modellen t.ex. omfattar 

är initiering, beslutsdokument, förstudie mm. Han konstaterade att om de tar sig 

lite tid med arbetet inför ett projekt så vinner de i slutändan. Det är dock svårt att 

hinna få till det i början. För det första, tror Per-Ola, att det finns en risk att de inte 

tar sig tid för det som behövs i initieringsfasen. Det är lite olika vad det är för 

projekt men logiken i en projektledningsmodell, att göra ett riktigt förarbete, göra 

analyser, se vad det ska kosta och göra tidsplanering är en förutsättning för vidare 

i arbete i projektet. När det väl är gjort så går det andra ganska fort sen. Det finns 

en otålighet i vår kultur, tror Per-Ola, att fort ska det gå! Med en ordentlig analys 

går det att se om något kostar mycket mer än tänkt och inte leder till det de vill. 

Till exempel behöver de tänka på effektmål och projektmål. Per-Ola berättade om 

när de byggde badhuset så var projektmålet att bygga ett badhus men effektmålet 

att Upplands Väsbyborna ska bli piggare och friskare och få bada. Det är inte 

säkert att effektmålet nås bara för att badhuset är byggt och då har de inte nått 

ända fram. Därför, menade Per-Ola, är det inte så dumt att fylla i mallen, för det 

tvingar fram att fundera över vissa frågor som kanske inte skulle kommit upp utan 

mall. 

Per-Ola fortsatte berätta att det inte är någon tvekan om att de ser att resultatet blir 

bättre om de har en struktur på projektet. Det är heller ingen tvekan om att de inte 

drar igång ett projekt om de inte har ett skrivet projektdirektiv och en projektplan. 

Det borgar nämligen för att de har tänkt igenom vad det är de vill åstadkomma 

och vad det kräver för resurser och att både beställare och utförare är överens om 

vad det är som ska uppnås. Per-Ola berättade att kommunen beslutat att de inte 

skulle göra allting själva utan låta andra privata aktörer komma in. Det fick ett 

väldigt tydligt, synbart resultat när de krympte från 2500 till 1300 medarbetare.  

Per-Ola funderade över projektledarrollen i projekt. Han berättade att han tror att 

projektledaren behöver ta ledarrollen och ansvara för strukturen i projektarbetet. 

Per-Ola berättade om en projektledare han haft som var duktig på att hålla tider. 

Så fort någon inte levererade in på den tidpunkt som var satt så var han på dem 

som en igel. På det sättet ledde han projektet, genom att hålla tidplanen! Vid 

genomförandet av projektet förväntas det att alla inblandade bidrar utifrån sina 

respektive roller och det förväntas av den som kommer utifrån att bidra med något 

efterfrågat inom en viss utsatt tid. Så fort de släpar efter så blir projektet dyrare. 

Därför, fortsatte Per-Ola, är det så otroligt viktigt att hålla tidplanen. Den här 

projektledaren fick med alla genom att han inte gav dem en lugn stund.  

Eva var nöjd med att de sagt att de ska träna sig på att jobba i projekt. För då kan 

även de som kanske inte blir projektledare och driver projekt själva på 
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förvaltningen, bli deltagare i något projekt, till och med ett projekt som någon från 

en annan förvaltning håller i och är projektledare för. Det kan vara ett projekt som 

tangerar de på förvaltningen och då ska de veta och kunna det här, vad som menas 

med att jobba i ett projekt, att det finns olika roller i projektet och att alla är 

viktiga. Ibland är individen projektledare och ibland är individen projektdeltagare 

i någon liten funktion, men är ändå viktig för att projektet som helhet ska kunna 

fungera. Det har de fått känna av också, på förvaltningen, att vara projektdeltagare 

i andra projekt. Eva berättade om Camilla, som haft hand om en jättestor 

kommunikationsförändring, ett projekt för att skapa en organisation med olika 

funktioner ute på förvaltningen. Där har hon varit med för att hon är 

kommunikationsansvarig på förvaltningen. Hon har jobbat med webben och byggt 

upp webbplatser. Camilla håller nu i att försöka hjälpa till så att de ska få 

webbplats ute på skolorna. Så, avslutade Eva, det ena uppdraget leder till det 

andra.  

Leif tycker att de har nått framgång, mycket tack vare att de har så duktiga 

projektledare. Projekten har haft en struktur som skapat ett lugn inom 

organisationen inte minst genom intresset från ledningen att vara med i 

styrgrupperna. Det värsta du kan ha, menade Leif, är ledningar som delegerar ner 

jobbet för långt i organisationen för att de tycker att det är för jobbigt, besvärligt 

eller att de inte har intresse av det. Leif poängterade att med en bra struktur skapas 

ett intresse av att vara med och driva och utveckla. Det ger en tro på att “Jag kan 

lyckas här!”. Det är också en del i projektledarens roll, tillade Leif. I Täby 

kommun finns det fyra professionella projektledare, som enbart ägnar sig åt att 

leda egna och coacha andra med projekt i kommunen, vilket är ett sätt att öka 

andelen lyckade projekt. När Leif driver verksamhet, så vill han se att de är 

konkurrensutsatta. Det finns företag som gör samma sak som de. Funktionen ska 

leverera projektlederi i Täby kommun. Så om de här fyra resurserna är fullbokade 

och det ändå är projekt som ska ledas, då är det de som ska se till att ta in 

projektledare utifrån. Leif fortsatte berätta att om de får ett erbjudande 

någonstans, ska de inte säga: “Nej vi har inte resurser” utan de ska istället säga att: 

“Det passar inte in i det som är vårt uppdrag men vi coachar gärna.” Då får de 

med sig någonting tillbaka. Om det skulle vara en värld där de skulle säga nej, då 

skulle de inte få några uppdrag. Då skapar de inte en kundrelation. 

Leif berättade att projektledarna också har ett “KAM”-uppdrag, d.v.s. Key 

Account Manager, den som är ansvarig för en eller flera viktiga kunders konton. 

Precis som ett affärsdrivande bolag så har de olika verksamheter som de är KAM 

emot och träffar ledningsgruppen där och blir, som Leif brukar definiera det som, 

“airbag” emellan i det här fallet IT och verksamheten. Leif gav exempel på en 

typisk sådan fråga: “Kan vi köra Mac?” Då ställer verksamheten ifråga den till 

KAM-en som går ner till IT och säger: ”Ni vet, de är intresserade av att köra Mac, 

hur funkar det?” Säger IT nej då, då är KAM-ens roll mer affärsinriktad så då 

frågar de: ”Ja, men vad skulle det kosta då ifall de körde Mac? Vad skulle det 

innebära för er i kostnader, att byta ut kompetens eller vad det kan vara för 

någonting?” Så funderar IT på det och så får de fram någon siffra och så tar 

KAM-en med sig det tillbaks till verksamheten och säger att: ”Ni får jättegärna 

köra Mac, men det kommer kosta si och så här mycket pengar” och de flesta 

skolorna säger då: ”Oj är det så dyrt, det visste vi inte. Då är vi inte intresserade.” 

Då, avslutade Leif, är det verksamheten som fattar beslutet med rätt underlag och 

inte IT.  
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Leif berättade vidare att det är beställaren som ska skriva direktiven utefter vad 

projektmodellen säger, men beställarna låter väldigt ofta projektledaren skriva 

direktivet, i dialog mellan beställare och projektledare, inför projekten. 

Projektledare som skriver direktivet kan vara med och bättre kvantifiera, för de 

förstår hur de ska definiera det som behöver definieras. Det blir också en 

avstämning, att projektledarna har förstått uppdraget på rätt sätt. Leif ledde in på 

att de oftast seniora personerna som sitter i styrgrupperna tycker att det är otroligt 

skönt när de kommer till ett nytt projekt och det presenteras på samma sätt. Det 

definieras innan mötet, vad det är för typ av möte, vad som förväntas av dem, en 

genomgång av hur långt de kommit och vilka beslutspunkterna är. Här är 

projektmodellen ett användbart stöd för uppdragen i projekten. 

Det som ska vara tydligt i projekt är vad det är för någonting som ska uppnås och 

om de har lyckats, vad de har gjort då. Då måste de vara väldigt tydliga med 

mätbara mål för vad som ska bli bättre och hur mycket bättre. Som 

projektbeställare börjar Leif oftast med att sätta sig ner med projektledaren. Sen 

kanske projektledaren går ut och intervjuar verksamheten för att få bättre 

förståelse och underlag eller det kan finnas mer material runtomkring som 

projektledaren behöver läsa in sig på. Leif tycker att det är bättre att skjuta mer av 

tiden till början av projekten än i slutet för mot slutet kanske de inte har samma 

syn längre på hur resultatet ska vara. Dessa beslut ska läggas initialt i början. Leif 

menade att de är duktiga på att ta den tiden att faktiskt se till att de är överens om 

vad som ska göras. 

Leif berättade vidare att om de ska göra organisationsförändringar så ska dessa ha 

en markant effekt på resultatet, bli markant bättre för den enhet som ska 

förändras. Om en organisation redan ligger bra till och projektet inte gör att det 

blir markant bättre, då gör de inget projekt. Det är ingen som kommer jubla för 

den organisationsförändringen. Då är risken snarare att de förstör.  

Peter konstaterade att alla projekt ser olika ut till sin struktur, allt från hur många 

personer som omfattas av projektet till hur lång tid de håller på. Därför är det 

viktigt att titta på själva grundstrukturen, att lägga lite arbete på det initialt, att 

göra själva projektorganisationen. I ett stort projekt som rör hela koncernen blir 

det en hel utbyggnad av projektorganisationen med styrgrupp, projektledare, 

beställare och projektgrupp och sen delprojekt. Men det kan också finnas projekt 

där Peter själv är beställare och också styrgrupp och utöver det finns det en 

projektledare men sen finns det ingen mer person. Så rollerna i projekten är inte 

lika. I Kundcenterprojektet var faktiskt projektledaren chefen, som fick ha dubbla 

roller, men nu är hon inte projektledare längre utan nu är hon bara chef. Hon 

jobbade i ett och ett halvt år med en medarbetare. Då jobbade de som en liten 

projektorganisation och sen började de anställa och då blev det mer och mer 

ledarskap i det hela. Då hade de redan gjort en grund så projektlederiet kunde 

fasas ut och nu är det operativ drift med projektledaren kvar som chef. 

Peter resonerade vidare angående resultatet i interna förändringsprojekt att det 

måste finnas en långsiktighet i det. När en projektledare lämnar ifrån sig ett 

projekt och det har varit uppe i fullmäktige så tror projektledaren oftast att ”Vad 

kul - nu jobbar Karlstad kommun på det här sättet!”, men så är det inte. Nej, 

poängterade Peter, det är egentligen då som det stora arbetet börjar. Men då är 

projektledaren färdig. Då har de ett implementeringsarbete som är omfattande och 
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jättetufft, att jobba med, och ska nå ut med det. Sen, flera år senare, kan de börja 

mäta resultatet. 

Ingrid tittade i en projektbeskrivning över ett pågående projekt och funderade 

över roller i projektet. Hon letade reda på sina roller. Hon är en av objektägarna 

som ingår i resursplanen. Det står att hon ska bli utsatt för intervjuer, analyser, 

utbildning och övrigt stöd, under 20 timmar, under november till januari. Men 

Ingrid trodde inte att det skulle bli så mycket. De har i alla fall skrivit 

resurskontrakt vilket betyder att Ingrid är resurs. Ingrid är säker på att det 

projektkontor som står omnämnt i beskrivningen inte finns på Länsstyrelsen i 

Värmland. Ingrid läste vidare om styrgrupp, projektledare och biträdande och 

hittade sitt namn igen, nu som kontaktperson. Ingrid var lite tveksam till 

referensgruppen, på så sätt att hon menade att uppdraget är något annat. De som 

skulle jobba i det här projektet verkade inte känna till organisationen. Det är inte 

något omfattande direkt. Referensgrupp har de kallat de som var resurser. Det är 

ganska lurigt, funderade Ingrid, att någon som ska vara med 20 timmar tillhör en 

referensgrupp. Hon menade att för henne är inte det en referensgrupp.  

Ingrid svarade på frågan om det finns behov av olika roller i projekt för att uppnå 

olika syften, med att projektledaren förstås måste gå i mål. Projektledaren behöver 

inte vara någon stor innovatör alls, egentligen. Det är inte det viktigaste men det 

beror på vad det är för projekt, trodde Ingrid, för även om de säger att de kan ta 

vilken projektledare som helst för att sätta att leda projekt så tror hon inte riktigt 

på det! Ingrid tror att det är bra om projektledaren fattar lite av innehållet i det 

som ska göras. Att alltid köpa in extern projektledning, som IT-enheten tar till alla 

möjliga projekt, det kanske funkar för dem, men Ingrid tycker inte att de alltid vill 

ha dessa. Ingrid menade att för att jobba med utvecklingsprojekt, som faktiskt är 

utveckling, vilket de nästan aldrig gör, så tror hon att det gäller att vara lite 

innovatör. Det beror på vad det är för typ av projekt men är det mer handfast som 

processutveckling som är nära produktion, då är det mer av ordning och reda och 

kommunikation som är viktigt. Då gäller det att vara uthållig, men det är lite olika 

beroende på vilket projekt som ska ledas. Det går aldrig att slippa undan att 

projektledaren är den som alltid håller linjen och ska se till att leverera. Det gör 

nämligen ingen annan. 

Ann berättade att i första fasen var det mycket omvärldsspaning och så skulle de 

hitta en lämplig lokal. De var ivriga och väntade på att få ramarna beslutade så att 

de kunde komma igång med att bygga upp projektet. Oavsett var de skulle vara så 

skulle det till en ombyggnad, för att det skulle löpa på parallellt med allting annat. 

Sen var det omvärldsspaningen, att samtidigt vara medveten och ha kontroll över 

”Vad är det vi ska tänka på? Vad är det som är kritiska punkter? Vad är det vi 

behöver ta ställning till? Hur ska det finansieras efter projektet?” och innehållet: 

”Ska det vara specialister eller generalister?” När de fick beslutet om var de skulle 

vara så drog Ann samtidigt igång med rekryteringen. Det var hela nästa fas, att få 

folk på plats, parallellt med att de framförallt jobbade med projektgruppen. De 

skulle förankra uppdraget och mejsla fram vilka frågor som skulle lösas i 

Kontaktcenter. Det var en förankringsprocess som drevs hela tiden samtidigt av 

Kontaktcenter och i kommunen i övrigt. Något de fick med sig från de andra 

kommunerna, det var att det inte är så svårt att frälsa Karlstadbor för de tycker ju 

att det blir bättre ”Jaha, det var ju bra”, men på insidan är det inte lika lätt att 

tycka att förändringen är så positiv. Från de andra kommunerna kunde de lära sig 
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att det var ett internt motstånd mot projektet. Det var något de var tvungna att 

lägga upp en strategi för, d.v.s. hur de skulle jobba med det så att det inte skulle 

bli lika mycket motstånd i Karlstad.  

4.3.4 Projektmodell 

Vi frågade om projektbeställaren arbetar efter en projektmodell och om 

organisationen har en egen sådan. Här hoppas vi få svar på om projektmodellen 

kan påverka projektbeställarens tankegångar, om den förutsäger vilka parametrar 

som ska tas hänsyn till. Påverkas projektbeställaren mycket, lite eller inte alls? Vi 

undrar också om interna förändringsprojekt i jämförelse med andra projekttyper 

hanteras lika, annorlunda eller inte alls, i modellen. 

Per-Ola berättade att de använder projektmodellen i allt, för stora som små 

förändringar. De bestämmer sig för vad det är som ska förändras och om det ska 

göras som projekt. Sen tillsätter de projektledare, styrgrupp, politisk styrgrupp, 

tjänstemannastyrgrupp och ett antal referensgrupper m.m.  

Alla IT-företag har en egen projektmodell som de använder för att införa något 

nytt verktyg. Det talar om vad för resurser som krävs och är uppbyggda så att 

både beställare och utförare ska vara överens om vad det är som ska uppnås i 

projektet samt kvalitetsuppföljning m.m. Utifrån erfarenhet av det hade Per-Ola 

sett nyttan av att ha bra projektmodeller och tyckte att Upplands Väsby behöver 

ha en egen projektmodell för att få en bättre effekt. Inom kommunen finns det 

många olika kulturer. På tekniksidan var de väldigt vana att arbeta i projekt när de 

skulle bygga något men inom socialtjänsten och skolan fanns ingen sådan vana. 

Poängen med en projektmodell är att använda vissa begrepp som är gemensamma 

så att de vet vad en styrgrupp är och vad de har för roller. Modellen berättar 

skillnaden mellan effektmål och mål, ja, alla begrepp, vilket skapar ett gemensamt 

språk. “Modellen finns dokumenterad här”, berättade Per-Ola och visade 

projektpärmen. 

De har haft utbildning av projektledare och andra som kommer i kontakt med 

projekt, en tredagarsutbildning där man får ta fram ett eget projekt, ett case och 

sen köra det enligt projektmodellen och på det sättet lära sig arbetet.  

Eva berättade att i Vallentuna lanserade de för ett antal år sen en projektmodell 

som de kallade för Vamos, Vallentunas modell för systemarbete. Projektmodellen 

är snarlik andra modeller. De tog fram en mall för projektbeställning och 

projektplan och tänkte sig att nu ska hela kommunen börja arbeta i det här. De 

som arbetade på förvaltningsnivå utbildades och även rektorerna. Men det blev 

inte så omfattande som det var tänkt. Hos många finns det ändå kvar. Modellerna 

och planerna används fast de inte är så väldigt bokstavstrogna. Två personer som 

drev att de verkligen skulle ta till sig projektmodellen slutade och då föll arbetet. 

Eva menade att det lätt kan bli resultatet när någon slutar, att en god intention 

faller. För att lyckas måste man hålla i det från ledningshåll.  

Alla som fått utbildningen har fått med sig ett tänk, en arbetsmodell som de har 

nytta av. De jobbar inte alltid i projekt, utan löpande arbete, men ibland i stora 

eller små projekt. Att de då tänker på, planerar och tidssätter och har 

avstämningsperioder m.m., det ger ett mönster i arbetet som de har nytta av, 

menade Eva. Det som är så bra med projektmodellen är att den ger ett stöd till att 

beskriva hur det ska se ut när projektet är slut, att tänka sig var de ska vara då, 
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även om resultatet de vill uppnå, ligger i framtiden och är svårt att utvärdera vid 

projektavslutningen. 

Leif svarade att i Täby finns en projektmodell som gäller för hela kommunen. Den 

heter ”Lilla ratten”. När de skulle ta fram projektmodell tittade de på vad 

Stockholms stad hade för modell och Leif berättade att de inte ville lägga energi 

på att skapa en egen modell när det finns så många bra modeller. Istället ville han 

lägga energin på att implementera modellen och börja arbeta efter den. Vitsen 

med en projektmodell är att alla ska arbeta med ett gemensamt språk. Det finns 

många duktiga projektledare men om alla skulle arbeta efter sin egen modell så 

skulle det inte bli ett bra resultat. Det behövs en gemensam förståelse för hur 

projekt ska drivas, vad en styrgrupp är och har för ansvar, när de träffas och när 

det är styrgruppsmöte etc. 

Peter berättade att kommunen har försökt få igång en projektportal men inte fått 

igång detta på ett bra sätt. Det har varit svårigheter med överblicken. Folk skriver 

inte in och tittar inte i det därför att det blivit för stort och otympligt. Meningen 

med projektportalen är att kunna visa vilka projekt som är igång, redan avslutade 

och att kunna läsa summeringar och slutrapporter. 

Ingrid visste att IT-enheten använder projektmodellen Projektil för olika projekt. 

Hon plockade fram ett prospekt där de använt sig av modellen och hon berättade 

att detta projekt gör en konsult och hon trodde att konsulter är lite extra duktiga 

och fyller i alla kolumner, beslutspunkter, milstolpar och så där. 

Ann talade om att de har en projektmodell i kommunen och undrade om vi sett 

den. Hon har naturligtvis följt och riggat upp projektet efter den modellen, med 

projektgrupp, styrgrupp och allt det som ska ingå för att få igång hela processen. 

4.4 Implementering 

Implementeringen kan ses som en lärprocess. Vid överlämningen finns ett 

gränsland mellan utveckling och förvaltning som organisationerna hanterar på 

olika sätt. Våra frågor om implementering handlar om hur implementeringen går 

till och vem som tar över ansvaret efter avslutat projekt samt vilka 

framgångsfaktorer som är viktiga för att lyckas med implementeringen. Vi 

frågade även på vilket sätt interna mottagare involveras i projekten. Det vi vill få 

ut av svaret är hur projektbeställaren förvaltar möjligheten att avgöra vad 

implementeringen ska åstadkomma i organisationen. 

4.4.1 Hur implementeringen går till 

Frågan är om projektresultatet lämnas över till den interna mottagaren som sedan 

implementerar efter egen förmåga eller om implementeringen drivs som ett “eget 

projekt”? Av svaret vill vi få ut hur projektbeställaren ser på ansvar, alternativ och 

möjliga lösningar för att säkerställa att implementeringen genomförs.  

Per-Ola menade att i interna förändringsprojekt ingår implementeringen i 

projekten och man måste vara väldigt tydlig när man skriver projektdirektiv. Om 

det är projektets uppgift att införa systemet ska det framgå att projektet ska 

komma med förslag på hur förvaltningsorganisationen ska se ut när det väl är 

infört. Varje system ska ha en ägare och en förvaltare som har det ekonomiska 
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ansvaret. De personerna ska vara utsedda från början så att man kan lämna över 

systemet sen när det är infört. Den modellen för införande gäller i alla projekt men 

det kan se lite olika ut om man redan när man drar igång projektet har klart för sig 

vem det ska överlämnas till när det är färdigt.  

Leif berättade om ett projekt, då de skulle ta fram en tjänstekatalog. Han var chef 

över ekonomichefen som genomförde projektets resultat, d.v.s. projektet stod inte 

bakom genomförandet som bestod i att bygga en förvaltningsstruktur för att 

förvalta tjänstekatalogen. Genomförandet var inget projekt utan det skulle in i 

själva verksamheten i förvaltningen. Det var en tydlig gräns från projektet och 

lämnades över till ekonomichefen som skulle bygga en organisation, vilket hon 

också gjort. Förvaltningsorganisationen byggdes under projektets gång för att vara 

med, ta del av och påverka resultatet som de ska ta emot. Leif menade att det är så 

det oftast går till i deras projekt. 

Leif gav ett annat exempel på hur en projektledare tillsammans med sina 

arbetsgrupper hittat en arbetsmetodik för implementeringen av det pågående 

projektet. Projektbeställaren tyckte att det var bra och nu är projektledaren med 

och implementerar resultatet. Hon coachar cheferna för hur de ska tänka när de 

ska placera ut personal i olika nivåer och hur de ska hantera det som då händer. 

Leif såg det som ett och samma projekt, som bara görs en gång och när alla 

personer placerats ut i nivåer så var projektet klart, d.v.s. efter implementeringen. 

Därefter får cheferna ha diskussioner om hur de ska använda systemet vidare, om 

de t.ex. ska flytta upp någon, men själva implementeringen är det första steget och 

ingår. Det har alltså först varit ett projekt, nu är det implementering och sen blir 

det förvaltning och då är det personalavdelningen som förvaltar själva metodiken. 

Det blev inte ett nytt projekt utan projektledaren bytte helt enkelt roll. De skulle 

kunnat lämna över arbetet tidigare och låtit förvaltningarna och personalen stötta 

cheferna i implementeringen men de valde detta banbrytande sätt. De vet ingen 

annan kommun som har gjort på detta sätt. 

Peter började med att beskriva den typ av projekt där de jobbar med en utveckling 

och kommer med ett förslag på hur något skulle kunna göras i Karlstad. De har 

inte börjat göra projektet utan har jobbat fram en teoretisk modell som tas upp i 

fullmäktige. När fullmäktige säger ja blir det tydligt att projektet lett fram till 

någonting men att det inte är påbörjat. Då kommer implementeringsfasen och de 

måste tänka till väldigt noga. Då pratar Peter med kommunikationschefen i 

kommunen och de gör upp en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen kan 

innehålla allt ifrån att man ska gå på kurs till hur de förpackar informationen. 

Peter kanske gör något inledande uttalande i ett litet brev som går ut med 

lönebeskeden, där han flaggar upp för något. Kommunikationsplanen kan variera 

och den kan vara två år lång. Projektet är avslutat och går över i 

implementeringsfasen, men grunden i det här arbetet är en kommunikationsplan 

och där ingår många olika aktiviteter. Det ska tas fram stödmaterial för cheferna 

så att de ska kunna överföra det här och prata med sina medarbetare på ett vettigt 

sätt. Det blir väldigt mycket kommunikation under en fas och under den fasen 

börjar verksamheten att jobba efter det nya. Därefter blir det uppföljning som kan 

göras på olika sätt. Oftast har en controller det som arbetsuppgift, berättade Peter 

vidare. Sedan kommer det kanske med i årsbokslutet under några år innan det blir 

en permanent verksamhet. 
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Det gäller att vara ödmjuk inför att det kan ta tid, konstaterade Peter. I grund och 

botten så gillar inte människor att ändra på sig allt för mycket allt för snabbt. Det 

känns tryggt och bra att ligga kvar i det gamla. Det är lätt att säga ja till att vara 

med på projektet men ändå är det lätt att falla tillbaka till att “Så här har vi alltid 

gjort” och så är man tillbaka till det gamla. Peter avslutade med att han ser det 

som en träning i organisationen. Där har de ofta en tanke att projektet är avslutat 

och klart och nu jobbar vi så här. Men det kan de ju glömma, det är aldrig sant! 

Ingrid beskrev sitt arbete med implementering, att hon jobbar med Lean, 

processbaserad verksamhetsutveckling. Cheferna ville att hon skulle göra projekt 

av det men Ingrid berättade att hon stretar emot, för hon tycker inte att det är ett 

projekt. Det är en löpande förändring som de så sakteliga måste föra in. Gör de 

inte det så får de inte in förändringen. Ingrid berättade vidare att hon tror att de 

har brist på erfarenhet av att jobba projektinriktat och att de därför inte har sett 

vilka de olika stegen är. Men strukturen som projektmodellen Projektil ger är bra, 

menade hon, som de kan ha till stöd. Hon är lite skeptisk när folk slänger fram 

feta projektplaner med en massa beslutspunkter, då hon har sett lite för många 

gånger, att man faktiskt inte tar hand om dem. Det kan bero på att man har lite för 

bråttom. Att organisationen läggs i ett projekt utanför så att det inte är en del av 

driften. Ingrid tänkte vidare att förmodligen kan man nog lära av varandra. Det 

som dock inte är bra i projektmodellen är att den inte har med 

implementeringsfasen, som ju tar jättelång tid. Det tar så lång tid så det finns inga 

projekt som får vara så långa ens! Där måste man lämna över.  

4.4.2 Projektavslut och överlämning 

Hur kan överlämning av ett förändringsprojekts resultat och ansvar till en 

förvaltningsorganisation organiseras för att möjliggöra att resultatet ger god nytta 

för verksamheten? Svaret är intressant för att visa hur beställaren ser på 

möjligheten att planera för överlämningen och resursbehovet som krävs för att 

förvaltningsorganisationen ska nå effektmålet. 

Per-Ola tycker att det är viktigt med en tydlighet i överlämning. I Upplands 

Väsby kommun har de ofta en ceremoni för att markera att projektet tar slut. Hans 

erfarenhet är att när projekt tar slut sjunker energin eller orken och därför som i 

exemplet med Kundkontaktcentret, behåller de styrgruppen, som har ett antal 

möten under t.ex. två år där de har avstämning med personen som blir chef. Per-

Ola menade att det är ett sätt att leda verksamheten tills man ser att det bär, att det 

går i den riktning som de tänkt sig, annars kan det bli en för abrupt avslutning i 

förändringsprojekt som ju ska leda till förändring. 

Eva betonade vikten av att tänka på hur det blir efter projektet. Redan i 

projektbeställningen försöker hon beskriva vad det är hon är ute efter, att det blir 

en förändring i verksamheten någonstans, d.v.s. hon gör en slags målbild. Oftast 

hamnar de där efter projekten, men ibland kan saker ta för lång tid så att 

verkligheten hinner komma ikapp för att det har hänt annat som också påverkar. 

Leif berättade att implementering är det som de fastnar på i tid. Om projektet ska 

innefatta det också är de fast väldigt länge i implementeringen och då kan de inte 

ta på sig ett nytt projekt. Alternativet är att bygga två sessioner, en session som är 

projekt och en som är implementering, så att de frigör resurser. Det är viktigt att 

verksamheten vet vad projekten tillför för värde. Ganska ofta är det “själva 
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projektet” som bidrar med rekommendationer och slutsatser och sen är det upp till 

verksamheten att implementera detta, d.v.s. mottagarna implementerar själva. 

Leif betonade vikten av att ta tiden inför ett projekt att vara överens om vad som 

ska göras och inte minst vara väldigt tydlig med avgränsningar. Det är viktigt att 

tala om vad projektet ska göra och minst lika viktigt att tala om vad projektet inte 

kommer att göra. Projekten startar inte förrän de vet vem som ska förvalta det, 

d.v.s. det här projektet ska överlämnas till den här personen med den här 

funktionen. 

Peter berättade att implementeringen egentligen inte ingår i deras projekt. Han 

menade att projektavsluten oftast inte är så distinkta utan att det faktiska arbetet 

påbörjas under själva projektet. Peter tog exemplet med Kontaktcentret i Karlstad 

som var ett projekt där det ingick att starta verksamheten under projektets gång 

med uppdrag att anställa folk och jobba med det. Projektet avslutades inte förrän 

efter ett halvår och då blev projektavslutet bara en formell del som säger att “Nu 

är projekttiden slut, projektrapporten är levererad, projektbeställaren har godkänt 

och nu går vi in i operativ drift”.  

Ann berättade också om implementeringen av Kontaktcenter i Karlstad, där 

möjligheten fanns att implementeringen ingick i projektet under ett halvårs tid. De 

försökte kommunicera internt att de fortfarande var ett projekt för att få förståelse 

och för att kunderna inte skulle förvänta sig att allt skulle vara i full verksamhet 

från början. Det var en bra start då förutom all service de skulle förmedla var det 

också mycket kring att få teknik att fungera och också att få igång samarbetet 

mellan nya medarbetare.  

4.4.3 Interna mottagare 

I frågorna till studiens respondenter ville vi ha svar på vilka de interna mottagarna 

är och om de blandar in interna mottagare i projektet, d.v.s. om de interna 

mottagarna är med i projektet och påverkar för att nå resultat som passar i det 

kommande arbetet och den egna organisationen. 

Per-Ola berättade att just i interna förändringsprojekt måste det vara tydligt, till 

exempel när det gäller att införa nya IT-system, att projektresultatet måste 

överlämnas till någon som tar ansvaret, så att det inte rullar på i projekt år efter år 

och ansvaret blir allt mer otydligt. Det måste finnas ett ställe där 

projektorganisationen klipper och lämnar över till en mottagare som har 

linjeansvar. Mottagaren är ofta samma person som projektägaren och då sitter den 

personen också i styrgruppen och är på så sätt med i projektet och påverkar. Per-

Ola har sett att det kan bli kritiskt när någon ny tar över ett projekt. Det hände 

nyligen när intranätet skulle uppgraderas. Informatörerna var eld och lågor och 

skulle göra om layouten och de lade in information som kunde vara bra att ha men 

så tog de inte höjd för att det måste skötas. Det blev mycket information som 

sedan blev gammal och behövde uppdateras. Det gick åt mycket pengar till 

projektet och trots att Per-Ola lyfte fallet flera gånger och fick försäkran från 

projektledaren att det fanns ansvariga, information kring HR och styrdokument 

samt att det skulle skapas en organisation för arbetet så kan de, nu när det landat, 

se att det inte fungerar. Och det här har hänt förut, avslutade Per-Ola. 

Leif berättade att i de flesta fall är projektbeställaren och mottagaren samma 

person och från verksamheten. Det handlar om att bygga in i metodiken från 
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början att de som ingår i arbetsgruppen också blir de som är talespersoner ute i 

verksamheten. De blir champions ute i organisationen i genomförandet av 

projektet. Sen kan de gå vidare med in i implementeringen i projektet för då är de 

insatta i det och förhoppningsvis också står bakom projektets resultat. I de flesta 

fall är beställaren från verksamheten och i och med beställningen är ju beställaren, 

tillika mottagaren, beredd att genomföra projektet.  

Leif förklarade vidare att när ledningen vill förändra beställer de förändringen av 

projektet och när förändringen sen ska implementeras kan det finnas 

förändringsmotstånd bland de som ska utföra jobben, men då är det ledningen i 

mottagarorganisationen som tar hand om det. Projektet genomför inte 

implementeringen utan överlämnar det till avdelningschefen. Leif menade att om 

projektet ska innefatta implementeringen också tar det väldigt lång tid och då kan 

de inte ta på sig ett nytt projekt. Alternativet är att bygga en session som är projekt 

och en som är implementering, för att frigöra resurser. Det är viktigt att 

verksamheten vet vad projekten tillför för värde. På frågan om den interna 

mottagaren är delaktig tidigt i projektet blev svaret att oftast är det beställaren som 

är mottagaren i den här typen av projekt och denne sitter med i styrgruppen 

genom hela projektet.  

4.4.4 Ansvar 

När projektledaren gjort sitt avslut, vem tar då emot vid överlämningen för att 

sedan ansvara för att implementera projektresultatet i verksamheten? Av svaret på 

frågan vill vi få fram hur beställaren ser på det ansvar som förväntas av den 

implementeringsansvariga. 

Per-Ola beskrev att när ett projekt tar slut så ska det antingen genomföras eller 

överlämnas till linjen. Ibland behåller de styrgruppen efter projektet som får 

ansvaret att implementera. 

Eva berättade att ibland ingår implementeringen i projektet och då är det 

projektledaren som har ansvaret även för implementeringen. De kan till och med 

ha ett projekt som ska vara att implementera någonting. Om det är så att 

organisationen ska ta hand om projektet och förvalta det och driva det vidare och 

ansvaret för implementeringen inte varit tillräckligt tydligt och bra, tillräckligt 

långt ut i organisationen, så finns det risk att de inte når målet. 

Leif berättade att han har erfarenhet av att projekt ofta misslyckas därför att 

projektledaren inte lyckas. Han lägger mycket av ansvaret på projektledaren, att 

det inte lyckats i kommunikationen, oförmåga åt alla håll, otillräckligt med 

resurser, men det handlar också om att våga säga nej som projektledare: “Sorry, 

med de här förutsättningarna kommer det inte att gå, så jag väljer att inte göra 

det.” Leif har haft införandestöd i ett annat projekt. Hans projektledare ville att de 

skulle ha införandestöd för att få ut fulla potentialen ur projekten. De ville vara 

delaktiga i att resultatet blev på det sättet som projektet definierats. När projekt 

ska lämnas och möta verkligheten är det nämligen inte säkert att det blir exakt 

som det var tänkt, avslutade Leif. 
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4.4.5 Framgångsfaktorer i implementering 

När vi frågar vad som är viktigt vid implementering och genomförande av 

förändringar vill vi få svar på vad projektbeställaren ser som framgångsfaktorer i 

implementering och hur de planerar för att lyckas. 

Per-Ola berättade angående framgångsfaktorer vid implementering, att då och då 

tillsätts en utredare till ett projekt, som senare blir chef i en ny organisation och 

om de flaggar för det redan från början skapas energi och engagemang att forma 

projektet utifrån det den blivande chefen tror på. Rätt bäddat är det en styrka att 

den blivande linjechefen driver projektet. Risken är dock att projektledningen blir 

utifrån egenintresse som ibland kanske inte är bra för organisationen, men då är 

det viktigt med en tydlig styrgrupp. Ett av projekten i kommunen blev bra först 

när de fick en ny chef som förstod poängen. Framgångsfaktorerna var flera, 

tydliga mål, bra ledarskap, en chef som hade förmåga att visa på fördelarna och 

stora förväntningar. Per-Ola gav exempel på ett annat projekt där 

framgångsfaktorn legat i att linjechefen hade förmåga att visa på fördelarna med 

projektresultatet. Det, i kombination med ett tydligt direktiv uppifrån, åt vilket 

håll organisationen skulle gå och att det inte finns något annat att välja på. De 

hjälps åt att göra det så bra som möjligt och få alla att förstå.  

Per-Ola fortsatte fundera över att ibland är vad som händer efter projekt svårt att 

få till. Till exempel är det en trovärdighetsfråga som de nu har sagt i budget för 

2014 att de måste avsätta pengar för basdelarna, uppdatering av IT-system och 

hemsidor. Det innebär att de kanske måste hålla nere andra aktiviteter som må 

hända är roligare, för att få tidigare projekt att fungera. “Men det är som med 

arkiv, d.v.s. sådant man tänker göra när man får en stund över och som man aldrig 

får”, avslutade Per-Ola. 

Eva berättade att hon tycker att den största framgångsfaktorn är att alla känner sig 

delaktiga. Projektresultatet blir bra om projektet är välkänt hos dem det ska landa 

hos. Om alla tycker att projektet är bra för verksamheten, då kan de stå ut lite strul 

på vägen. Det är nog A och O faktiskt. För är de inte med så att de känner 

delaktighet i projektet, då blir det inget bra resultat, dels att de känner att de är 

med och också att de känner att det kan ge någonting, att det är en viktig fråga. 

Att frågan blir viktig, både för individen i sitt arbete, men också för 

organisationen och verksamheten.  

Peter lyfte fram kunskap och utbildning som en framgångsfaktor, för 

implementering såväl som för projektet som helhet, och berättade att han tycker 

att projektledarutbildningen i Karlstad är bra att rekrytera projektledare från för att 

de kan kommunens modell, eftersom Jansson och Ljung från Karlstads 

projektledarutbildning även varit med och gjort kommunens modell. En annan 

framgångsfaktor som Peter tycker är viktig är att projektledaren vill vara 

projektledare. Det går inte att bara kommendera en rektor eller lärare att bli 

projektledare. 

Ingrid berättade att framgångsfaktorer för att det ska bli en lyckad implementering 

är förankring genom deltagande. De som förändringen berör, som det ändå alltid 

till slut landar i, måste väldigt tidigt ha varit med och påverkat projektet. Hon 

menade att det är så enkelt och ändå så svårt. De har ofta bråttom och det ligger en 

risk i att prioritera bort att alla ska med. Men det borde prioriteras, annars blir det 

inte bra. De behöver också skapa en känsla av att projektets mottagare behöver 
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förändringen för egen del också, att den kan vara bra för individen. Det gäller att 

kunna sälja in det så och då måste var och en ha tänkt ut själv, vad vitsen med 

projektet är. Det är ju ok när det är någonting som alla kan se en vinst i. Men om 

man tar organisationsförändringar, så har de ju ofta ingen vinst, avslutade Ingrid. 

Ann berättade att när det gäller framgångsfaktorer i Kontaktcenterprojektet tror 

hon att det varit en styrka att rekrytera internt och att vara med hela vägen, först 

som projektledare och nu i implementeringen. Hon har haft jättestor nytta av sin 

tidigare roll och sitt kontaktnät i förvaltningsledningarna. En annan 

framgångsfaktor för Ann är att pengar är hennes gamla hemmabana. Eftersom det 

handlar om information till ledningsgrupper och arbetsgrupper för att förklara, 

prata och sälja in idén. I projektet var framgångsfaktorer för det första ledningens 

stöd och att få allt finansierat, personal, ombyggnader och extra 

engångskostnader. De var pålästa och hade gjort en omvärldsspaning och hade 

gjort läxan. De har pratat med många och försökt bilda sig en uppfattning om hur 

resultatet ska se ut. Detta har de gjort med hjälp av hur det kan se ut hos andra. De 

är väldigt många eldsjälar, ett gäng som verkligen har brunnit för det och Ann 

tycker att de har en nybyggaranda. En annan framgångsfaktor har varit 

kommunikationen med förvaltningarna samt att projektet rekryterade väldigt 

duktiga handläggare som tidigare arbetat på förvaltningarna. Sekretess är otroligt 

viktigt för handläggarna och genom att det anställdes personer som har allas 

förtroende och kunde svara på samma frågor fast de satt i Kontaktcenter blev det 

väldigt positivt direkt. När det gäller socialtjänsten trodde Ann inte att det är 

någon annan kommun som fått ett så omfattande uppdrag som Karlstads 

Kontaktcenter. 

Ann berättade vidare att hon ser en väldig fördel av att ha varit med hela vägen, 

även nu i implementeringen. De valde att rekrytera internt och det trodde hon 

också var en styrka för de hade kortare startsträcka när det gäller organisationen 

och Ann hade ett bra kontaktnät sedan innan med förvaltningsledningarna från sin 

tidigare roll, vilket hon haft stor nytta av. Trots alla möten finns det fortfarande 

folk som jobbar i kommunen som inte har fattat att Kontaktcenter har öppnat.  

4.5 Förändring 

Utgångspunkten för våra frågor om förändring handlar om förändring och 

människors beteenden i förändringssammanhang och behovet av 

förändringsstrategier som ger utrymme för pedagogisk kompetens. Frågorna berör 

också förändringsvilja och förändringsmotstånd och om respondenterna ser några 

framgångsfaktorer i förändring. Vi söker svar på hur en projektbeställning kan 

skrivas för att åstadkomma en planering som kan leverera en lyckad förändring i 

verksamheten. Vi vill också veta om projektbeställaren ser ett behov av 

projektledare med pedagogisk kompetens till arbetet med förändring av 

människors beteende. 

4.5.1 Framgångsfaktorer i förändring 

Frågorna om framgångsfaktorer i förändring handlar om respondenternas 

erfarenheter av lyckade eller misslyckade förändringar och vilka 

framgångsfaktorer de kan se vid lyckade förändringar. Vi vill också ha svar på 

vilka möjligheter projektbeställaren har att påverka genom sina val. 
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Per-Ola berättade att om de ska lyckas med en förändring måste de ha med sig de 

människor som behöver vara med vilket de arbetar med genom ledorden öppenhet 

och transparens, att de är väldigt öppna i allt de gör och försöker få med de som 

behöver vara med i olika sammanhang, såsom fackliga organisationer och 

medarbetare som berörs. De inbjuder till dialog och menar att det är viktigt att 

vilja lyssna och inte bara presentera ett färdigt förslag. I ett pågående skolprojekt 

så tänker de att det är viktigt att få med rektorer, lärare och skolhälsovård och alla 

som kan tänkas ha intresse och vara berörda av en sådan här genomlysning och 

förändring.  

Framgångsfaktorer som Per-Ola kan se när det gäller förändring är ett tydligt 

ledarskap och att de vet vart de vill någonstans i respektive projekt. Svårast att 

lyckas med när det gäller interna förändringsprojekt handlar om att vara tydlig 

med vad projektet ska uppnå så att de inte får något som de inte har beställt. Det 

handlar om att lägga möda på att uttrycka sig och att göra avgränsningar för 

annars tenderar projektet att svälla ut. Det är lätt att tycka att när de ändå håller på 

med “det här” så kan det vara kul att titta på “det där” också. Per-Ola tycker att 

det ligger i projekt att ha tydliga ramar och att det finns gränser för vad de ska 

hålla på med och vad de inte ska hålla på med, för annars spricker både budget 

och tidsram.  

Eva resonerade om huruvida de tar hänsyn till förändringsmotstånd i 

projektplaneringen. Hon menade att en viss del ska de beskriva i 

projektbeställningen under “osäkerheter och risker”. Eva trodde att de kanske inte 

är tillräckligt observanta på de delarna när de drar igång med ett projekt. De har 

istället mer fokus på att få till något nytt som ska fungera, systemmässigt, d.v.s. 

att fokus blir mer på det än att det är människorna de måste jobba mer med. Om 

de hade mer fokus på människorna för att ändra synsätt, så skulle det förändra 

oddsen för lyckad förändring.  

Leif berättade att de driver väldigt mycket förändringsarbete och samtidigt är de 

extremt effektiva. De har som ambition att vara Sveriges mest effektiva kommun. 

De har inte mycket utrymme att driva annat. Samtidigt som medarbetarna har sitt 

vanliga jobb att göra så ska de driva förändringsarbete, så ibland kan det helt 

enkelt vara för tufft att genomföra förändringsarbetet och då kan det bli 

nedprioriterat. Leif förklarade att å andra sidan handlar det om utnyttjandet, att 

även om de har någon från gänget som arbetar med implementeringen så är 

framgångsfaktorn låg, ifall verksamheten inte vill. Det är samma sak när de väljer 

projekten som de driver att där det finns en förändringsvilja, där driver de projekt 

och där det inte finns en förändringsvilja, där vill de hellre vänta i så fall. Att driva 

projekt där ingen vill förändras, det är dömt till misslyckande. Det viktigaste är 

intresset från ledningen för att genomföra projekt eller genomföra förändringar. 

Om intresset inte finns där eller ett spelat intresse, så kommer det inte bli 

framgångsrikt och då skulle de faktiskt inte välja att genomföra projektet.  

Leif resonerade att de behöver förändringar, de behöver göra det de gör mycket 

mer effektivt. Vi alla blir bara äldre och äldre och vi kommer bara att ställa mer 

och mer krav på all den omsorg och det som vi vill få ut av systemet. Däremot, 

menade han, vill väldigt få ha skattehöjningar och då finns det bara ett sätt att lösa 

problemet på och det är att effektivisera. 
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Peter berättade att för att de ska lyckas med en förändring har de ofta med de 

fackliga organisationerna som en delprojektgrupp så att de får vara garant för 

medarbetarperspektivet. De pratar givetvis jättemycket med medarbetarna vilket 

är en framgångsfaktor, ville Peter påstå. De får vara med i projektet och tycka till 

hela tiden vilket är samverkan från första början. Peter berättade vidare att han 

anser att de flesta tänker logiskt och vill ha klarhet och därför jobbar projektledare 

med att förklara så att människorna förstår varför de ändrar. Det kan handla om att 

det är bra för ekonomin, för miljön och svara på frågor om förändring. Det är en 

framgångsfaktor mer långsiktigt. 

Ytterligare framgångsfaktorer i interna förändringsprojekt, berättade Peter, är att 

projektorganisationen i projektets slutskede arbetar fram ett förslag för hur arbetet 

med implementeringen - förändringen - ska gå till och då blir det en tydlighet i 

hanteringen. Tjänstemannaledningen eller den politiska ledningen får förslaget 

och tycker då att ”Ja, så här ska man jobba i framtiden” och påbörjar 

förankringsarbetet som de får jobba med brett med en medvetenhet om att det tar 

lite tid. 

Peter berättade att han tror på att samla ihop människor som har en klokskap kring 

en fråga som de får jobba intensivt med och sen kommer de fram till ett förslag. 

Därefter fattar ledningen beslut och sen börjar implementeringsarbetet. Generellt 

sett så gillar folk det då de har något att förhålla sig till. Peter förklarade att en 

sådan här stor organisation aldrig kommer att bli överens och därför behövs 

besluten, att det här gäller för att jobba här. Det kan vara vilket projekt som helst 

där de måste ta beslut och därefter är det så de ska jobba framöver.  

Ingrid tror att en framgångsfaktor i interna förändringsprojekt skulle kunna vara 

att skaffa en projektledarpool. Att ha ett gäng som tycker att det är roligt att ta 

fram sådana här dokument, som trivs i rollen och tycker det är spännande att 

arbeta sig framåt genom hela projektet. Dessutom ska det vara inom 

organisationen så att de inte behöver köpa in, för Ingrid tror att det för det mesta 

inte är bra att ta in arbetskraften utifrån. 

Ann berättade att vad de gjorde för att lyckas med sin förändring var att informera, 

kommunicera och förklara. Ann menade att A och O för att lyckas med projekt är 

att ha tydlig förankring med ledningen. Att driva förändringsarbete som inte är 

förankrat av högsta ort är jättesvårt. I Kontaktcenterprojektet har de haft ett 

otroligt starkt stöd från kommundirektören och den politiska ledningen. Ann har 

fått möjlighet att rapportera av flera gånger under projektet till 

förvaltningsdirektörs- och VD-gruppen och de har erbjudit henne stöd om hon 

behövt någon hjälp. De har också tagit emot henne på sina ledningsgrupper så 

Ann tycker att hon fått bra möjlighet att komma in i chefsleden. Det räcker inte 

med bara ledningsstöd men utan det är det betydligt svårare. 

Ann fortsatte berätta att de inte lyckats nå alla som de ville ännu, men jobbar på 

det. Uppföljningen av verksamheten, via en forskare från Karlstads universitet, 

visar att de som haft kontakt med verksamheten är nöjda även om man inte alltid 

vetat vad Kontaktcenter är. Karlstad Kontaktcenter började med allt på en gång 

och de kommuner som gjort arbetet tidigare än Karlstad, de började med några 

förvaltningar i taget. Ann berättade att de tyckte att det var väldigt svårt att 

kommunicera till medborgarna att de har kontaktcenter för “de här 
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verksamheterna” men inte “de här”, vilket även gällde internt, så de valde att göra 

allt men i lite mindre paket. Det har varit en framgångsfaktor. 

Ann berättade att kommunikationen var en framgångsfaktor. De hade 

kontinuerliga informationer med en kommunikatör knuten till projektet och följde 

kommunikationsplanen för projektet. Ann tycker att det totalt sett har funkat bra 

men det finns alltid saker de skulle ha kunnat göra bättre. Det är också är en 

resursfråga eftersom de var tvungna att prioritera. Sen är arbetet inte färdigt heller 

så Ann tänker att de får köra på! 

4.5.2 Beteenden - förändringsvilja och förändringsmotstånd  

Frågorna om beteenden handlar om människornas beteenden i projekt och i 

förändringssammanhang. Om respondenterna märkt av förändringsvilja eller 

förändringsmotstånd i projekten. Ur svaren vill vi få exempel på hur 

förändringsmotstånd och förändringsvilja kan yttra sig och hur de kan hanteras på 

bästa sätt. 

Per-Ola berättade att det finns en kultur i Upplands Väsby ända från högsta 

politiska ledningen att alla får pröva och att det kan få gå fel. Han menade att den 

hastiga förändringen som de gjort under de senaste åren gjort att det finns en 

öppenhet för att det inte är så himla farligt att förändra och att de måste kunna 

göra det och att det ska göras ganska fort. 

Per-Ola fortsatte med att han tror att det finns ett allmänt motstånd mot 

förändringar. Man vet vad man har men man vet ju inte riktigt vad det blir, vilket 

finns mer eller mindre hos olika individer. Han tog ett exempel där de förväntade 

sig vilken fråga en grupp skulle lyfta och de ville inte svara att de inte kunde ta 

den här frågan nu. Per-Ola menade att det är viktigt att lyssna på alla och ta med 

allt och därefter jobba med det och se vad de olika frågorna blir. Det gäller att ha 

respekt för människors åsikter och utgå från att de har goda motiv för det de 

framför.  

Per-Ola berättade vidare att han kan se lärande i projekten, att det är ett ständigt 

lärande att jobba i projekt för projektmedlemmarna måste hela tiden fundera på: 

“Är vi på rätt väg? Gör vi på rätt sätt? Kan vi göra på något annat sätt?” Då stöter 

de på vägval som de måste ta ställning till. För att lära mellan projekten är det 

viktigt att göra en projektutvärdering, vilket är sådant där det gäller att vara stark 

och orka, för att när de är färdiga med ett projekt så säger de: “Åh vad skönt! Nu 

är det klart, nu tar vi nästa!” Per-Ola berättade att de haft projektledare som varit 

duktiga och skrivit en projektutvärderingspapport, där de skrivit att “Det här 

kunde vi gjort annorlunda.” Han menade att utmaningen är när det gäller gedigna 

projektutvärderingspapporter, att när de ska dra igång något liknande, att komma 

ihåg att titta på den gamla rapporten innan projektstart för då kan de lära sig en del 

saker. Det där är svårt att få in i någon kunskapsbank eller erfarenhetsbank, då den 

som fortsätter som projektledare kan ha det i minnet, men det är viktigt att dela 

med sig till andra som kör projekt för första gången.  

Eva tycker inte att det är så lätt att ändra människors beteende, snarare svårt, som 

t.ex. att rubba invanda mönster. Hon menade att skolan har ganska mycket 

invanda mönster och beteenden som sitter i väggarna. Eva tror att projektledaren 

är medveten om att effektmålet är arbetet med förändringar men arbetar inte 

medvetet med att ett speciellt beteende ska förändras. Hon menade att 
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projektledaren måste förändra människors arbete, människors tänk och 

människors vardag vilket inte är så tydligt i sådana system som ska 

implementeras. Då tänker projektledaren mer på att tekniken ska komma på plats 

och fungera samt information och utbildning. Eva fortsatte resonera att det kanske 

är en del som deras projektmall inte fångar in tillräckligt och att det är lätt att bli 

styrd av mallen. Det är ett förbättringsområde att uppdatera mallen.  

Hon berättade att vid förändringar är det ju alltid några som inte vill och menade 

att de kan hamna i att folk sätter sig på tvären. Hon tror att det går bra att bearbeta 

ändå, men att de i projektbeställarfasen kanske inte riktigt tänker på att 

människorna inte är med tillräckligt mycket för att ta det nya till sig och börja 

arbeta på ett nytt sätt. Det är lite mer förfinade delar i det hela som måste in i 

riskanalysen.  

Leif resonerade om påverkan av personalens beteende genom ett exempel om ett 

pågående projektet där de bygger en karriärstege. Där vill de påverka personalens 

beteende och få en sund konkurrens. Målet är att människor ska vilja utvecklas 

och byta jobb. Syftet med det är att personalen kan känna att de arbetar sig framåt 

och att de utvecklas, vilket de inte gör idag. Leif avslutade med att det kan han 

berätta mer om en annan gång för det handlar mer om det projektet än om 

projektlederiet. 

Ingrid resonerade om att interna förändringsprojekt handlar om att förändra 

människors beteende så tillvida att de ska jobba snabbare, eller rättare sagt att 

uppfylla kundens krav. Eftersom det kan bli ett motstånd så är förankringen A och 

O. Det är svårt med implementering. Den erfarenheten fick Ingrid i ett stort 

förändringsprojekt som hon arbetat med. Då såg de inte förändringsarbetet som ett 

projekt. De såg det som en löpande förändring i verksamheten.  

Ann har stött på förändringsmotstånd. Projektet innebar förändring i arbetet ute på 

förvaltningarna. Tanken var att genom att avlasta från lättare ärenden, telefon och 

daglig service så kunde handläggarna koncentrera sig på sina andra komplicerade 

ärenden. Det mottogs positivt i de flesta fall men sen fanns också rädslan att 

Kontaktcenter skulle svara fel och att personalen i vissa fall upplevde att de 

fråntogs sin roliga del att få prata med medborgarna, samt att personalen inte ville 

lämna från sig enkla frågor. Alla var inte mogna och tyckte inte då att 

Kontaktcenter skulle kunna göra deras uppgifter. Ann berättade att då lät de dessa 

grupper vara. Det tog några månader och sen hade motståndet minskat eller 

försvunnit. Då hade förvaltningarna fått se att personalen på Kontaktcenter var 

tillräckligt kompetenta för att klara av att svara på de här frågorna, så nu har 

Kontaktcenter många av de funktioner som var planerade från början. Ann 

fortsatte berätta att de hade fullt upp ändå så de behövde inte ta med de som inte 

ville. Ann valde istället frågorna där det fanns förändringsvilja, någon chef som 

drev eller att medarbetarna drev. Dessa hakade Ann på naturligtvis och menade att 

det är bättre att ta de som har förändringsvilja. Redan från utbytet med andra 

kommuner som startat kontaktcenter hade Ann fått höra att de upplevt mycket 

internt förändringsmotstånd så hon visste att de behövde lägga upp en strategi för 

hur de skulle arbeta så att det inte skulle bli lika mycket motstånd hos dem.  

Ann tror att det är som med alla förändringar, att folk är skeptiska till 

förändringar. Dessutom var det så att kommunen inte badar i pengar utan att det är 

åtstramning och besparing och centret var en utökning i ena änden som skulle 
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finansieras av alla förvaltningarna som måste vara med och ta det. Det kom inte 

till nya pengar utan det skulle vara en omfördelning av resurser. 

Ann berättade vidare att det står i deras mål att projektet ska leda till 

verksamhetsutveckling. För att uppnå det måste ofta både attityder och beteenden 

förändras. Hon tycker att det kan ta tid och kan vara svårt men inte är omöjligt. 

Dels är det viktigt att inse att det är svårt, att inte tro att det ska gå lätt och så är 

det viktigt att använda hela sitt register för det går inte att köra med samma stil på 

alla. Det är väldig skillnad att prata med t.ex. en bygglovsinspektör kontra att 

prata med en från Socialtjänsten för det är olika kulturer där. Ann berättade att det 

står i uppföljningsrapporten efter projektet (Christiansson 2013) att Kontaktcenter 

har varit väldigt drivande i arbetet och det menade Ann att hon kan ta som en 

komplimang även om hon kunde önska att fler skulle vilja vara med och driva. 

När Ann jämför Kontaktcenterprojektet med ekonomistyrningsprojektet hon drev 

tidigare ser hon skillnad i intresse från förvaltningarna. Personalen ville gärna att 

datasystemet skulle ge dem många bra funktioner men de ser inte att de kan ha 

samma egennytta i ett Kundcenter. I Kontaktcenterprojektet var det ledningens 

beslut som styrde och Ann som skulle utföra uppdraget. Incitamentet för 

förvaltningarna till att samarbeta och utveckla var inte lika stort. Då måste 

projektledaren inse att så här ser världen ut och sen ta hjälp av de vägar som finns. 

Ann hade uppdrag att svara mot styrgruppen om arbetet inte gick att styra framåt, 

vilket Ann upplevt vara bra för det har också drivit på henne.  

Ann berättade att de också kände av att förändringen tog tid då det är svårt att få 

alla verksamheter att ta till sig all information. De känner sig inte alltid berörda. 

Ann förstår att de inte har satt sig in i vad Kontaktcenter ska göra. Det kommer 

massor med nytt ut i kommunen och det kan vara svårt att veta hur man som 

medarbetare kommer att vara direkt berörd i jobbet, så då får det inte högsta 

prioritet. 

Det har också funnits en trötthet på förvaltningarna för att det pågått flera projekt 

samtidigt i kommunen, som Servicegarantier, Kontaktcenter och ny hemsida och 

när det är samma personer som arbetar med dessa så kan Ann förstå att de är lite 

less. Förvaltningarna har inte fått tillskjutna medel för att genomföra projekten 

utan det ska ingå i normal arbetstid. Samtidigt finns otåligheten idag, det som 

handlar om medborgardialog, att det är jätteviktigt för en offentlig verksamhet 

idag att vara tillgänglig och modern och förstå att de jobbar på uppdrag av den 

som betalar skatten. Det är också en stress. Sammantaget har förändringsarbetet 

fungerat väl, avslutade Ann. 

4.6 Projektledarkompetenser 

Utgångspunkten för våra frågor om projektledarkompetenser är att mjuka och 

hårda synsätt ska mötas i förändringsprojekt. Intressant är om projektledaren har 

fokus på att leda projektet framåt eller fokus på hur personalen ska ledas för att 

känna sig med i förändringen. Frågan om projektledaren ska vara kvar och 

implementera efter avslut är central liksom diskussionen om projektledarens roll 

efter överlämning. Vi vill ha svar på vilka egenskaper och kompetenser som 

efterfrågas vid val av projektledare. 
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4.6.1 Kompetenser och egenskaper 

Vi frågade om vilka kompetenser och egenskaper som efterfrågas hos 

projektledare som ska leda interna förändringsprojekt. Vi vill få svar som visar att 

de kompetenser och egenskaper som efterfrågas innehåller hårda, mjuka och 

pedagogiska synsätt och perspektiv. 

Per-Ola hävdade att alla inte har förmågan att bli bra projektledare. Det krävs 

ledarförmåga för att bli det och viktigast är att få alla med sig, hålla efter tidplan 

och budget. Han menade att det är en profession i sig och berättade att han hade 

en projektledare en gång som snabbt gjorde en maillista och sen hade tydliga 

tidplaner över det som skulle levereras in av olika personer och så fort de inte 

levererade in på den tidpunkt som var satt så var han på dem som en igel och på 

det sättet höll han tidplanen. Per-Ola menade att tidsfaktorn är viktig i projekt, då 

eftersläpning kan innebära kostnader, vilket den här projektledaren var en fena på 

att upprätthålla. Men det är inte självklart att alla har den orken och den förmågan.  

Ytterligare förmågor är att kunna organisera och planera. Ibland kan det räcka 

med bara projektledarkompetens, d.v.s. att ha förmågan att driva projekt medan 

expertkunskaperna kan nås på annat sätt genom att plocka ihop en projektgrupp. I 

projektlederiet ligger, utöver att hålla tidplan och budget, även förmågan att få alla 

med sig i projektet, vilket är mer eller mindre sofistikerat beroende på vilket 

projekt det är, om det handlar om att bygga ett badhus eller om att göra något 

annat enklare.  

Eva resonerade om projektledarkompetenser inom interna förändringsprojekt att 

de försöker plocka projektledare inom organisationen eftersom det finns så 

mycket kompetens inom skolans värld om skolans frågor så att det finns nästan 

ingen anledning att plocka in utifrån. Hon menade att då skulle hon börja syssla 

med något helt annat än utbildning. Kommunen och andra avdelningar kan ibland 

plocka in projektledare utifrån. Många av Barn- och ungdomsförvaltningens 

handläggare är duktiga på att driva projekt och håller också i en 

projektledarutbildning. Det finns också kompetens ute på skolorna, rektorer, 

pedagoger och arbetslagsledare som också kan gå in och leda projekt och Eva 

menade att kompetensmässigt finns det bra projektledning.  

Vid andra projekt på förvaltningen har de valt någon som är intresserad av själva 

frågan och kunnig i innehållet. Det är viktigt att som projektledare ha framgång 

med det som de ska jobba emot, att de är kommunikativa och gärna vill driva och 

inte kör över dem, de ska samarbeta med, för då blir projektledaren väldigt ensam 

till slut. Det är viktigt att projektledaren kan knyta kontakter och få med sig de 

som projektet egentligen är till för. Ja, så det är en grannlaga uppgift att välja 

projektledare också! Någon som kan skriva och dokumentera och som är 

ordningsam och som håller reda på pengarna. Det går inte att sätta på sig 

spenderbyxorna för mycket.  

Eva berättade vidare att hon tror att de i skolans värld tillsätter projektledare men 

inte lämnar någon projektledare ensam, d.v.s. att ensam behöva känna ansvaret, 

driva projektet och stå för det. Blir det fel så är de flera stycken. Eva bildar en 

styrgrupp som projektledaren kan ha och stödja sig emot så att det känns att de är 

flera som arbetar med frågan.  
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Leif berättade att en utmaning för dem som för alla andra organisationer, när de 

ska driva projekt handlar om ifall projektledaren har expertkompetens på området 

eller projektledningskompetens. För projekt i skolan så tittar de t.ex. på vem som 

kan verksamheten bäst och låter den personen bli projektledare. Problemet är bara 

att personen ifråga inte är projektledare utan någon som förstår själva 

verksamheten men inte kan projektledning. Leif fortsatte att förklara att det är 

viktigt att definiera projektledning som ett gebit i sig, att det är en professionell 

funktion, där själva projektledandet är det som är avgörande för framgången. I 

Täby har de otroligt duktiga projektledare som gör så att de blir framgångsrika i 

sina projekt. Om de skulle driva projekt och titta på hur organisationsutvecklingen 

ser ut, då kanske de behöver ha en kompetens som sitter ute i verksamheten, men 

den behöver inte sitta hos projektledaren. Projektledarens huvuduppdrag är att 

vara duktig i projektmetodiken. Leif fortsatte berätta att ibland kan han uppleva 

att om projektledaren har för mycket kunskap då är den personen inne och petar i 

leden och tycker för mycket själv vilket blir ett hinder då projektledarens roll ska 

vara neutral. Om projektledaren inte själv har kompetensen då blir den personen 

mer beroende av att intervjua och verkligen arbeta med arbetsgrupper och 

referensgrupper på ett sätt som inte sker om projektledaren själv tror sig veta hur 

det hänger ihop. Det Leif vill se är duktiga projektledare där projektlederiet i sig 

är det de är bra på! 

Leif menade att projektledarperspektivet handlar om att leverera det som projektet 

ska leverera och se till att det är det som kommer i mål, vilket inte minst handlar 

om avgränsningar. Det gäller också att samla människorna och få dem med sig. 

Rollen projektledare är inte arbetsledande så att personen är chef men det är ju en 

väldigt arbetsledande roll så tillvida att projektledaren ska styra andra människor. 

Därför är det otroligt viktigt att projektledaren är duktig på och har förmåga till ett 

anpassat ledarskap. Organisatorisk kompetens är också något som absolut är 

viktigt, avslutade Leif.  

Peter berättade om projektledarkompetenser att han tycker att projektledare ska 

vara akademiker därför att de har en generalistisk hållning och ett kritiskt 

förhållningssätt. Det är det grundläggande som han vill åt och det kan vara 

sjuksköterskor, lärare och ekonomer. De behöver inte vara fullärda från början. 

Han tycker också att personliga egenskaper är viktiga som att de måste kunna 

hålla i ett möte. Projektledare kan bli utsatta för kritik och då är det viktigt att det 

finns ett bollplank och att projektledaren också har en inre trygghet, en inre 

balans.   

Ingrid tycker att de viktigaste av projektledares kompetenser är att kunna leda och 

också våga delegera och inte gräva ner sig i sakfrågorna, då det är någon annan i 

projektet som ska arbeta med dem. För en projektledare precis som för en chef, så 

består nästan hela dagen av kommunikation i muntlig och skriftlig form, så det är 

nog det tyngsta, d.v.s. att projektledaren måste vara en god kommunikatör. 

Dessutom organisatör, det ska vara en ”ordning och reda”-människa.  

Ingrid berättade vidare att projektledaren ska hantera människor och att det måste 

vara en balans mellan hur mycket projektledaren använder hjärtat eller inte. 

Förmågan till empati måste finnas där men inte för mycket, för projektledaren 

måste ändå vara den där organisatören som står för ordning och reda och inte den 

konsultativa personen. Projektledaren måste ändå förstå personen i 

projektgruppen, men ska ju inte vara chef och jobba med personlig utveckling och 
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behöver då inte vara lika mycket känslomänniska som chefen behöver vara, utan 

mer av att strukturera och “göra”. Ingrid avslutade med att projektlederi i sig tar 

väldigt mycket kraft och det går inte att hålla på och balansera olika saker för en 

projektledare. Det är en jättebra språngbräda in i att kunna få ett framtida 

ledarskap om personen fixar det, för det är en “light”-variant av att vara chef utan 

att ha fullt ledaransvar.  

Ann berättade att vad hon tycker är viktigt av projektledares kompetenser är 

uthållighet och kommunikativ förmåga, att kommunicera mycket på möten och att 

dokumentera kontinuerligt. Utöver det är det förmågan att vara flexibel eftersom 

projektledaren i en sådan här organisation ska förhandla med ny personal och ha 

kontakt med byggfolk, mycket kring IT-system, samt göra upphandlingar. Det är 

ganska brett. Det krävs grundläggande kunskap, en högskoleutbildning, med 

grund i kritiskt tänkande, att kunna kommunicera och formulera sig och t.ex. 

kunna göra intresseförfrågan. Ann berättade att projektledaren hon hade för 

ekonomisystemet gjorde ett fantastiskt jobb för det var ett stort projekt men hon 

hade svårt att greppa ämnet i sig, vilket var en nackdel, så någon domänkunskap 

måste projektledaren ha även om det inte kommer högst upp på listan. 

Projektledaren behöver ha ekonomisk förståelse eller knyta en projektekonom till 

projektet. Ann, som själv är ekonom, fick ta hjälp av kommunikatörer och 

marknadsförare, d.v.s. se till att de kompetenser hon själv saknade fanns i 

projektgruppen. Som ledare av projektgruppen måste man kunna leda gruppen, 

kommunicera, vara uthållig och ha ett driv. Ann menade att ledardelen i sig 

innebär att projektledaren behöver ha förmåga att säga sin mening och styra och 

inte vara rädd för att ta plats. Projektledaren måste ju ha förslag till styrgruppen 

och ha en uppfattning om vilket som är den bästa idén, för om projektledaren inte 

kan sälja in den och förklara då blir det inget bra. Om projektledaren är för 

försiktig så tror Ann att det blir svårt för då lämpas ju väldigt mycket över på de 

andra i projektet och det är inte styrgruppens eller projektgruppens roll. 

Projektgruppsmedlemmarna sitter i projektet parallellt med sina andra jobb så de 

ska ju också känna att projektledaren kan kolla upp och rapportera det som behövs 

samt kunna hålla i metodtänket. Det är viktigt för projektledare att ha ett bra gäng 

runt sig och det gäller ju också att kunna delegera. 

4.6.2 Val av projektledare till förändringsprojekt 

Vi ställde frågan, “Vad är viktigast när du ska tillsätta en projektledare till ett 

förändringsprojekt?” och vi vill att svaren ska visa vad projektbeställaren menar 

att projektledaren ska ha för uppgift i förändringsprojekten och hur beställaren ser 

att valet av projektledare påverkar framgången i projektet. 

Per-Ola förklarade att projektet avslutas när projektmålet är uppnått. Om 

projektmålet är att bygga badhus så avslutas projektet när badhuset står klart men 

effektmålet att Upplands Väsbyborna ska bli piggare och friskare utvärderas efter 

några år. Han berättade om projektet att sätta upp ett kundkontaktcenter. Då 

ingick det att kontoret skulle byggas upp, det skulle anställas några personer och 

det skulle dras igång men där tog projektet slut. Därefter hade de kvar styrgruppen 

som stöd för den som blev chef på kundkontaktcentret. För att se till att de 

hamnade på banan hanterade styrgruppen de puckar som kunde vara lite trickiga. 

Framför allt fanns det inte så mycket erfarenhet att falla tillbaka på. Ingen annan 

visste hur ett kundkontaktcenter skulle drivas eller fungera, berättade Per-Ola. I 
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styrgruppen är projektledaren med som adjungerad. Man måste vara noga med 

rollerna här, styrgruppen har ett ansvar och projektledaren har ett annat ansvar och 

arbetar på styrgruppens uppdrag, avslutade Per-Ola. 

Eva berättade att hon tycker att en god pedagogkompetens är ett bra redskap som 

projektledare. Definitivt! Däremot, berättade hon, har de inte haft så många 

projekt så att hon skulle kunna dra någon slutsats om, hur den kompetensen är 

kopplad till hur lyckad implementeringen blev. 

4.6.3 Fokus på mjuka och hårda perspektiv 

Frågeställningen här är om projektledare har fokus på att leda själva projektet 

framåt (t.ex. hur dataprogrammet ska fungera för användaren) eller fokus på hur 

personalen ska ledas för att känna sig med i förändringen. Svaren ska visa om det 

tekniska och det mänskliga perspektivet får mötas. 

Peter delade in projekten i olika typer och menade att om det gäller ett 

byggprojekt eller ett stort IT-projekt så vill han luta sig mot någon sorts germansk 

ledarfilosofi. Han vill ha någon som är duktig. ”Den bäste” bygger ju det på och 

han väljer någon som kan. Peter menade att det i ett tyskt företag alltid är någon 

som är doktor inom området som är VD medan Sveriges ledarkultur har en mer 

anglosaxisk filosofi, d.v.s. ser mer till ledarskapet än till expertkompetenser. Peter 

avslutade att han tänker oftast så när det gäller projekt, men det kan finnas något 

undantag om det är väldigt nischat inom något område. 

Ingrid kan definitivt se att en projektledare som har pedagogisk kompetens skulle 

vara intressant i förändringsprojekt. Hon saknar det i organisationen. Det vore ju 

inte så omöjligt, resonerade hon, att de som har gått någon form av utbildning som 

dels har pedagogik men sen också något annat, skulle kunna arbeta eller driva 

projekt på Länsstyrelsen. Hon menade att de jobbar ju inom det mesta och 

miljörådet skulle absolut fungera och natur och miljö. Det är ju inom NO, 

konstaterade hon och undrade vidare om den som har valt lärarvägen, måste stå 

och förkunna på något sätt och att det inte ingår när man jobbar så här underifrån, 

bakifrån och inifrån. Pedagogiska kompetenser som att vara duktig på metoder 

som gagnar lärande, att kunna inspirera till lärande, att ha kunskap om människors 

beteende och gruppbeteenden, att kunna hantera konflikter och ha strategier för att 

leda arbete. Sådana typer av saker kan Ingrid absolut se att det finns behov av.  

4.7 Pedagogiska kompetenser 

Utgångspunkt för frågorna om pedagogiska kompetenser är en fördjupning av 

projektledarens kompetenser och området som tangerar vår forskningsfråga hur 

projektbeställaren ser på pedagogiska kompetenser i interna förändringsprojekt. 

Vi har frågat om respondenterna sett vilka som är pedagogiska kompetenser i 

projektledarsammanhang. Svaren ska visa om respondenterna ser ett behov av 

pedagogiska kompetenser och om behovet av förändringsstrategier ger utrymme 

för en projektledare med pedagogiska kompetenser. 
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4.7.1 Behov av pedagogiska kompetenser i interna 
förändringsprojekt 

Det är den grundläggande frågan, d.v.s. om respondenterna ser ett behov av 

pedagogiska kompetenser i interna förändringsprojekt, i allmänhet och om de kan 

ge några exempel. Vi vill att svaret ska bekräfta pedagogiska kompetensers 

användbarhet i interna förändringsprojekt. 

Per-Ola berättade att han tycker att pedagogisk kompetens är värdefull i olika 

sammanhang. Han menade att vara lärare innebär att ha ledarkunskaper med sig, 

som t.ex. att kunna lyssna etc. I kommunen har de har sökt i skolan efter 

projektledare, eftersom de sett det som en intressant möjlighet att rekrytera lärare 

och även rektorer, som har pedagogisk bakgrund och också har förmågan till 

ledarskap. De har också tänkt på det som en intressant möjlighet för en lärare att 

göra något annat men de har aldrig hittat någon. Enda undantaget var när de 

gjorde ett projekt med IT i skolan. Då hade de en rektor som ledde det och som 

hade kunskap om den världen, men det är nog enda gången som de haft någon 

från det kompetensområdet. Det har varit deras tanke, när de sökte projektledare 

inom skolan, att där har de kompetenser som skulle vara värdefulla. Per-Ola 

menade att lärare är en form av ledare som har erfarenhet av att få med sig 

människor och de kan rimligen också uttrycka sig både i tal och skrift, mycket av 

de delarna som projektledare behöver. Det kan också vara förmåga att få folk att 

lyssna och entusiasmera. Däremot är Per-Olas fundering att han sett att det inte 

finns så stor erfarenhet av att jobba i projekt i skolan och inte heller inom 

socialtjänsten, de två områden där det varit den största förändringen. De har inte 

förstått poängen med projektstyrningsmodellen, d.v.s. de har inte haft kunskap om 

projektledning. De har heller inte nappat för projektstyrningsmodellen går det ju 

att läsa in sig på. Per-Ola avslutade med att fundera över om de varit dåliga på att 

leta också, fast då de slängt ut någon krok så har de inte fått något napp. Det hade 

varit kul att ha den typen av kompetenser och personer med i de andra delarna av 

kommunen också.  

Eva berättade att hon tror att det skulle vara bra att i projekt, även utanför skolans 

område, att ha en pedagogisk projektledare. Hon menade att pedagoger på sätt och 

vis är projektledare hela tiden i klassrummet. De driver massor med små projekt, 

så hon tror att pedagogen faktiskt kan bli en god projektledare. Läraren är van att 

lyssna in människor, läsa av människor och också vara förändringsbenägen. Det 

ligger i det uppdraget att det inte går att bara köra sitt spår. Det händer alltid saker 

hela tiden, utanför, som läraren måste förhålla sig till. Så det kan vara ganska bra 

för läraren att bli projektledare, även för sådant som inte har direkt med 

undervisningen att göra. 

Eva berättade att hon ser att personerna som blir ”Förstelärare”, vilket är en statlig 

satsning på karriärtjänster, där huvudmän inom alla skolformer, utom förskolan, 

kan ansöka om bidrag för att skapa karriärtjänster för lärare (Skolverket 2013), 

blir lite av projektledare, då de får ungefär ett sådant uppdrag över 1 år. Det är inte 

framskrivet en projektplan för dem men det ligger ändå som ett slags projekt, det 

uppdraget de har, som de ska jobba med det här året. De har avstämningsperioder. 

Rektorerna har t.ex. sagt att till novemberlovet så ska de ha första avstämningen 

och presentera vad de har gjort, hur långt de kommit och hur de tycker att det går 

så att de inte ska jobba på hela året och för att förhindra att cheferna vid 

avslutningen säger: ”Jaså, det blev ingenting av dina 5000 kronor extra i månaden, 
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av vad som var tänkt att du skulle göra.”  Det är lite av ett projekttänk, menade 

Eva. Här är rektor projektbeställare för förstelärarens uppdrag för vad läraren ska 

göra. Ytterst är det staten som är uppdragsgivare för hela lärarprofessionen. 

Försteläraren är riktad mot skolan och ska utveckla skolan på något sätt.  

Eva berättade vidare om vad hon tror om sambandet mellan förändringsledning 

och lärarkompetens. Hon tror att de inom lärarutbildningen verkligen skulle kunna 

visa på vilka utvecklingsmöjligheter som finns efter en pedagogisk utbildning, 

d.v.s. att det inte bara är lärare de kan bli och att det finns karriärvägar annat än 

till rektor. Att det går att jobba med andra funktioner i samhället, kanske 

projektledare, eller att driva saker och ting som inte ligger inom skolans värld. 

Individerna har skaffat sig verktyg och ett tänk och arbetsformer som de har nytta 

av ute i andra delar av samhället. På det sättet ger lärarutbildningen redskap för att 

driva ett utvecklingsarbete också. Det tänker kanske inte alla på när de går 

lärarutbildningen, d.v.s. att de verktyg de lär sig är användbara i andra delar av 

samhället också, som olika arbete med barn eller vuxna. Oavsett vilken slags 

ämneslärare individen utbildar sig till, ingår en profession i bagaget som kan vara 

till nytta. 

Leif berättade om att han ser att en framgångsrik projektledare måste ha förmågan 

att kommunicera med en styrgrupp på det sättet som personerna i styrgruppen vill 

bli kommunicerade med och timmen efter när projektledaren sitter med sin 

arbetsgrupp igen måste kommunikationen med arbetsgruppen vara på det sätt de 

är vana att bli kommunicerade med. Leif brukar ofta definiera det med att 

projektledaren måste rulla upp skjortärmarna på väg in till arbetsgruppen och rulla 

ner dem på väg in i styrelserummet. Det är två olika perspektiv och projektledaren 

måste bemästra båda för att bli framgångsrik. Sen hur projektledaren blir en 

duktig pedagog det är en annan sak, men det måste personen vara för att bli en 

duktig projektledare. 

Leif förklarade vidare att om en projektledare skulle vara extremt duktig på själva 

metodiken men inte kan få med sig folk, så kan personen inte få intresset från 

styrgruppen att fatta beslut eller ge de resurser projektledaren behöver för att 

utföra projektet. Eller om projektledaren får en arbetsgrupp som inte är intresserad 

av att arbeta med sig eller lägger sin själ i arbetet. Då blir heller inte resultatet bra. 

Leif menade att det är otroligt centralt att leda andra, nästan så att han tycker att 

projektlederi har utvecklats till en ny roll. Projektledare är en arbetsledande roll, 

att få med sig andra och att arbeta i den strukturen också både i vardagen och i 

större projekt. 

Peter svarade på vår fråga om han kan se behov av pedagogiska kompetenser i 

interna förändringsprojekt genom att säga att pedagogiska kompetenser behövs 

absolut. Han menade att projektledaren måste kunna handskas med individer och 

det viktigaste är då att kunna förklara vad som är uppdraget. Han fortsatte berätta 

att han tror att en pedagogisk ådra är ett mervärde. Med det menade han att en 

pedagogisk projektledare har en förmåga att förklara och kan förpacka budskapet, 

vilket projektledaren behöver behärska när det är dags att berätta om slutrapporten 

och ska presentera rapporten i olika sammanhang. Då är det viktigt att kunna 

berätta vad de kommit fram till.  

På frågan om Peter sett behov av pedagogiska kompetenser i 

anställningssammanhang svarade han med att ge ett exempel på en anställd 



 73 

organisationskonsult inom kommunen som är pedagog, men han tillade att det inte 

varit en strategi att anställa en pedagog utan att det mer var en tillfällighet. 

Däremot kommenterade han att vi sådde ett frö! 

Ingrid svarade på vår fråga om hon ser behov av pedagogiska kompetenser i 

interna förändringsprojekt, att sådana kompetenser behövs hos oss alla. Hon 

menade att alla borde läsa pedagogik. Det hon sett som civilingenjör är att det inte 

finns mycket pedagogik i den utbildningen eller andra mjuka delar 

överhuvudtaget. Det tycker hon är konstigt, eftersom de flesta blir ledare av någon 

form. Hon märker av att hon saknar det i arbetslivet. 

Ingrid resonerade vidare att kombinationen av teknik och pedagogik är viktig, 

samt att dokumentation och administration finns i alla yrken. Hon tänker att yrken 

möts, att många yrkesgrupper kommer likna varandra mer och mer, att det kanske 

är det nya. Apropå tidigare refererad diskussion ”Jag anställdes inte för det här” så 

funderade Ingrid hur deras anställda inom kategorierna naturvetare, veterinärer, 

biologer och samhällsvetare kanske också överraskats över att de inte trodde att de 

skulle sitta och administrera heller. Det tror Ingrid inte heller ingår i någon 

utbildning utan att det förväntas av individen. Ingrid avslutade sitt resonemang 

genom att säga att hon börjar fundera över vad hon ska börja söka för pedagogiska 

projektledare här framöver. 

Ann berättade att hon tror att det finns behov av pedagogiska kompetenser. 

Kommunikation och information är för henne ett pedagogiskt perspektiv, för när 

det gäller t.ex. ekonomi och siffror så är det viktigt att kunna kommunicera på ett 

pedagogiskt sätt så att den som tar emot den här informationen förstår vad som 

sägs. Det handlar också om att anpassa sig efter gruppen, en skolklass eller en 

projektgrupp. Projektledaren måste fundera över vilka redskap som ska användas 

för att nå fram och få gruppen med sig. Ann fortsatte att berätta att det var ännu 

tydligare i hennes förra jobb bland ekonomer som satt i ett hörn och räknade. Den 

ekonomtypen behövs inte längre utan nu måste de vara pedagogiska. Det gäller 

istället att kommunicera, att kanske som ekonom ha uppdraget att hjälpa en 

projektledare och då kunna förklara för projektledaren att det här kostar så och så 

mycket och det här är en engångskostnad och så vidare. Personen som kan ett 

specialämne ska kunna förklara det för någon annan och Ann tycker att då behövs 

pedagogisk kunskap för att lära sig att förmedla ämnet. Det gäller att skaffa sig ett 

pedagogiskt redskap för att behärska att förklara, lägga upp saker och att skriva. 

De bästa ambassadörerna som Ann har idag är cheferna och alla andra i 

verksamheten som berättar om projektet och verksamheten så att någon annan 

förstår. Då blir det en historia som lever och som går att omsätta. Hon avslutade 

med att berätta att den pedagogiska och kommunikativa förmågan har alla i 

verksamheten. 

4.7.2  Kompetenser för att hantera förändring  
samt övriga pedagogiska kompetenser 

Som hjälp inför samtalet om pedagogiska kompetenser har vi räknat upp 

kompetenser som kännetecknar pedagogiska kompetenser, hämtat från 

litteraturen. Vi diskuterade också i synnerhet pedagogiska kompetenser för att 

hantera förändring. Här kan vi få svar på om projektbeställarna ser ett samband 

mellan förändringsledning och pedagogisk kompetens. 
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Per-Ola berättade att han tycker att det ideala vore en projektledare som har såväl 

ledarskapet som att kunna hålla efter tidplan som att ha pedagogiska kunskaper. 

Den pedagogiska kompetensen handlar då om att få med sig människor, kunna 

lyssna, uttrycka sig både i tal och skrift och även kunna leda. Per-Ola tycker att 

han inte hittat detta i en och samma person men denna kombination tycker han 

skulle vara bra. Han menade att en duktig projektledare ska ha ett mått av 

pedagogisk förmåga, sen hur den är förvärvad kan väl vara lite olika. Han tror det 

är en absolut framgångsfaktor, att projektledaren ska ha förmåga att få med sig 

projektgruppen och även styrgruppen och också kunna sälja in idéer. Det räcker 

dock inte med enbart de pedagogiska delarna utan projektledaren måste ha med 

sig de övriga delarna också. Han avslutade med att berätta om den projektledare 

de hade till IT i skolan. Han var rektor och hade väldigt mycket på fötterna, 

eftersom han var ledare också, och de flesta rektorer har ju jobbat som lärare och 

sedan har de en ledarskapsutbildning på det. 

Eva berättade att hon ser att bra pedagogiska kompetenser hos projektledare är en 

vana att lyssna och läsa av människor och också att vara förändringsbenägen. Hon 

menade att projektledare med pedagogisk kompetens har verktyg, ett tänk och 

arbetsformer som de har nytta av ute i andra delar av samhället.  

På frågan om projektledare med pedagogisk kompetens skulle kunna göra mera 

nytta vid implementeringen eftersom de är förändringsbenägna svarade Eva att 

hon absolut tror att det skulle vara till hjälp i det jobbet. Hon menade att när de 

väljer projektledare till projekt som de ska börja jobba med på förvaltningen, är 

det ganska lätt att välja de som har en lärarprofession i bagaget, som 

projektledare, då hon kan se att de kanske har lättare att ta till sig projektet eller 

modellen, lättare att jobba med projektarbete, att utveckla och få med sig alla och 

att tänka på allting. De kan ta till sig det ganska enkelt till skillnad från en som har 

en administrativ utbildning och som får i uppdrag att leda projekt. Eva tycker att 

hon sett att personen med administrativ utbildning har längre startsträcka, har 

svårare för och har fler frågor att behöva ta till sig och jobba med för att bli 

projektledare. 

Leif svarade på vår fråga när vi gav exempel på pedagogiska kompetenser, d.v.s. 

att t.ex. vara duktig på att lära ut, duktig på handledning, har social kompetens, 

har kunskaper om människors beteende och gruppbeteenden samt kan hantera 

konflikter, med kommentaren: “Men det där är ju projektledare!” Leif fortsatte att 

svara att en duktig projektledare, det är att vara chef fast inte ha ansvar för 

personal. Projektledaren ska fortfarande ha förmågan att leda andra människor 

och bli framgångsrik i det och det är inte projektledaren utan att vara pedagogisk. 

Han menade att visst går det att leda en verksamhet genom att hota folk men det 

blir ju ingen framgång långsiktigt utan här handlar det om ”followership”, att få 

folk att följa, att få folk att verkligen bli intresserade. Visst är det jättebra att ha 

professionella projektledare där deras jobb är att vara projektledare men när de 

ska sätta ihop en arbetsgrupp och det är konkurrens med all annan tid de har, 

kanske i andra projekt med sina vanliga arbetsuppgifter eller andra saker som ska 

göras, då måste de också kunna motivera varför det här projektet är så intressant 

och spännande och varför projektledaren ska vara delaktig i det här.  Det handlar 

om att sälja också. Projektledaren kommer ingenstans utan att vara pedagogisk i 

sättet att kommunicera.  
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Leif avslutade med att säga att pedagogisk i avseendet lärande så vet han inte om 

en projektledare är lärande på det sättet. Men just det här att få med sig andra, det 

pedagogiska i att förklara budskap, definitivt, och har projektledaren inte med sig 

den förmågan då blir personen inte en framgångsrik projektledare. Inte en chans. 
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5 Analys 

I analyskapitlet återfinns studiens observationer kopplade till den fråga vi ställt i 

förhållande till gällande teori inom respektive område. Utgångspunkt är empirins 

kategoriseringar, d.v.s. de frågeområden vi utgick ifrån under intervjuerna. Till 

frågeområdena hör följdfrågor som är insorterade med underrubriker till 

respektive område. Analyskapitlet följer samma struktur utöver empirikapitlets 

presentation av respondenter och påbörjas direkt med projektbeställarperspektivet. 

Därför är numreringen inte direkt jämförbar i empiri och analys utan följer 

strukturen “4.2 Projektbeställarperspektivet” i empirikapitlet och “5.1 

Projektbeställarperspektivet” i analyskapitlet. 

5.1 Projektbeställarperspektivet 

Projektbeställarperspektivet i vår studie har utgångspunkten i att den chef som 

beslutar om att genomföra ett uppdrag i projektform oftast får 

projektbeställarrollen och blir projektledarens uppdragsgivare. Vi menar att 

projektbeställaren lägger grunden för framgång genom sina val och de krav på 

överlämnandearenan som ställs i projektdirektivet. Vi har frågat respondenterna 

om deras möjlighet att påverka valet av projektledare och hur de resonerar kring 

sina möjligheter att påverka projekten. Ur svaren vill vi få fram hur väl våra 

respondenters resonemang stämmer överens med teorin om hur projektbeställaren 

resonerar kring sitt ansvar och sina möjligheter att påverka projektets utfall.  

 

Projektbeställarens möjligheter att välja projektledare  

Eva menade att vid valet av projektledare behöver projektbeställaren tänka på, att 

projektledaren har önskade kompetenser. Om beställaren känner sig osäker på 

projektledaren går det att lägga in flera avstämnings- och kontrollpunkter i 

projektplanen. Per-Ola berättade att Upplands Väsby utbildar projektbeställarna 

för att de ska lära sig se projektmålen och veta vad det är de beställer. Som 

projektbeställare väljer Leif projektledare utanför organisationen eftersom de inte 

har någon med efterfrågade förmågor internt. Leif frågar efter projektledare med 

en modell i botten, vilket han menar är det viktigaste, att projektledaren arbetat 

mycket med en projektmodell. Om personen inte har det, då är det tveksamt om 

personen egentligen varit projektledare, såsom Leif ser det. Angående möjligheten 

att påverka valet av projektledare berättade Ingrid att hon har liknande problem 

som Leif, att det inte finns några projektledare att välja från. Projektledare ska 

rekryteras internt och hon har ett projekt som hon inte kan sätta igång eftersom de 

inte har några projektledare. Det händer att de tar in projektledare utifrån men det 

vanligaste är att de uppgraderar handläggare till projektledare. Att välja 

projektledare, berättade Per-Ola, är inte alltid är så lätt. Oftast hittar de duktiga 

projektledare med expertkunskaper internt men ibland väljer de utifrån. När Ann 

hade rollen som projektbeställare hade hon inte möjlighet att välja personen som 

blev projektledare. De hade IT-projektledare i kommunen som tog den här typen 

av projekt och det var denna person som var ledig. Eva berättade att 

projektbeställaren inte alltid har enväldigt mandat för att välja projektledare. T.ex. 

om projektet går över förvaltningsgränsen då är det förvaltningschefen som 
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påverkar de egentliga besluten. Som ansvarig projektbeställare vill Eva vara med 

och påverka vem som ska bli projektledare. Peter tror att projektbeställaren har 

ganska stor påverkansmöjlighet. Det är viktigt för projektledaren, menade Peter, 

att ha någon med sig, eftersom projektledaren har begränsade möjligheter att 

påverka och generellt sett ingen formell makt i organisationen. Den här 

observationen anknyter till vår fråga om vad som påverkar projektbeställaren i 

valet av projektledare. Det kan kopplas till Jansson och Ljung (2004) som menar 

att projektbeställaren är projektledarens uppdragsgivare och anger dennes 

handlingsfrihet genom att delegera ansvar och befogenheter.  

Observationen säger oss att projektbeställaren inte alltid har möjligheten att välja 

projektledare men när beställaren kan välja en projektledare med lämplig 

kompetens upplevs det som ett sätt att påverka projektets utfall.  

 

Projektbeställarens ansvar att påverka projektets utfall 

Peter menade att projektbeställaren har den formella makten och kan påverka bl.a. 

vilka som ska vara med i projektet. Det är viktigt att det blir rätt personer i 

projektgruppen runt projektledaren och rätt personer som bevakar sakfrågor i 

delprojekten. Eva anser att projektbeställaren måste ha ett tänk för vad som ska 

åstadkommas, vad projektledaren ska göra, vad projektet har för uppdrag och hur 

mycket pengar projektet har att röra sig med. Därefter jobba färdigt beställningen 

och projektplanen tillsammans med projektledaren för att försäkra sig om att de 

går åt samma håll. Peter anser inte att projektbeställaren har möjlighet att påverka 

vad implementeringen ska åstadkomma i organisationen. De effektmål han sätter 

som projektbeställare, är t.ex. att integrera systemet ifråga och att det ska vara 

användarvänligt samt att minska på personalkostnaden. Ingrid tror att många inte 

vågar jobba i projekt för att det känns farligt att ge sig in i det okända. Dessutom 

har chefen inte riktigt koll, vilket gör att uppdraget som projektledare faktiskt är 

lite riskabelt. På Länsstyrelsen är det inte lika fint att jobba i utvecklingsprojekt, 

vilket gör att det är svårt att rekrytera. Detta anknyter till vår fråga om hur 

beställaren resonerar kring sin möjlighet att påverka. Det kan kopplas till Jansson 

och Ljung (2004) som påtalar beställarens ansvar för lång- och kortsiktiga effekter 

i moderorganisationen. 

Observationen säger oss att respondenterna ser att projektbeställaren påverkar 

projektets utfall genom sin beställning och andra medel, som täta kontakter, 

samarbete och stöd till projektledaren. 

5.2 Projekttypen interna förändringsprojekt 

Utgångspunkten är att interna förändringsprojekt ofta misslyckas, att det i de 

flesta fall är implementeringen som inte fungerar och att det kan bero på hur 

interna förändringsprojekt ser ut och vad som görs och inte, hur och när det görs 

och av vem. Vi frågade hur ett typiskt internt förändringsprojekt ser ut i 

verksamheten och hur projektbeställaren ser på sitt ansvar och sina befogenheter 

att lyckas. Vad respondenten upplever är svårast och om de ser några tydliga 

framgångsfaktorer. Vilka roller som tillsätts vid initieringen, om dessa hämtas 

internt eller externt, hur det går till och vad de bör kunna. Vi ville att svaret skulle 

ge en beskrivning av projekttypen och om de ser implementeringen som en viktig 
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fas eller del i projektet. Vi ville få en fördjupning av ledningsperspektivet och veta 

om projektmodellen påverkar hur projektbeställare bygger upp projekt och 

därigenom framgången i interna förändringsprojekt.  

5.2.1 Typiskt internt förändringsprojekt 

Vi vill att vår fråga, “Hur ser ett typiskt förändringsprojekt ut i verksamheten?” 

ska ge förklaringar till andra svar i undersökningen och svar på varför interna 

förändringsprojekt genomförs, vad interna förändringsprojekt är och hur projekten 

läggs upp. 

 

Varför interna förändringsprojekt genomförs 

Per-Ola menade att projektformen är ett sätt att hantera de mindre och vanliga 

förändringar som alltid förekommit i organisationer. Ingrid menade att ett internt 

förändringsprojekt görs för att hantera förändringstakten och för att stå sig i 

konkurrensen mellan olika verksamheter. Observationerna stämmer överens med 

Gareis (2010) som skriver att det är en överlevnadsfråga för nutidens 

organisationer att vara snabbare att lära och anpassa sig än sin omgivning. För att 

stå sig i konkurrensen prövas nya metoder för att hålla sig i framkant, där 

projekten seglat upp som ett sätt att utveckla och förändra verksamheten. Vidare 

skriver Kotter (1995) att det är viktigt att hitta en tillräckligt betydelsefull 

anledning att förändra för att välja att utföra förändringen i projekt.  

Observationen säger oss att interna förändringsprojekt behövs för att hantera den 

snabba förändringstakten i samhället. Varje organisation behöver driva sina egna 

interna förändringsprojekt för att stå sig i konkurrensen mellan verksamheter.   

 

Vad interna förändringsprojekt är 

Peter berättade att interna förändringsprojekt i offentliga verksamheter oftast 

utgår från politiska beslut. Verksamheten behöver omorganiseras vilket oftast 

handlar om något de i verksamheten inte har gjort förut, vilket betyder att 

kunskapsnivån är låg. Eva berättade att ett typiskt internt förändringsprojekt ofta 

är att ett nytt administrativt verktyg ska införas och implementeras som förändrar 

arbetssättet för de interna mottagarna. Detta kan kopplas till Jansson och Ljung 

(2004) som skriver att interna förändringsprojekt handlar om att omorganisera, 

införa nya rutiner och genomföra utbildningssatsningar, med uppmärksamheten 

riktad inåt mot den egna organisationen för att förändra, förbättra och utveckla. 

Jansson och Ljung (2009) skriver vidare att det i offentliga verksamheter ofta 

pågår ständiga förändringar av den egna verksamheten parallellt med löpande 

verksamhet.  

Observationen säger oss att interna förändringsprojekt inom offentliga 

verksamheter, som studien avser, ofta mynnar ur politiska beslut och går ut på att 

nya administrativa verktyg ska införas, att det är ny kunskap som ska införlivas 

samt att projekten berör många människor. 
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Hur projekten läggs upp 

Eva berättade att det typiska genomförandet av dessa projekt idag är att 

projektbeställaren gör en projektplan för projektarbetet där 

avrapporteringstillfällen ingår, vilket är upplagt efter en viss struktur och följer en 

tidsplan. Arbetet sker mot en styrgrupp som ansvarar för helheten. Ann beskrev 

interna förändringsprojekt som klassiskt uppbyggda efter projektmodell och som 

leds i faser, uppbyggda på “inför, under och efter” med betoning på inför. Det 

handlar om breda projekt som ska hänga ihop med kommunens vision och det 

viktigaste är att ha tydlig förankring med ledningen. Det är viktigt att få ramarna 

beslutade, att få fram kritiska punkter, samt att besluta om hur projektinnehållet 

ska tas fram. En parallellprocess i interna förändringsprojekt, menade Ann vidare, 

är förankringsprocessen, där det behövs en strategi för arbetssättet så att det inte 

ska bli så mycket motstånd. Ingrid berättade att deras projektupplägg är att de 

”boxar av” arbetet, så att det ska bli enklare att arbeta med. Inledningsvis så 

tecknar de ner uppdraget, bakgrund, syfte och mål, resurser, styrförhållanden, vem 

som bestämmer samt när och hur projektet ska rapporteras. Vidare betonade Per-

Ola inledningsfasen, vikten av ett bra förarbete och Leif betonade att typiska 

förändringsprojekt ska vara avgränsade i tid och innehåll som åstadkommer 

resultat där det viktigaste är att komma till projektavslut. Det gäller att prioritera 

och prioritera bort av projektens innehåll för att åstadkomma bästa resultat. 

Projekten får inte vara för stora, för annars bli det vanlig verksamhet. 

Observationerna kan kopplas till Jansson och Ljungs (2004) definition av projekt 

som en avgränsad engångsuppgift, vilken oftast är nyskapande, med en början och 

ett slut (tid), som har en ekonomisk ram (kostnad) och ett slutresultat med ett 

tydligt kvalitetskrav (resultat). Bruzelius och Skärvad (2011) skriver att 

grundläggande för en organisation är effektiviteten, d.v.s. att organisationen 

uppnår sina mål och presterar goda resultat och nytta i förhållande till de som har 

intressen i organisationen. Vidare skriver Jansson och Ljung (2004) att det finns 

fem karaktärsdrag för att avgöra om ett arbete ska utföras i projektform, d.v.s. om 

uppgiften är temporär, om syftet är att skapa något nytt, om det är en 

engångsuppgift, om uppgiften är omfattande eller komplex och om den är särskilt 

viktig för verksamheten. De skriver också att projektprocesser i generella 

sammanhang beskrivs i tre faser, förstudie, planeringsfas och genomförandefas, 

där affärsbeslut ligger mellan alla faser för beslut om vidare arbete.  

Dessa observationer och kopplingar till teorin säger oss sammanfattningsvis att de 

interna förändringsprojekten följer den klassiska projektmodellen av 

genomförandet, avgränsade i tid och innehåll som åstadkommer resultat. Våra 

respondenter betonar vikten av arbetet i inledningsfasen, att sätta ramar och 

kritiska punkter samt att företagsledningen är tydligt kopplad till projektet. 

5.2.2 Lyckas och misslyckas i interna förändringsprojekt 

Vi sökte svar på om beställaren har upplevt att interna förändringsprojekt ofta 

misslyckas och i så fall om beställaren anser att det går att påverka. Det vi vill få 

ut av svaret är dels om det är i implementeringen det går på tok och dels om 

beställaren anser att det går att påverka och i så fall hur.  
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Sätta projekten i större sammanhang 

Ann tror på att medvetet förankra förändringen i företagets kultur. Intern dialog 

leder till lyckade interna förändringsprojekt och projektledaren behöver ställa sig 

frågan vad som är nyttan med verksamheten och varför de gör projektet i 

förhållande till organisationen. Projekten måste hänga ihop med organisationens 

vision och ha en tydlig förankring med ledningen. Peter betonade också 

övergripande ansvar och menade att projektbeställaren måste lägga 

organisationens tillfälliga mandat på projektledaren för att företräda projektet, 

medan det långsiktiga ansvaret ska ligga kvar på projektbeställaren och 

organisationen. Projektledaren ska vara utsedd att företräda alla andra och dennes 

klokskap ska vara bärande. Per-Ola såg också en övergripande framgångsfaktor i 

form av att samarbeta över gränserna för att nå ett gemensamt mål med ledorden 

öppenhet och transparens och vikten av att lyssna på andra. Dessa observationer 

kan kopplas till Kotter (1995) som skriver att en framgångsfaktor för att lyckas 

med interna förändringsprojekt är att förändringen måste förankras i företagets 

kultur och först när det nya “sitter i väggarna”, när det nya beteendet är rotat i de 

sociala normerna med delade värderingar, samt att nya ledare personifierar det 

nya tillvägagångssättet, är målet uppnått. Vidare säger Jansson (2007) att 

projektledarens ansvar och mandat bara är tillfälligt och projektledaren kan inte 

läggas ansvarig för organisationens långsiktiga utveckling trots att de i det dagliga 

arbetet tar beslut som ger långsiktiga effekter i verksamheten. Det som behövs är 

att hitta en lagom balans mellan projektledarens mandat och linjens. Duktiga 

projektledare avlastar linjechefer och det är viktigt att projektledarna uppfattar sig 

som ledare för hela moderorganisationen och inte bara för sina projekt. Samarbete 

över gränserna kan kopplas till Kotter (1995) som skriver att en framgångsfaktor 

för att lyckas med interna förändringsprojekt är vikten av att skapa en allians med 

VD och ytterligare några starka profiler i organisationen som tillsammans 

utvecklar ett delat åtagande för att förändringen ska åstadkomma ett extraordinärt 

resultat.  

Dessa observationer och kopplingar till teorin visar oss betydelsen av att se 

projekt i större sammanhang, i förhållande till organisationen, vilket ger 

möjligheter till att förändringen förankras i organisationens kultur. Även 

samarbete över gränserna och vikten av att projektledaren ser sig som ledare för 

hela organisationen och inte bara sina projekt är generella framgångsfaktorer för 

interna förändringsprojekt. 

 

Avgöra vilka interna förändringsprojekt som behövs 

Leif berättade att för att de ska göra organisationsförändringar så ska dessa ha 

markant effekt på resultatet, där syftet är att avgöra vad som ska utvecklas, hur 

och när, för att få mer värde för pengarna och bättre produktivitet ute i 

verksamheten. På samma sätt menade Per-Ola att eftersom det är så många 

förändringar som ständigt pågår gäller det att ta ställning till vad som ska utgöra 

ett internt förändringsprojekt och vad som inte ska läggas i projektform. Detta kan 

kopplas till två av de grundläggande kraven på att en organisation existerar, som 

Bruzelius och Skärvad (2011) skriver om, nämligen förändringsförmåga och 

effektivitet. Förändringsförmåga handlar om att vi idag befinner oss i ett 

föränderligt tidevarv och för att upprätthålla effektiviteten måste organisationen 

ständigt förändra och utveckla sig. Effektiviteten handlar om att organisationen 
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uppnår sina mål och presterar goda resultat och nytta i förhållande till de som har 

intressen i organisationen. Observationen kan också kopplas till Kotters (1995) 

första framgångsfaktor för att lyckas i ett internt förändringsprojekt, nämligen att 

etablera en tillräckligt stor känsla av angelägenhet, d.v.s. en anledning att förändra 

samt till Higgs och Rowland (2011) som skriver att en framgångsfaktor i interna 

förändringsprojekt är att samla sin egen och organisationens kraft och rikta 

energin på förändringsarbetet.  

Observationerna säger oss att organisationer ständigt måste förändra och utveckla 

sig för att upprätthålla effektiviteten, d.v.s. att uppnå sina mål och prestera goda 

resultat och nytta. Framgångsfaktorn är vilka förändringsprojekt som ska 

genomföras där svaret är att projekten ska ha en markant effekt på resultatet, d.v.s. 

ge en bättre produktivitet ute i verksamheten, för att genomföras. 

 

Implementeringen särskilt betydelsefull  

Eva framhöll att för att lyckas med ett internt förändringsprojekt måste 

projektbeställaren göra en långsiktig planering av projektets implementering 

inklusive arbetet att få projektmottagarna delaktiga och mogna för förändringen. 

Om mottagarna är med och utvecklar projektet hjälper det till att de ska mogna in 

i projektets resultat. Hon betonade också vikten av att implementera långt efter att 

projektet tagit slut p.g.a. risken att effekten av projektet inte sätter sig så att 

resultatet blir ett kontinuerligt arbete. Också Ingrid berättade att hon ser en risk i 

att inte sätta implementeringen som del i ett projekt, eller att projektet inte 

inrymmer effektmål för det som projektet ska resultera i inom organisationen. Det 

kan då lätt bli ett projekt för att de ska förändra, fast de egentligen inte vet varför 

de ska förändra. Observationerna kan kopplas till Jansson och Ljung (2004) som 

skriver att interna förändringsprojekt kräver extra utrymme för överlämning och 

implementering, eftersom förändring inte uppstår när överlämning sker utan att 

det kan ta flera år innan resultatet av ett internt förändringsprojekt nås. Hammar 

(2011) skriver att vanliga problem vid överlämning är en svårighet att identifiera 

mottagare när resultatet av projektet är klart, men författaren menar att projekten 

inte kan avslutas förrän det är tydliggjort vilka som är mottagare av resultatet. Om 

annan personal än de som deltagit i projektet ska förvalta är det viktigt med 

kompetensöverföring, t.ex. genom att de medverkar i projektets slutfas. Vidare 

skriver Jansson och Ljung (2009) om processen kring hur förändringsvilja 

fungerar. De menar att för det första måste vi uppleva ett behov för att motivera 

oss till förändring, där behoven kan vara både logiska, rationella men också 

känslomässigt motiverade. För det andra måste personerna tro på att förändringen 

leder till att behoven tillfredsställs och för det tredje måste de tro på att de själva 

klarar av att göra det som förändringen går ut på. Slutligen definierar Jansson och 

Ljung (2004) effektmål, som en följd av det som projektet lämnar efter sig, d.v.s. 

att projektets resultat ger en viss effekt. Crawford och Hassner Nahmias (2010) 

skriver att det råder en allmän oklarhet och förvirring kring vilka roller som 

behövs i interna förändringsprojekt och vilka ansvar och befogenheter som 

respektive roll bör ha, p.g.a. att det indirekta effektmålet ofta är svagt, d.v.s. vilket 

beteende man vill uppnå efter projektet. 

Dessa observationer och kopplingar till teorin säger oss sammanfattningsvis att 

den för studien viktigaste framgångsfaktorn i interna förändringsprojekt är 

medvetandegörandet om att överlämning och implementering kräver extra 
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utrymme eftersom förändring kan ta flera år. Projektbeställaren måste i 

planeringen identifiera effektmålet och planera för projektmottagarna så att de blir 

medvetna om, upplever ett behov av och därmed blir delaktiga i 

förändringsprocessen. 

5.2.3 Faser och roller 

Vi har frågat om det finns behov av olika roller i projekt för att uppnå olika 

syften, om det finns betoning på några faser, vilka roller som förekommer, hur 

rollfördelningen ser ut. Särskilt viktig är projektledarrollen och vilken syn de har 

på projektmodeller. Ur svaren vill vi få fram hur respondenterna ser på 

grundstrukturens inverkan på framgången i interna förändringsprojekt. 

 

Grundstruktur faser och roller  

Ann utgick från Kundcenterprojektet och berättade att första fasen handlade om 

omvärldsspaning, för att få en kontroll över vad innehållet skulle bli samt kritiska 

punkter i projektet, att hitta lokal och att få ramarna beslutade för att bygga upp 

projektet. Nästa fas handlade om rekrytering, att arbeta med projektgruppen och 

att förankra uppdraget, både inom projektet och internt i kommunen, samt att 

lägga upp en strategi för att möta internt motstånd mot projektet Efterarbetet 

handlade om att få igång projektet i löpande verksamhet. Peter konstaterade att 

projekt ser olika ut till sin struktur. Av den anledningen är det viktigt att titta på 

grundstrukturen och lägga arbete på projektorganisationen initialt. Rollerna i 

projekten ser olika ut. I ett stort projekt blir det en hel utbyggnad av 

projektorganisationen medan i ett litet projekt finns bara en projektledare och en 

projektbeställare. Peter tog Kundcenterprojektet som exempel som en liten 

projektorganisation där Ann anställdes som projektledare och blivande chef för 

centret. Observationerna likställs med det Jansson och Ljung (2004) skriver att 

processer i ett projekt generellt beskrivs i 3 faser: förstudie, planeringsfas och 

genomförandefas. Genomförandefasen består i sin tur av tre etapper: realisering, 

överlämning och avslut. Mellan projektets faser och etapper ligger affärsbeslut för 

vidare arbete. Jansson och Ljung (2009) skriver också att förändringsmotstånd 

utmärker interna förändringsprojekt. Därför kräver de interna 

förändringsprojekten extra utrymme för överlämning och implementering. 

Förändring uppstår inte när överlämning sker utan det kan ta flera år innan 

resultatet av ett internt förändringsprojekt nås.  

Dessa observationer och kopplingar till teorin säger oss sammanfattningsvis att de 

interna förändringsprojekten är upplagda efter en klassisk projektmodell med 

faser och roller med särskild betoning på förankringsprocessen p.g.a.. det 

förändringsmotstånd som uppkommer. Inlednings- och implementeringsfasen 

bedöms som särskilt viktiga faser, för att planera inför kommande förändring, 

samt vikten av att implementera den. 

 

Rollfördelning  

Eva berättade att de tränar sig att jobba i projekt, med syftet att alla ska förstå vad 

som menas med att jobba i projekt, att det finns olika roller och att alla är viktiga. 

Ibland är individen projektledare, ibland projektdeltagare i någon liten funktion, 

men är ändå viktig för att projektet som helhet ska kunna fungera. Kunskaper och 
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erfarenheter om hur en roll fungerar kan leda till ett nytt uppdrag i en annan roll i 

ett nytt projekt. Leif menade att projekt som har haft en struktur skapar ett lugn 

inom organisationen genom intresset från ledningen att vara med i styrgrupperna. 

Projektledaren kan också ha en coachande roll i projekt, att övergripande hjälpa 

andra med sina projekt eller i form av ett “KAM”-uppdrag (Key Account 

Manager), en mellanhand mellan verksamhet och kund för att undersöka och 

tydliggöra inför eventuell projektstart. Vidare berättade Ingrid om att det måste 

finnas kunskaper om rollers funktion för att alla ska förstå vad rollerna går ut på. 

Hon gav exempel från ett pågående projekt där hon inte kände igen 

rolldefinitionerna med de uppdrag de hade i verkligheten. Observationerna kan 

kopplas till återigen Crawford och Hassner Nahmias (2010) som skriver att det 

råder en allmän oklarhet och förvirring kring vilka roller som behövs i interna 

förändringsprojekt och vilka ansvar och befogenheter som respektive roll bör ha, 

p.g.a.. att det indirekta effektmålet ofta är svagt, d.v.s. vilket beteende man vill 

uppnå efter projektet. Vidare skriver Jansson och Ljung (2004) om vikten att 

avgöra vilket arbete som ska ingå i projektet. Det måste stå i förhållande till vad 

det är för resultat projektet ska lämna efter sig. Utgångspunkt för strukturering av 

arbetet är således att projektresultatet är tydligt. Det är valet av projektstrategi 

som avgör vilken typ av arbete som projektarbetet kommer att bestå av. Slutligen 

skriver Lindkvist och Vik (2011) att projektledaren ska veta vem som har olika 

kunskaper och ha förmågan att skaffa de rätta kompetenserna till projektet. 

Dessa observationer och kopplingar till teorin säger oss sammanfattningsvis att 

det är av stor vikt att alla inblandade i projekt förstår vilka roller som finns och 

vilket arbete som kan förväntas av respektive roll för att projektet ska ha 

möjlighet att nå de resultat som projektet strävar mot. I synnerhet är 

projektledarens roll avgörande för utgången av projektet, som den som driver och 

utvecklar samt även företagsledningens roll, då de visar intresse för projektet och 

ger projektet ett värde genom att vara med i styrgruppen. 

 

Projektledarrollen 

Per-Ola tror projektledaren behöver ta ledarrollen och ansvara för strukturen i 

projektarbetet, vara duktig på att hålla tider och hålla efter de som ska utföra 

arbetet i projektet. Leif menade att projektledarrollen är ledande och styrande 

genom att projektbeställaren väldigt ofta låter projektledaren skriva direktivet, i 

dialog med beställaren. Det p.g.a.. att projektledare bättre kan kvantifiera, och 

förstår hur de ska definiera det som behöver definieras i projekten. Detta 

arbetssätt blir också en avstämning, att projektledarna har förstått uppdraget på 

rätt sätt. Ingrid menade att projektledaren aldrig kan slippa undan att vara den som 

alltid håller linjen och ska se till att leverera. Det gör nämligen ingen annan. 

Utifrån denna aspekt behöver projektledaren inte vara innovatör men å andra 

sidan behöver projektledaren i utvecklingsprojekt förstå lite av det som ska 

förändras och därmed är det fördelaktigt med innovativa drag. Vid 

förändringsprojekt som ligger nära produktion, då är det mer av ordning och reda 

och kommunikation som är viktigt. Då gäller det att vara uthållig, men det är lite 

olika beroende på vilket projekt som ska ledas. Dessa observationer kan kopplas 

till Jansson och Ljung (2004) som skriver att människor som leder projekt inte är 

annorlunda än andra människor men att formen projekt gör att de behöver agera 

effektivt som ledare i dessa situationer, att de ska kunna leda människor i projekt. 
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Jansson och Ljung (2009) skriver också att i och med att projekt beroende på dess 

särart sorteras till olika typprojekt, behöver de också ledas olika. I interna 

förändringsprojekt som handlar om att påverka personalens beteende påverkar 

projektledaren genom att ändra förutsättningarna, t.ex. genom att organisera om. 

En annan ledningsfråga handlar om prioritering av interna förändringsprojekt, 

eller rättare sagt att de interna förändringsprojekten ofta blir nedprioriterade i 

förhållande till andra kundrelaterade projekt. Därför kan det bli svårt med tids- 

och resursplaneringen och kräver att projektledaren är medveten om detta. Vidare 

skriver Jansson (2007) att det för chefer i organisationer som har flera olika typer 

av ledarskap, linjechefer och projektledare, behöver hitta en lagom balans mellan 

linjens mandat och projektledarens. Duktiga projektledare avlastar linjechefer och 

det är viktigt att projektledarna uppfattar sig som ledare för hela 

moderorganisationen och inte bara för sina projekt.  

Dessa observationer och kopplingar till teorin säger oss sammanfattningsvis att 

formen internt förändringsprojekt kräver av rollen projektledare att agera effektivt 

som ledare och påverka människors beteende i det som ska förändras. Eftersom 

interna förändringsprojekt riskerar att nedprioriteras i konkurrens med annan 

verksamhet behöver projektledaren fokusera på att hålla tiden och leverera 

resultat. Ett projektledarskap tillsammans med linjen, d.v.s. att styra i balans och 

dialog med linjechefer, t.ex. genom att tillsammans skriva projektdirektiv, ger 

vinst för både projektet och organisationen i sin helhet.  

 

Betoning inledningsfasen 

Per-Ola betonade vikten av att ta sig tid med arbetet inför ett projekt för att det 

ska ge vinst i slutändan. I initieringsfasen, behövs ett riktigt förarbete, analyser, 

kostnadsberäkningar och tidsplanering, vilket är en förutsättning för vidare arbete 

i projektet. Med en ordentlig analys framkommer det om något kostar mycket mer 

än tänkt eller inte leder till det de vill och vad effektmålet är, d.v.s. om det nås 

genom projektet och därmed om projektet överhuvudtaget ska genomföras. Leif 

tycker också att det är bättre att skjuta mer av tiden till början av projekten än i 

slutet av projekten för mot slutet kanske det inte finns en samsyn längre för hur 

resultatet ska vara.  

Per-Ola fortsatte berätta att det inte är någon tvekan om att de ser att resultatet 

blir bättre om de har en struktur på projektet. Vidare berättade Leif att det i 

projektdirektiv är viktigt att sätta kvantifierbara mål, väldigt tydliga och mätbara 

mål. Det ska gå att identifiera vad det är för någonting som ska uppnås och hur 

mycket som t.ex. ska bli bättre eller effektivare. För att göra 

organisationsförändringar så ska dessa ha en markant effekt på resultatet, d.v.s. 

det måste bli markant bättre för den enhet som ska förändras. Om en organisation 

redan ligger bra till och projektet inte gör att det blir markant bättre, då gör de 

inget projekt.  

Detta kan kopplas till Jansson och Ljung (2004) som skriver att förstudien syftar 

till att skaffa underlag för att besluta om projektet ska genomföras eller inte och 

vidare skriver att inför projekt sätts det upp ett projektmål, som handlar om vilket 

resultat som ska skapas innan projektet avslutas. Utöver projektmål finns 

effektmål som är en följd av det som projektet lämnar efter sig, d.v.s. att 

projektets resultat ger en viss effekt. De skriver också att det är projektbeställaren 
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som ansvarar för projektets effekter och som beslutar om mål, inriktning, 

omfattning och prioritet. Bruzelius och Skärvad (2011) skriver att grundläggande 

för en organisation är effektiviteten, d.v.s. att organisationen uppnår sina mål och 

presterar goda resultat och nytta i förhållande till de som har intressen i 

organisationen.  

Observationerna säger oss att en gedigen förstudie inför ett projekt är avgörande 

för om ett projekt ska startas eller inte. Om beslutet är att projektet startas ska 

projektet ge en markant effekt på resultatet där tydliga mätbara mål och effektmål 

ska finnas, med projektdirektiv där uppdragen är definierade. 

 

Betoning implementeringsfasen  

Peter resonerade angående resultatet i interna förändringsprojekt att det måste 

finnas en långsiktighet i det. När en projektledare lämnar ifrån sig ett projekt och 

det har varit uppe i fullmäktige har de ett omfattande implementeringsarbete att 

jobba med och nå ut med och flera år senare kan de mäta resultatet. Jansson och 

Ljung (2004) skriver om vilket arbete som ska ingå i projektet, vad som händer 

efter affärsbeslut 4 när projektresultatet förs över till projektets mottagare för att 

implementeras. Higgs och Rowland (2011) har i sin studie funnit ytterligare bevis 

för vikten av att närma sig förändring med förståelse för att den komplexitet som 

förändring innebär, spelar en betydande roll i säkerställandet av en lyckad 

implementering. Dessutom har de tagit fram bevis för att ledarens beteende 

tillsammans med den strategi som togs för genomförandet kan kopplas till hur 

framgångsrik och effektiv förändringens implementering blev. 

Observationen påvisar vikten av implementeringsfasen, att planera för den och 

vara uppmärksam på att arbetet med implementeringen står i relation till hur 

lyckade projekten blir. Betydelsen av implementeringen utvecklas vidare under 

egen rubrik. Hur ska t.ex. organisationen förvalta tillfället som skapas vid 

utvärderingsprocessen, att besluta om vad den lärprocess som implementeringen 

innebär ska leda till och framförallt - vem ska leda implementeringen av 

projektresultatet i moderorganisationen?  

5.2.4 Projektmodell 

Vi utgår från att det finns många olika projektmodeller och att projektbeställaren 

arbetar efter en sådan. Vi frågar om organisationen har en egen modell samt om 

och hur den används till verksamhetens projekt. Här hoppas vi få svar på om 

projektmodellen kan påverka projektbeställarens tankegångar, om den förutsäger 

vilka parametrar som ska tas hänsyn till. Vi vill få svar på om projektbeställaren 

påverkas mycket, lite eller inte alls av modellen. Vi undrar också om interna 

förändringsprojekt i jämförelse med andra projekttyper hanteras lika, annorlunda 

eller inte alls, i modellen?  

Eva menade att en projektmodell som beskriver arbetet i projektet ända till slut 

blir ett stöd för projektet, att beskriva hur det ska se ut när projektet är klart, även 

om resultatet av projektet ligger i framtiden och är svårt att utvärdera vid 

avslutningen. Per-Ola är inne på liknande tankar, stödet av projektmallen, tvingar 

fram funderingar över frågor som kanske inte skulle kommit upp utan mall. I 

modellen preciseras vad projektet kräver för resurser och att både beställare och 

utförare är överens om vad som ska uppnås. Per-Ola tyckte att de behöver ha en 
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egen projektmodell för att få bättre effekt då de har många olika kulturer inom 

kommunen. Poängen med projektmodellen är att det ger ett gemensamt språk, att 

de använder vissa gemensamma begrepp, vet vad en styrgrupp är, vad de har för 

roller och skillnaden mellan effektmål och mål. Leif förklarade att de har en egen 

projektmodell för att alla ska arbeta med samma metodik. Det är styrkan, att de 

pratar samma språk i hela kommunen, har samma förståelse för hur projekt drivs, 

vad en styrgrupp är och har för ansvar, när de träffas och när det är 

styrgruppsmöte. Ann berättade att hon naturligtvis följer projektmallen så hon har 

riggat upp projektet efter den, med projektgrupp och styrgrupp och allt och fått 

igång hela processen. Ingrid berättade att IT-enheten på Länsstyrelsen använder 

projektmodellen Projektil för olika projekt. Eva berättade att i Vallentuna används 

projektmodellen Vamos där modellens arbetsmetod används både i och utanför 

projekten. Per-Ola och Eva berättade att de utbildat projektledare och andra 

berörda i respektive projektmodeller för att skapa ett gemensamt språk och ett 

gemensamt tänk kring arbetsmodellen.  

Observationerna kan kopplas till Jansson och Ljung (2004) som skriver att 

projektledningsmetodiken underlättar kommunikation och ledning av arbete i 

projekt genom att den innehåller bl.a. grundbegrepp och checklistor som görs 

gemensamma för dem som arbetar i och runt projektet.  Observationerna kan 

också kopplas till Jansson och Ljungs (2004) tankar om prioritering, att 

projektbeställaren bör ta hänsyn till om företagets resurser ska användas till 

projektet eller inte eller om det finns andra alternativ. Involvera 

förvaltningsorganisationen i god tid, förordar Hammar (2011), genom att ledarna 

från projekt och förvaltning beskriver vad som ska överlämnas. Håll kontakten 

och informera löpande. Hammar menar att en kompetensöverföring är nödvändig 

för att mottagaren ska kunna utföra förvaltningsuppdraget på bästa sätt. Dessa 

aktiviteter bör ingå i projektmodellen och överlämnandet ska dokumenteras för att 

undanröja alla tveksamheter i fråga om godkännande och ansvar beträffande 

leveransen.  

Observationen säger oss att projektmodeller behövs som stöd för att beskriva 

projekten från början till slut, för att tänka igenom allt och att beställare och 

utförare är överens. Projektmodeller hjälper till att skapa ett gemensamt språk, att 

skapa gemensamma rutiner och ger en trygghet i kunskap om rollbesättning och 

ansvarsfördelning. Utbildning i projektmodellerna ger därför lyckat resultat i 

projekten.  

5.3 Implementering 

Vår utgångspunkt är att implementeringen kan ses som en lärprocess. Vid 

överlämningen finns ett gränsland mellan utveckling och förvaltning som 

organisationerna hanterar på olika sätt. Vi frågade hur implementeringen går till 

och vem som tar över ansvaret efter avslutat projekt. Vi frågade även på vilket sätt 

interna mottagare involveras i projekten och vilka framgångsfaktorer som är 

viktiga för att lyckas med implementeringen. Vi vill veta hur projektbeställaren 

förvaltar möjligheten att avgöra vad implementeringen ska åstadkomma i 

organisationen. 
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5.3.1 Hur implementeringen går till 

Projektresultatet lämnas över till den interna mottagaren som sedan implementerar 

efter egen förmåga. Implementeringen kan också drivas som ett eget projekt. Hur 

ser projektbeställaren på ansvar, alternativ och möjliga lösningar för att säkerställa 

att implementeringen genomförs på ett godtagbart sätt?  

Peter påtalade vikten av att se projektresultat långsiktigt. Flera år efter 

implementeringsarbetet går det att mäta resultatet. Peter beskrev att när projektet 

är avslutat går det över i implementeringsfasen och grunden i det arbetet är en 

kommunikationsplan. Där ingår många olika aktiviteter. Chefsmaterial tas fram 

och det blir väldigt mycket kommunikation under en period då verksamheten 

börjar jobba på det nya sättet. Därefter blir det uppföljning av en controller och 

sedan kommer det kanske med i årsbokslutet innan det blir en permanent 

verksamhet. Leif betonade vikten av att ta tid på sig inför ett projekt, att vara 

överens och väldigt tydlig med avgränsningar. Att tala om både vad projektet ska 

göra och inte göra och vem det ska överlämnas till. Ganska ofta är det projekten 

som bidrar med rekommendationer och slutsatser och sen är det upp till 

verksamheten att implementera detta, d.v.s. mottagarna implementerar själva och 

implementeringen ligger utanför projektet. I ett exempel hanterar projektledaren 

implementeringen efter själva projektet och lämnar sedan över förvaltningen. Per-

Ola menade att implementeringen ingår i interna förändringsprojekt och att det 

gäller att vara väldigt tydliga när de skriver projektdirektiv, att det ska framgå att 

projektet ska komma med förslag på hur förvaltningsorganisationen ska se ut när 

det väl är infört. Ingrid beskrev sitt arbete med implementering som hon gjorde 

genom att jobba med Lean, en typ av processbaserad verksamhetsutveckling. 

Hennes erfarenhet är att implementering ska göras sakta och löpande för att 

lyckas, inte i projektform. Observationerna kan jämföras med Tjäder (1999) som 

menar att effektivt genomförda projekt och förutsättningar för lärande är villkor 

för framgång med implementeringar. Han efterlyser kreativitet och lärande i 

senare faser av projekten. 

Observationen visar att det finns strategier för hur implementeringen ska hanteras 

och det görs på olika sätt i organisationerna. Kommunikationsplanen är ett 

effektivt verktyg som också skapar goda förutsättningar för lärande genom 

kommunikation och olika aktiviteter. Den processbaserade modellen Lean 

inspirerar till kreativitet och är en väg till lärande och utveckling. Effektivt 

genomförda projekt och förutsättningar för lärande är villkor för framgång med 

implementeringar. 

5.3.2 Projektavslut och överlämning 

Överlämningen av förändringsprojekts resultat och ansvar till 

förvaltningsorganisationen kan organiseras för att möjliggöra att resultatet ger god 

nytta för verksamheten. Vi vill få svar på hur beställaren ser på möjligheten att 

själv planera för överlämningen, att själv räkna ut vilket resursbehov som krävs 

för att förvaltningsorganisationen ska nå effektmålet och att ta med det i sin 

beställning. 

Projektavsluten hos Peter är oftast inte är så distinkta utan ibland påbörjas det 

faktiska implementeringsarbetet under själva projektet, verksamheten fortsätter 

med det som redan är på rull, det de har tränat upp sig att göra. Eva betonade att 
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det är viktigt att tänka på hur det blir efter projektet. Redan i projektbeställningen 

gör hon en slags målbild som oftast brukar stämma överens med resultatet. Per-

Ola berättade att kommunens modell för införande gäller i alla projekt men vid 

projektstart är det inte alltid klart vem projektet ska överlämnas till. Han tycker att 

det är viktigt med en tydlighet vid överlämningen. För att förändringsprojekten 

ska leda till förändring behåller de styrgruppen, för att leda verksamheten tills det 

går i rätt riktning. På ett liknande sätt löste Ann övergången mellan projekt och 

färdigt kontaktcenter. Implementeringen ingick i projektet under ett halvårs tid. 

De kommunicerade internt att de fortfarande var ett projekt för att få förståelse 

och för att kunderna inte skulle förvänta sig att allt kunde vara i full verksamhet 

från början. Det var en bra start. Christensen och Kreiner (2010) skriver att 

implementeringen är en lärprocess och vid utvärderingsprocessen skapas det ett 

tillfälle då organisationen kan fatta beslut om vad implementeringen av 

projektresultatet ska leda till och vem den ska ledas av i moderorganisationen.  

I motsats till teorin visar observationen inga tecken på att fatta beslut om 

implementeringen vid utvärderingsprocessen utan det ska planeras i 

projektdirektivet. Överlämningen sker efter projektavslut och implementeringen 

genomförs av projektmottagaren. Det råder delade meningar om hanteringen, 

d.v.s. om implementeringen ingår eller inte. Det görs försök att komma tillrätta 

med problemen genom olika åtgärder, t.ex. låta styrgruppen eller hela projektet 

följa med in i verksamheten en tid eller förbereda organisationen tidigt genom att 

kommunicera målbilden i beställningen. I några fall har det skapats tillfälle att 

utnyttja implementeringen som en lärprocess i organisationen. 

5.3.3 Interna mottagare 

Vilka är de interna mottagarna och är de med i projektet och påverkar för att nå 

resultat som passar i det kommande arbetet och den egna organisationen? Vi vill 

att svaret ska handla om att tidigt förankra förändringen för större förståelse och 

intresse av projektet.  

Det måste vara väldigt tydligt, menade Per-Ola, att projektet överlämnas till en 

mottagare som tar över ansvaret så det inte rullar på i projektform år efter år och 

ansvaret blir allt mer otydligt. Det måste finnas ett ställe där projektorganisationen 

klipper och lämnar över till en mottagare som har linjeansvar. Mottagaren är ofta 

samma person som projektägaren och då sitter den personen också i styrgruppen 

och är på så sätt med i projektet och påverkar. Per-Ola har erfarenhet av att 

projektmottagare inte definierats vilket fått till följd att projektet misslyckades. 

Leif berättade också att i de flesta fall är beställaren och mottagaren samma person 

och från verksamheten. Ledningen i mottagarorganisationen, oftast 

avdelningschefen, tar hand om implementeringen och det förändringsmotstånd 

som kan finnas från de som ska utföra jobben. Eftersom beställaren oftast är 

mottagaren i den här typen av projekt och sitter med i styrgruppen är mottagaren 

också delaktig genom hela projektet. 

Hammar (2011) beskriver överlämnandefasen som en Överlämningsarena, d.v.s. 

mötesplatsen mellan projektorganisation och förvaltande organisation och 

beskriver problem i överlämningen som att det är svårt att identifiera mottagare 

men att det inte går att avsluta ett projekt förrän mottagare identifierats.  
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Observationen visar i likhet med teorin att den interna mottagaren, det vill säga 

den person som ska bära ansvaret, måste vara identifierad för att projektet ska 

kunna avslutas. Undersökningen visar emellertid en svårighet för trots att 

mottagaren identifieras är det svårt att ro överlämning och implementering iland. 

Det beror på att övriga projektmottagare och förvaltare av projektresultatet inte är 

mogna för förändringen. 

5.3.4 Ansvar  

Vem tar emot efter projektavslut vid överlämningen, för att sedan ansvara för 

implementering av projektresultatet i verksamheten? Vi vill få fram hur 

beställaren ser på det ansvar som förväntas av den implementeringsansvariga.  

Per-Ola berättade att varje system ska ha en ägare och en förvaltare som har det 

ekonomiska ansvaret. De personerna ska vara utsedda från början så att det går att 

lämna över systemet sen när det är infört. Ansvaret behåller styrgruppen som får 

implementera. Eva berättade att antingen är implementeringen ett eget projekt och 

då är det en projektledare som ansvarar eller så ingår implementeringen i 

projektet. I det senare fallet är tanken att organisationen ska förvalta projektet 

vidare och om implementeringen inte är tydlig och bra, finns risk att inte nå målet. 

Om ett projekt misslyckas lägger Leif ansvaret på projektledaren och menar att det 

handlar om att våga säga nej som projektledare, om t.ex. förutsättningarna inte 

räcker. Ett annat sätt att ta ansvar är införandestöd. Det är när projektledaren tar 

ansvar för och är delaktig i att projektet blir av på det sättet som det är definierat. 

När projekt lämnats över och möter verkligheten är det nämligen inte säkert att 

det blir som det var meningen. Vår fråga om vem som ansvarar för 

implementeringen av projektresultatet i verksamheten fick många svar. 

Projektledaren var ett, projektmottagaren ett annat. Projektbeställaren var också 

ett av svaren eftersom beställaren och mottagaren ofta är samma person. 

Beställaren är också den som skriver det direktiv som styr hur projektet ska se ut. 

Leifs projektledare vill ta ansvar för implementeringen men får det oftast inte 

eftersom det inte ingår i projektet. Att tidigt utse den som ska förvalta och låta 

styrgruppen vara ansvarig för implementeringen är en väg att gå enligt Leif. 

Hammar(2011) kommer fram till att projektledaren är ansvarig för 

överlämningen. Förvaltningsledaren ansvarar för att granska leveransens kvalitet 

och efterfråga dess påverkan. Införandeansvarig ska ansvara för att informera och 

utbilda och utvecklingsansvarigs ansvar är att skapa teknisk dokumentation. 

Projektstyrgruppen har ansvar för att godkänna införandet och därmed bevilja 

projektorganisationen ansvarsfrihet. Jansson och Ljung (2004) bekräftar att det 

finns en svårighet att identifiera interna mottagare som ska ta över eftersom 

projektresultatet är svårt att definiera i interna förändringsprojekt. 

Förändringsprojekt hör normalt inte till organisationens huvuduppgift och därmed 

kan det vara oklart vem som ska ta över. Arbetsgången i interna 

förändringsprojekt är sällan något som gjorts på samma sätt tidigare enligt 

Jansson och Ljung (2004).  

Observationen visar olika försök att hantera svårigheterna att definiera och utse 

mottagare som kan överta ansvaret för implementeringen av interna 

förändringsprojekt. Projektledaren är ansvarig när implementeringen ingår i 

projektet. När implementeringen genomförs som ett nytt eget projekt leds det av 

en projektledare som har ansvaret. Det vanligaste är att den mottagande 
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organisationens linjechef eller projektbeställaren tar över ansvaret för 

implementeringen. Det finns många delansvar som är viktiga att definiera och 

rollbesätta, såsom överlämning, kvalitetsgranskning, information, utbildning, 

dokumentation och godkännande av införandet. 

5.3.5 Framgångsfaktorer i implementering 

Vi frågar: “Vad är viktigt vid implementering och genomförande av 

förändringar?” Vi vill få svar vilka framgångsfaktorer projektbeställaren ser.  

Peter lyfte fram kunskap och utbildning. En framgångsfaktor som han tycker är 

viktig är att projektledaren vill vara projektledare. Per-Ola berättade att ett av 

projekten i kommunen blev bra först när de fick en ny chef som förstod poängen. 

Framgångsfaktorerna var flera, tydliga mål, bra ledarskap, en chef som har 

förmåga att visa på fördelarna, stora förväntningar och tydliga direktiv uppifrån, 

samt att det inte finns något annat att välja på så de måste hjälpas åt att göra det så 

bra som möjligt och förstå. Eva och Ingrid tycker båda att den största 

framgångsfaktorn är att alla känner sig delaktiga. Projektet måste vara välkänt hos 

dem det ska landa hos. För är de med tidigt och påverkar och känner att det kan ge 

någonting då blir det ett bra resultat och då kan man också stå ut med att det är lite 

strul på vägen.  

Framgångsfaktorer som Ingrid och Ann tog upp var att det gäller att kunna sälja in 

idén för det handlar om information till ledningsgrupper och arbetsgrupper för att 

förklara och prata. Framgångsfaktorer för Ann var ledningens stöd och att få allt 

finansierat. De som arbetade i projektet var pålästa och hade gjort läxan, många 

eldsjälar som brunnit för projektet. Nybyggaranda, kommunikation med 

förvaltningarna och väldigt duktiga handläggare var bra för framgången. Ann har 

haft jättestor nytta av sin tidigare roll och sitt kontaktnät i förvaltningsledningarna 

och att pengar är hennes gamla hemmabana så frågor om pengar kan hon bemöta, 

förstå och kan förklara. Ann och Per-Ola tror att det är en styrka att rekrytera 

internt och att projektledaren är med, först i projektet och sedan vidare med in i 

implementeringen. Om det flaggas för det redan från början skapas energi och 

engagemang att forma projektet utifrån det de tror på. Leif menade att 

framgångsfaktorn är att bygga in implementeringen i projektmodellen från början 

och att personer från mottagarorganisationens ledning ingår i arbetsgruppen och 

blir talespersoner för genomförandet ute i verksamheten. De blir champions för 

förändringen ute i organisationen och går med in i implementeringen. De är 

insatta och står bakom resultatet i projektet. Resonemanget stämmer med det 

Jansson och Ljung (2009) skriver om champions för förändringen. Det är personer 

som är särskilt synliga vid en förändring och som gör förändringen till sin. Dessa 

personer är bra draghjälp i arbetet med förändringsmotstånd. Kotter (1995) menar 

att en allians, som skapats med VD och ytterligare några starka profiler i 

organisationen och som tillsammans utvecklar ett delat åtagande för att 

förändringen ska åstadkomma ett extraordinärt resultat, är en stark 

framgångsfaktor. Förändringen måste förankras i företagets kultur, d.v.s. 

implementeras, fortsätter Kotter (1995) och först när det nya “sitter i väggarna”, 

när det nya beteendet är rotat i de sociala normerna och de delade värderingarna 

och när nya ledare personifierar det nya tillvägagångssättet, så är målet uppnått.  

Observationen ger en bild av att kunskap, lärande och vilja är viktiga krafter 

liksom stödet från en tydlig ledning. Tydliga mål, bra ledarskap och en chef som 
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har förmåga att visa på fördelarna och som har stora förväntningar är ytterligare 

framgångsfaktorer som utgår från ledarskap. När det inte finns något annat att 

välja på och alla måste hjälpas åt att göra det så bra som möjligt och förstå har alla 

delat ansvar för framgången. Som framgångsfaktorer ses också delaktighet, 

eldsjälar i och runt gruppen och champions för förändringen. Organisatoriska 

framgångsfaktorer kan vara att låta projektledaren gå vidare med in i 

implementeringen eller att bygga in implementeringen i projektmodellen. 

5.4 Förändring 

Utgångspunkten är förändringar i de interna förändringsprojekten och hur man 

arbetar med förändring av människors beteende. Utmaningarna med att ha 

förändrat beteende som ett mål och hur det fungerar i praktiken. I kopplingen till 

teorin om förändring vill vi få fram hur projektbeställaren ser på sina möjligheter 

att påverka projektet genom sin beställning och hur förändring förankras, 

beteenden såsom förändringsvilja och förändringsmotstånd samt information, 

kommunikation och förståelse. 

5.4.1 Framgångsfaktorer i förändring 

Frågorna handlar om erfarenheter av framgångsfaktorer i förändring och om 

lyckade eller misslyckade förändringar. Svaren ska visa hur beställarna ser på att 

påverka genom sina val och om de anger förankring som en av 

framgångsfaktorerna. 

 

Projektbeställarens möjligheter att påverka genom sina val 

Eva påtalade fördelen av att skriva projektbeställning och projektplanering ihop 

med projektledaren för att därigenom påverka projektet och menade också att det 

måste tas hänsyn till människornas förändringsmotstånd i projektbeställning och 

projektplanering för en framgångsrik förändring. Per-Ola pekade på 

projektbeställarens val av projektledare som ett medel att nå mål och resultat. 

Projektledare med tydligt ledarskap, som har förmåga att visa, de inte alltid så 

tydliga fördelarna med förändringen och se till att det finns en klarhet i vad 

projektet ska uppnå. Denna tanke bekräftas av Hammar (2010), som skriver att det 

viktigt att identifiera vad som ska överlämnas vid överlämningen och att det är 

tydligt vad som ska uppnås. Detta anknyter till vår fråga om hur 

projektbeskrivningen skrivs för att åstadkomma en planering som leder till den 

önskade förändringen i verksamheten. Respondenternas tankar om att beställarens 

val av projektledare har betydelse för resultat och måluppfyllelse har i likhet med 

Jansson och Ljungs (2004) beskrivning av att arbetsformen projekt kräver ledare 

som agerar effektivt och som kan leda människor och El-Sabaa (2001) som menar 

att projektledare bör ha förmåga att utveckla grupper till samarbete och vara 

lyhörda och kunna motivera andra. Det krävs ledare som har förmågan att se 

helheten och förstår projektet i sitt sammanhang i organisationen. Enligt Tjäder 

(1999) går styrningens principer ut på att planera projektet väl och förutse risker. 

Han menar att det instrumentella synsättets arbetsmetodik möjliggör kontroll 

genom att skapa tydliga strukturer. 
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Observationen säger oss att möjligheten att nå framgång med förändringar 

påverkas av projektbeställarens val av projektledare. Att förutse risker och planera 

väl ger struktur som tillsammans med ett ökat fokus på människorna och hänsyn 

till deras förändringsmotstånd i såväl projektbeställning som projektplan påverkar 

möjligheten till framgång med förändring. 

 

Förankring som framgångsfaktor 

Respondenterna berättade att de ser förankring som en viktig framgångsfaktor. 

Förankring i organisationen hos såväl ledning som fackliga organisationer och 

medarbetare. Per-Ola betonade betydelsen av att få med de människor 

förändringen berör och att använda sig av tidigare erfarenheter av förändring, att 

visa fördelarna med förändringen. Ingrid tycker att referensgruppen är viktig i 

arbetet med att förändra beteendet hos medarbetarna, att förankringen är A och O 

för att minska förändringsmotståndet. Eva ser det som ett förbättringsområde att 

uppdatera projektmodellen eftersom hon misstänker att den inte fångar upp 

medarbetarperspektivet. Peter berättade att i Karlstad kommun har det varit en 

framgångsfaktor att ha med de fackliga representanterna som en delprojektgrupp i 

interna förändringsprojekt. Det gamla känns bra och tryggt och det kan ta tid att få 

med sig människorna. Organisationen måste träna, så att de inte faller tillbaka till 

det gamla beteendet. Det underlättar för projektledaren i genomförandet av 

projekt och förändringar att vara uppbackad av ledningen. Ledningens intresse, 

menade både Peter och Ann är en framgångsfaktor för att lyckas med förändring. 

Resonemanget kring förankring hänger samman med vår fråga om svårigheter att 

lyckas med interna förändringsprojekt. Beer och Nohria (2000) belyser i sin studie 

att 70 % av alla förändringsalternativ misslyckas och som Jansson och Ljung 

(2009) förklarar med att själva lösningen måste förankras ordentligt innan den 

används till problemet som det interna förändringsprojektet ska hantera. Kotter 

(1995) skriver att en tillräckligt stor känsla av angelägenhet d.v.s. en anledning att 

förändra måste etableras och att det är bra att skapa en allians med VD och 

ytterligare några starka profiler i organisationen som kan utveckla ett delat 

åtagande för att förändringen ska åstadkomma ett riktigt bra resultat.  

Observationen säger oss att förankring åt alla håll är en framgångsfaktor i interna 

förändringsprojekt. Förankring kan uppnås genom förståelse av varför 

förändringen är nödvändig. Det tar ändå tid då människor hanterar förändringar på 

olika sätt. 

5.4.2 Beteenden - förändringsvilja och förändringsmotstånd 

Frågorna handlar om människors beteenden i projekt och i 

förändringssammanhang och om respondenterna sett förändringsvilja eller 

förändringsmotstånd i projekten. Vi vill få svar på hur förändringsmotstånd och 

förändringsvilja kan yttra sig och hur de kan hanteras på bästa sätt. 
 

Förändringsvilja och intresse 

Eva påtalade vikten av att i projektbeställarfasen planera för arbetet med 

förändring, att skapa en strategi för hur människornas beteende ska förändras 

genom projektet. Leif berättade att i Täby kommun, har framgångsfaktorer som 

förändringsvilja och effektivitet tagits till vara genom att de valt att genomföra 
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förändringsprojekt där det finns en förändringsvilja men att där den saknas 

genomförs inga förändringsprojekt. Han resonerade att förändringar behövs och 

de måste göra det de gör mer effektivt. Samma strategi har Ann använt i arbetet 

med förvaltningarnas förhållande till Kontaktcenterprojektet. Hennes projekt 

påverkar andra förvaltningars verksamhet och det mottogs positivt av några men 

orsakade rädsla hos andra. För att minska motståndet lät hon alla som inte var 

mogna för förändring vara. Ann valde att börja där det fanns förändringsvilja. 

Ingrid hade en liknande idé om att skapa en projektledarpool på Länsstyrelsen, 

där medarbetare som är intresserade ingår i en grupp som arbetar tillsammans med 

organisationens projekt och tillhörande dokumentation. Där de ingår, som trivs i 

projektledarrollen och tycker att det är spännande att arbeta sig fram genom hela 

projektet. Per-Ola har ett annat perspektiv. Hans erfarenhet av att det inte är så 

himla farligt att förändra kommer från den tillåtande kulturen i Upplands Väsby 

kommun. Där finns en öppenhet sedan de senaste årens snabba förändring. Per-

Ola tror att det finns ett mer eller mindre allmänt motstånd mot förändringar hos 

alla individer och att de måste mötas med respekt. Detta anknyter till de frågor vi 

ställt om respondentens upplevelser av förändringsvilja, förändringsmotstånd, 

människor som känner sig hotade eller som vinnare i samband med projekten. 

Tankarna om framgång genom vilja och grupptillhörighet bekräftas både av 

Kompetensutredningens (SOU1991:56) uppgifter om att kompetens inte endast 

innefattar förmågan utan också viljan att klara av de krav som ställs och av 

Jansson och Ljungs (2009) teorier om positiva faktorer vid förändring genom att 

ingå i en grupp och delta i förändring tillsammans med andra.  

Observationen säger att satsa på de som vill och med dem arbeta med utveckling 

och förändring tillsammans. Då ökar deras förändringsvilja. De som tidigare känt 

motstånd ser att det nya fungerar och kommer efter hand med i förändringen. 

 

Information, lärande, kommunikation och förståelse 

Per-Ola berättade om lärande i och mellan projekten, om vikten av att göra en 

projektutvärdering för att överföra kunskap. Peter tog upp kommunikation som en 

framgångsfaktor för att få förändring till stånd. Att informera och kommunicera 

varför förändringen är nödvändig. Han utgår från att svar på frågor om förändring 

ger klarhet. Allt för att minska förändringsmotstånd i likhet med det Kotter (1995) 

skriver om att lyckas med förändringsprojekt, att visionen måste kommuniceras ut 

till samarbetspartners, kunder, medarbetare och andra organisationer, inte bara en 

gång utan varje gång. Två av de fem ledarkompetenser som Higgs och Rowland 

(2011) identifierat som framgångsrika vid förändringar är förmågan att kunna 

skapa en anledning att förändra genom att engagera på ett sätt som får andra att se 

verksamhetens behov av förändring och att kunna underlätta och att engagera 

andra i hela förändringsprocessen och kunna bygga relationer. Detta kan kopplas 

till hur Jansson och Ljung (2009) beskriver hur processen kring förändringsvilja 

fungerar. Vi måste först uppleva ett behov för att motiveras till förändringen, 

sedan måste vi tro på att förändringen kommer att tillfredsställa behovet och till 

sist måste vi tro att vi själva klarar av att göra det som förändringen innebär. 

Observationen visar vikten av att informera och kommunicera varför förändringen 

är betydelsefull. Projektutvärdering är ett sätt att överföra kunskap som ett led i att 

engagera och förändra projektet. Det minskar förändringsmotståndet som minskar 

stress. Att lämnas ifred och få vänta och se att det fungerar för andra, kan öka 
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förtroendet och vara lugnande. Behovet att få tillhöra i gemenskapen och få viss 

avlastning, kan motivera fram förändringsvilja. Förståelse för syftet med 

förändringen och engagemang minskar motståndet och ökar förändringsviljan hos 

medarbetarna. 

5.5 Projektledarkompetenser 

Utgångspunkten för våra frågor om projektledarkompetenser är att mjuka och 

hårda synsätt ska mötas i förändringsprojekt. Intressant är om projektledaren har 

fokus på att leda projektet framåt eller fokus på hur personalen ska ledas för att 

känna sig med i förändringen. Frågan om projektledaren ska vara kvar och 

implementera efter avslut är central liksom diskussionen om projektledarens roll 

efter överlämning. Vi vill ha svar på vilka egenskaper och kompetenser som 

efterfrågas vid val av projektledare. 

5.5.1 Kompetenser och egenskaper 

Vi frågade om vilka kompetenser och egenskaper som efterfrågas hos 

projektledare som ska leda interna förändringsprojekt. Vi vill få svar som visar att 

de kompetenser och egenskaper som efterfrågas innehåller hårda, mjuka och 

pedagogiska synsätt och perspektiv.  

Per-Ola hävdade att alla inte har förmågan att bli bra projektledare. Det krävs 

ledarförmåga, som att kunna samla människor med expertkunskaper omkring sig i 

en projektgrupp och att kunna organisera, planera och orka hålla efter att planen 

hålls. Leif berättade att det är viktigt att förstå projektledning som en professionell 

funktion. Projektledarens huvuduppdrag är att vara duktig i 

projektledningsmodellen, samla in kompetens och idéer genom arbete, samtal och 

intervjuer med referens- och arbetsgrupper. Ann höll med. Leif tillade att 

projektledaren måste ha förmåga att anpassa sitt ledarskap och ha organisatorisk 

kompetens. Ann och Ingrid var eniga om att en projektledare måste kunna leda 

och våga delegera och de höll med Eva om att projektledaren ska vara 

kommunikativ, kunna dokumentera och organisera. Projektledarskap tar kraft 

menade Ingrid. Det kräver styrka och uthållighet. Också enligt Ann är uthållighet 

en viktig egenskap och liksom Peter såg Ann helst att projektledaren har en 

högskoleutbildning. Peter tyckte att akademiker har en generalistisk hållning och 

ett kritiskt förhållningssätt som han vill åt. Detta anknyter till vår fråga om vilka 

kompetenser och egenskaper som efterfrågas hos projektledare som ska leda 

interna förändringsprojekt och leder oss vidare till konceptuell och organisatorisk 

kompetens som El Sabaa (2001) beskriver till skillnad från mänsklig och teknisk 

kompetens, att konceptuell och organisatorisk kompetens handlar om förmågan att 

se hur olika delar påverkar och bygger på andra delar och att förstå projektet i sitt 

sammanhang i organisationen, att kunna se helheter i projektet. Projektledaren 

behöver kunna anpassa sig som en kameleont, enligt Nilsson (2008) och ha 

kännedom och kunskap om det specifika sammanhang som projektet befinner sig 

i. Projektledaren ska veta vem som har olika kunskaper, skriver Lindkvist och Vik 

(2011) och ha förmågan att skaffa de rätta kompetenserna till projektet.  

Observationen säger oss att projektledaren ska vara organisatör, veta var 

kompetenserna finns och kunna samla dem omkring sig samt vara bra på att 
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anpassa sitt ledarskap, d.v.s. vara projektledare i traditionell betydelse även i 

interna förändringsprojekt.  

5.5.2 Val av projektledare till förändringsprojekt 

Vi ställde frågan, “Vad är viktigast när du ska tillsätta en projektledare till ett 

förändringsprojekt?” Vi vill att svaren ska visa vad projektbeställaren ser att 

projektledaren ska ha för uppgift i förändringsprojekten och hur beställaren ser att 

valet av projektledare påverkar framgången i projektet.   

Eva berättade att hon hämtar sina projektledare inom organisationen då många av 

handläggarna på förvaltningen är duktiga på att driva projekt. På skolorna finns 

pedagogisk kompetens, rektorer och arbetslagsledare som kan leda projekt. Hon 

väljer helst en person som kan och gärna vill driva men utan att köra över sina 

medarbetare. Eva och Ann menade att projektledaren ska vara någon med 

domänkunskap. Det är viktigt tyckte Ingrid att projektledaren inte gräver ner sig i 

sakfrågor men har förmågan att hantera människor och förstå. Det handlar om att 

avgränsa sade Leif och att se till att leverera det som ska levereras, och att det är 

det som kommer i mål. Ann menade att projektledaren behöver ha ett driv, 

förmåga att säga sin mening, styra och ta plats. Per-Ola sade att projektledare 

väljs utifrån projekttyp och stannar tills projektmålet är uppnått. Han tror att bra 

projektledare inte går att bli utan att ha det med sig på något sätt. Det går att lära 

sig projektledarskap men det är inte så lätt att hitta de som är duktiga. Det är en 

profession i sig. Observationen anknyter till El Sabaa (2001) som skriver att 

framgångsrika projektledare bör ha relevant erfarenhet av eller kunskap om den 

teknik som krävs av projektet de hanterar, t.ex. byggnation eller 

informationssystem. Crawford och Hassner Nahmias (2010) förklarar att 

kompetensen är kopplad till uppgiften och beskriver vilken kvalitet det är på 

relationen mellan individen och uppgiften.  

Observationen säger oss att beställaren till just förändringsprojekt väljer 

projektledare med domänkunskap och bra kvalitet på relationen mellan 

projektledaren och projektet, det vill säga en projektledare som har förmågan att 

driva projekt.  Projektledaren ska ha förmågan att hantera människor och 

förändringsmotstånd och väljs efter projekttypen. 

5.5.3 Fokus på mjuka och hårda perspektiv 

Här är frågan om projektledare har fokus på att leda själva projektet framåt eller 

på att leda personalen till förändringsvilja. Svaren ska visa om det tekniska och 

det mänskliga perspektivet får mötas.  

I interna förändringsprojekt, sade Ingrid, behöver det vara en projektledare som 

kan balansera empati och hjärta med struktur och drift. Projektledare ska ha en 

inre trygghet och balans, sade Peter. De behöver inte vara fullärda projektledare 

från början men vissa personliga egenskaper är viktiga, som att de måste kunna 

hålla i ett möte. Projektledare behöver ett brett spektra av förmågor, menade Ann, 

som att vara flexibel, kunna göra upphandlingar, förhandla, hantera olika typer av 

grupper och ha kontakt med byggfolk. Eva sa att hon ser att det är viktigt att 

kunna knyta kontakter och få med sig dem som projektet är till för egentligen och 

det höll Per-Ola med om när han sade att viktigast är att få alla med sig. Detta 

anknyter till vår fråga om projektledaren har fokus på att leda projektet framåt 
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eller fokus på hur personalen ska ledas för att känna sig med i förändringen. Det 

kan kopplas till grunden för att leda projekt som Jansson och Ljung (2009) ser, att 

hårda och mjuka perspektiv måste mötas. Det hårda perspektivet som handlar om 

arbetet, struktur och systematik och det mjuka perspektivet som handlar om 

projektets människor, ledarskap och lust. Det kan kopplas till en studie där 

Andersson och Brandes (2010) kom fram till att det inte hade någon inverkan på 

projektets resultat om projektledaren hade expertkunskaper på området eller inte. 

De skriver att projektledaren måste kunna planera arbete, kommunicera effektivt 

och komma överens med alla slags människor och för att utveckla dessa 

kompetenser krävs personlig mognad och självinsikt. 

Observationen säger oss att projektledarens expertkunskaper inom projektområdet 

har mindre betydelse för projektets resultat och att andra kompetenser, som 

flexibilitet, inre trygghet och balans har större inverkan. Vi ser att en kombination 

av hårda och mjuka perspektiv är gynnsamt för framgång med interna 

förändringsprojekt och arbete med förändring av människors beteende. 

5.6 Pedagogiska kompetenser 

Området pedagogiska kompetenser tangerar vår forskningsfråga, hur 

projektbeställaren ser på pedagogiska kompetenser i interna förändringsprojekt. 

Vi har frågat om respondenterna sett vilka som är pedagogiska kompetenser i 

projektledarsammanhang och om de ser ett behov av pedagogiska kompetenser i 

interna förändringsprojekt eller i arbete med förändring av människors beteende. 

Av svaret vill vi få ut om projektbeställaren söker de pedagogiska kompetenserna 

hos projektledare vid rekrytering i samband med förändring och om behovet av 

förändringsstrategier ger utrymme för en projektledare med pedagogiska 

kompetenser.  

5.6.1  Behov av pedagogiska kompetenser i interna 
förändringsprojekt 

Ser respondenterna ett behov av pedagogiska kompetenser i interna 

förändringsprojekt. Vi vill att svaret ska bekräfta pedagogiska kompetensers 

användbarhet i interna förändringsprojekt. 

Både Per-Ola och Eva framhöll att de ser ett behov av pedagogiska kompetenser, 

de refererade till lärare och menade att de har ledarkunskaper med sig i yrket. Per-

Ola och Eva hade uppskattat personer med pedagogisk kompetens i de övriga 

delarna av kommunen också och menade att lärarna har erfarenhet av att få med 

sig människor, kan uttrycka sig både i tal och skrift och har förmåga att få folk att 

lyssna samt kan entusiasmera. De är på sätt och vis projektledare hela tiden i 

klassrummet och oavsett vilken slags ämneslärare individen utbildar sig till, så 

ingår en profession i bagaget som kan vara till nytta, t.ex. att kunna hålla många 

bollar i luften. Ann och Leif tyckte båda att projektledaren måste kunna 

kommunicera med olika arbetsgrupper på olika vis, vilket de menade är 

pedagogiska kunskaper. Personer som kan ett specialämne ska kunna förklara det 

för någon annan och då behövs pedagogiska kunskaper för att förmedla ämnet, 

tycker Ann, ett pedagogiskt redskap för att förklara, lägga upp saker och behärska 

att skriva. Personen måste följaktligen vara en duktig pedagog för att bli en duktig 

projektledare, menade Leif. Han tycker att projektledning utvecklats till en ny roll 
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då projektledaren behöver lägga mer vikt på att få med sig andra människor i 

projektet, mer arbetsledande. Peter menade att pedagogiska kompetenser absolut 

behövs i interna förändringsprojekt. Han tror att en pedagogisk ådra är ett 

mervärde då en person med pedagogisk kompetens kan förklara uppdraget och 

kan handskas med individer. Ingrid ser behov av pedagogiska kompetenser i 

interna förändringsprojekt då mjuka värden behövs i ett ledarskap. Hon betonade 

vikten av kombinationen av teknik och pedagogik, att det behövs hos oss alla och 

att alla borde läsa pedagogik. På våra frågor om det finns utrymme och behov av 

pedagogisk kompetens i interna förändringsprojekt svarade samtliga respondenter 

ja. Grahn och Johansson (2012) framhåller projektledare med pedagogiska 

kompetenser eftersom pedagogik i sig är en typ av ledarskap. Pedagogisk 

projektledning ger mandat till projektdeltagarna med förhållningssättet att tillåta 

personlig utveckling och får då projektdeltagare som är starkt motiverade och 

lojala, vilket underlättar projektledningen. Ledare med beteenden och 

kompetenser som går ut på att lyfta fram människors förmågor och styrkor och att 

göra förändringen tydlig och nödvändig för dem den berör har också den största 

framgången i interna förändringsprojekt, enligt Higgs och Rowland (2011). 

Observationen säger oss att våra respondenter är eniga om att det finns ett behov 

av pedagogiska kompetenser i interna förändringsprojekt. Projektledare med 

fördjupade pedagogiska kunskaper skulle med utgångspunkt i teorin kunna lämpa 

sig för interna förändringsprojekt och skulle även kunna ges ett 

implementeringsansvar genom att de bl.a. har kunskap om att få med sig 

människor, kan driva grupprocesser, har förmåga att utveckla människors 

beteende, behärskar metoder som inspirerar till lärande, skapar en trygg 

arbetssituation och kan kommunicera uppdraget på ett pedagogiskt sätt.  

5.6.2  Kompetenser för att hantera förändring  
samt övriga pedagogiska kompetenser   

Vi frågade om pedagogiska kompetenser var efterfrågade hos en person som ska 

hantera förändring. Här kan vi få svar på om projektbeställarna söker efter en 

person med pedagogisk kompetens till förändringsledning och arbete med 

förändring av människors beteende.  

 

Kompetenser för att hantera förändring 

Leif menade att det handlar om ”followership”, att få folk att följa och att 

verkligen bli intresserade. När det är konkurrens med all annan tid, då måste 

projektledaren också kunna motivera varför projektet är så intressant och 

spännande och varför de ska vara delaktiga i det. Det handlar om att sälja och Leif 

tror inte att projektledaren kommer någonstans utan att vara pedagogiskt i sättet 

att kommunicera. Per-Ola var inne på samma linje och menade att en duktig 

projektledare ska ha ett mått av pedagogisk förmåga. Han tror att det är en absolut 

framgångsfaktor att projektledaren ska ha förmåga att få med sig projektgruppen 

och även styrgruppen och också kunna sälja in idéer. Eva tror absolut att 

projektledare med pedagogiska kompetenser skulle kunna göra mera nytta vid 

implementeringen eftersom de är förändringsbenägna. Det är lätt att välja de som 

har en lärarprofession i bagaget, som projektledare, då de har lättare att ta till sig 

projektet eller modellen, att jobba med projektarbete, att utveckla och få med sig 

alla och att tänka på allting. Det Ingrid sett som civilingenjör är att det inte finns 
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mycket pedagogik i den utbildningen eller andra mjuka delar överhuvudtaget. Det 

tycker hon är konstigt, eftersom de flesta blir ledare av någon form. Hon berättade 

att hon märker av att hon saknar det i arbetslivet. Ann tog upp en positiv 

konsekvens av att vara pedagogisk, det är att kunna förklara för sin kompis som 

inte förstår. De bästa ambassadörerna som Ann har idag är cheferna och alla i 

verksamheten som berättar om projektet och verksamheten så att någon annan 

förstår. Då blir det en historia som lever och som går att omsätta. Den här 

observationen stämde överens med frågan vi ställde om det finns utrymme för en 

projektledare med pedagogiska kompetenser i interna förändringsprojekt. Frågan 

baserade sig på Nordänger och Perssons (2006) teori om att pedagogen behärskar 

innehåll, form och sammanhang, d.v.s. har en förmåga att behärska såväl hårda 

som mjuka värden. Vi jämför det med Jansson och Ljungs (2009) beskrivning av 

ledning i interna projekt där de menar att hårda och mjuka perspektiv måste 

mötas, såsom att teknikerna blir verktyg för att påverka lust, drivkraft och 

engagemang.  

Villkoret för förändring, att mjuka och hårda perspektiv möts, upplevs nåbart 

under ett pedagogiskt ledarskap. En person med pedagogiska kompetenser är 

duktig på att inspirera till förändring och har metoder för en förändringsprocess. 

Pedagogiska kompetenser innefattar pedagogiskt ledarskap. 

 

Övriga efterfrågade pedagogiska kompetenser 

Per-Ola berättade att han tycker att det är idealiskt med en projektledare som har 

pedagogiska kunskaper, som har ledarskapet och som kan hålla efter tidplan. Den 

pedagogiska kompetensen handlar då om att få med sig människor, kunna lyssna, 

uttrycka sig både i tal och skrift och även kunna leda. Eva ser att bra pedagogiska 

kompetenser hos projektledare är en vana att läsa av, lyssna in och få med sig 

människor och att vara förändringsbenägen. Hon menade att pedagoger har 

verktyg, arbetsformer och ett tänk som de har nytta av i andra delar av samhället, 

t.ex. till projektledning. Leif menade att våra exempel på pedagogiska 

kompetenser beskriver en projektledare. Projektledaren ska ha förmågan att leda 

andra människor och kunna förklara budskap och utan att vara pedagog blir 

projektledaren inte framgångsrik i det. I likhet med Grahn och Johansson (2012) 

framhåller våra respondenter projektledare med pedagogiska kompetenser 

eftersom pedagogik i sig är en typ av ledarskap. Grahn och Johansson visar att 

projektledare med pedagogiska kompetenser ger mandat till projektdeltagarna 

med förhållningssättet att tillåta personlig utveckling och får då projektdeltagare 

som är starkt motiverade och lojala. Nordänger och Perssons (2006) skriver att 

pedagogen är duktig på att inspirera till lärande, har kunskaper om 

gruppbeteenden, kan hantera konfliktfyllda situationer och har strategier att leda 

arbetet.  

Observationen visar att de pedagogiska kompetenser som är efterfrågade till 

interna förändringsprojekt är förmågan att leda och få med sig människor och utan 

att vara pedagogisk blir projektledaren inte framgångsrik i det. En person med 

pedagogiska kompetenser har motiverande och inspirerande arbetsmetoder och ett 

tillåtande förhållningssätt som komplement till projektledarens traditionella 

ledarskap. 
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6 Diskussion 

Detta kapitel visar studiens sammanfattande diskussion utifrån teori, empiri och 

analys. Kapitlet är upplagt genom att först presentera studiens forskarfråga och 

svaret på denna, vilket kan ses som en övergripande sammanfattning av studiens 

resultat. Därefter presenteras studiens delresultat, med ursprung i empirins och 

analysens sammanfattningar av respektive frågeområde. Därpå följer 

observationer som en hopdragning av delresultaten och vidare diskussion utifrån 

dessa och slutligen redovisas studiens resultat med förslag till vidare forskning. 

6.1 Forskningsfråga 

Studiens forskningsfråga har utgått ifrån att förändrings- och 

projektledarkompetenser har mycket gemensamt med pedagogiska kompetenser, i 

synnerhet i projektens slutskeden där det finns oklarheter kring vem som har 

ansvaret för att implementera. Frågor har berört om en projektledare med 

pedagogiska kompetenser kan ersätta en projektledare och en förändringsledare 

och utföra de uppgifter som sammantaget efterfrågar pedagogisk kompetens. 

Studien har fokuserat på projektbeställare eftersom de har ansvar att välja 

projektledare. Huvudfrågan har varit: 

 Hur ser projektbeställaren på behovet av projektledare med pedagogiska 

kompetenser i interna förändringsprojekt? 

Med följdfrågan: 

o Kan en projektledare med pedagogiska kompetenser även ges ett 

implementeringsansvar? 

Svaren på forskningsfrågorna är att studiens projektbeställare ser ett tydligt behov 

av projektledare med utökad pedagogisk kompetens, eftersom den förändring som 

ett internt förändringsprojekt eftersträvar i organisationen efter projektets avslut, 

kräver ett förändrat beteende hos medarbetarna och därmed en pedagogisk 

kompetens hos projektledaren, för att åstadkomma detta. Att svaren samstämmer 

tyder på ett problem respondenterna upplever i interna förändringsprojekt, av 

projekt som inte lyckas på grund av bland annat förändringsmotstånd. 

Det som skiljer i respondenternas svar är hur implementeringen hanteras och vem 

som ansvarar för den. Det övervägande svaret är att implementeringen ligger 

utanför projektet och inte hanteras av projektledaren utan av projektmottagaren 

som vanligtvis är projektbeställaren eller en linjechef i mottagarorganisationen. 

En pedagogisk kompetens behövs för att genomföra en lyckad implementering. 

Detta har uttryckts av respondenterna, men oftast synliggörs inte det av 

projektbeställaren. Här ser vi en förändring i projektplaneringen, till att 

implementeringen drivs som ett eget projekt av en projektledare med pedagogiska 

kompetenser alternativt ingår som en av faserna i projektet när projektledaren har 

kunskaper om projektets innehåll och har den pedagogiska kompetensen att 

implementera den. 
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6.2 Delresultat 

För att utreda huruvida pedagogisk kompetens behövs i interna förändringsprojekt 

har studiens metod varit att göra en grundlig genomgång av interna 

förändringsprojekts olika parametrar: projektbeställaren, projekttypen interna 

förändringsprojekt, implementering i interna förändringsprojekt, förändring, 

projektledarkompetenser samt pedagogiska kompetenser. Nedan diskuteras 

parametrarna var för sig. 

 

Projektbeställaren: Materialet visar en samstämmig bild av att 

projektbeställarens möjlighet att välja projektledare är ett sätt att påverka 

projektets utfall. Då är projektledarens kompetens viktig. Projektbeställaren 

påverkar projektets utfall genom sin beställning och andra medel, som täta 

kontakter, samarbete och stöd till projektledaren. Vi tror att i takt med att 

projekten ökar i antal och organisationernas projektmognad ökar kommer också 

antalet projektledare att bli större och därmed också det urval projektbeställaren 

kommer att ha, projektledare med olika kompletterande kompetenser som t.ex. 

pedagogik, teknik och organisation.  

En slutsats i studien är att projektbeställarna behöver använda sin möjlighet att 

planera för implementeringen. Eftersom projektbeställaren ser projektledarens 

förmågor som viktiga för projektet, kan pedagogiska kompetenser räknas in i 

beställarens planering för implementeringen. 

 

Projekttypen interna förändringsprojekt: Studien visar att respondenterna är 

samstämmiga om att interna förändringsprojekt behövs för att hantera den snabba 

förändringstakten i samhället och stå sig i konkurrensen med andra organisationer. 

De följer den klassiska projektmodellen och betonar inledningsfasen, 

implementeringsfasen samt att företagsledningen är tydligt kopplad till projekten. 

Det kan jämföras med Storm och Mäkelä (2013) som kommer fram till att 

projektbeställare ser på interna förändringsprojekt utifrån två olika perspektiv. 

Några anser att projekten inte skiljer sig från andra projekttyper och därmed 

efterfrågar generella projektledarkompetenser, medan andra anser att interna 

förändringsprojekt är en projekttyp med speciella behov, som är 

förändringsrelaterade och därmed efterfrågar förändringskompetenser. Samma 

tydlighet återfinns i denna studie, med skillnaden att samtliga respondenter anser 

att interna förändringsprojekt i praktiken både följer den klassiska 

projektmodellen, men även att samtliga ser det utökade behovet av 

förändringsrelaterade insatser för just den här projekttypen.  

Respondenterna visar samstämmighet i att implementeringen är särskilt 

betydelsefull, rent av avgörande för att lyckas och den för studien viktigaste 

framgångsfaktorn är medvetandegörandet om att överlämning och 

implementering kräver extra utrymme. Förändring kan ta flera år och 

projektmottagarna måste bli delaktiga i förändringsprocessen. En slutsats i studien 

är att eftersom implementeringen kräver extra utrymme behövs någon som leder 

processen att få alla delaktiga samt att samarbeta med företagsledningen. Här ser 

vi behov av utökade kompetenser för att hantera förändring. 

Studien visar också projektbeställarnas betoning av inledningsfasen, där projektet 

planeras och ramar och kritiska punkter definieras. Projektmodeller är då 
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projektens stöd för att säkerställa att beställare och utförare är överens och ge 

trygghet i projektorganisationen i rutiner och ansvarsfördelning och för att skapa 

ett gemensamt språk. Några respondenter resonerade om betydelsen av att 

implementering och förändringsrelaterade rubriker borde finnas med i 

projektmallarna, vilket leder oss till slutsatsen att projektmodellerna även bör 

innehålla stöd för att lägga upp en planering för implementeringen av 

förändringen så att projektbeställarna får med det redan i projektplaneringen. 

 

Implementering: En enhetlig bild visar att effektivt genomförda projekt och 

förutsättningar för lärande är villkor för framgång med implementeringar samt att 

kunskap, lärande, vilja och stödet från en tydlig ledning är andra 

framgångsfaktorer. Studiens respondenter menar att implementeringen bör 

planeras i projektdirektivet och genomföras av projektmottagaren. Däremot visar 

studien en splittrad bild av hur implementeringen hanteras. Skillnaden är om 

implementeringen ingår i projekten eller inte. Om implementeringen ingår i 

projektet så leds den av projektledaren men i de fall implementeringen inte ingår i 

projektet leds den av linjechefen eller projektbeställaren. Det mest förekommande 

är att ansvarig mottagare av implementeringen är linjechefen eller 

projektbeställaren och därmed ligger implementeringen utanför projektet. 

En enhetlig bild visar att den person som ska bära ansvaret för implementeringen 

måste vara identifierad för att projektet ska kunna avslutas. Undersökningen visar 

en svårighet, för trots att mottagaren identifieras är det svårt att ro överlämning 

och implementering iland. Det beror på att övriga projektmottagare och förvaltare 

av projektresultatet inte är mogna för förändringen. 

En slutsats i studien är att den som leder implementeringen behöver förstärkt 

pedagogisk kompetens som ska leda till lärande för en lyckad implementering, 

eftersom svårigheter i att lyckas med implementeringen visat sig vara 

misslyckande i lärprocessen. Projektledaren med pedagogisk kompetens, som 

också har kunskaper om projektet, skulle kunna vara en lämplig person att gå 

vidare med i implementeringen av projektet. 

 

Förändring: Materialet visar en enhetlig bild av att förändring i interna 

förändringsprojekt lyckas genom projektledarens förmågor och ledarskap. Fokus 

på människor och att uppmärksamma förändringsmotstånd har ökat med tiden. 

Människor behöver känna att förändringen är nödvändig och viktig, ha känslan av 

att klara uppgiften och att projektet prioriteras av ledningen. En slutsats i studien 

är att i och med att fokus på människor och förändringsmotstånd ökat i interna 

förändringsprojekt behöver också ledares kompetenser anpassas. En möjlighet är 

att personer med fokus på pedagogiska kompetenser leder förändringen för att 

hjälpa människor till att känna att förändringen är nödvändig och viktig.  

En samstämmig bild visar också att projektbeställaren genom projektbeställningen 

styr förhållanden som påverkar projektets möjligheter till framgång samt att 

motivation skapas genom att satsa på de som är positiva till förändringen och låta 

övriga mogna in i projektet efterhand. En slutsats är att projektbeställningen är en 

nyckel till framgång och ska innehålla vägledning till hur förändringen ska gå till 

och vilka som ska ingå och när.   
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Projektledarkompetenser: De kompetenser som flertalet respondenter lyfte fram 

i första hand var klassiska projektledarkompetenser, som t.ex. att hålla tiden, 

många bollar i luften, driva projektet effektivt och vara organisatorisk. Budskapet 

var också att projektledaren ska kunna driva på, styra och leverera utan att köra 

över människorna i projektet, d.v.s. ha förmåga att attrahera människorna runt sig 

genom att t.ex. skapa ett tillåtande klimat. En enhetlig bild visade att sekundära 

projektledarkompetenser, men särskilt viktiga för interna förändringsprojekt och 

arbete med förändring av människors beteende, är en kombination av hårda och 

mjuka perspektiv, att kunna balansera empati och hjärta med struktur och drift, 

som en respondent uttryckte sig. Om kompetenser vid implementeringen, 

uttryckte någon respondent att ledaren måste få med sig de som projektet är till för 

och rikta allas energi på förändringsarbetet. Slutsatser i studien är att 

projektledaren i huvudsak ska agera projektledare enligt klassiska 

projektledarkompetenser men att interna förändringsprojekt dessutom kräver 

förändringskompetenser. Behovet av en kombination av mjuka och hårda 

kompetenser stämmer överens med att även låta projektledaren driva 

förändringsarbetet, d.v.s. om det är en projektledare med pedagogiska 

kompetenser. 

 

Pedagogiska kompetenser: Studiens respondenter är eniga om att det finns ett 

behov av pedagogiska kompetenser i interna förändringsprojekt. Efterfrågade 

kompetenser är förmågan att leda och få med sig människor och som en 

respondent uttryckte det: ”Utan att vara pedagog blir projektledaren inte 

framgångsrik i det.” Ett traditionellt ledarskap kompletteras med pedagogiska 

kompetenser som behärskar arbetsmetoder för att motivera, inspirera och skapa ett 

tillåtande förhållningssätt. Bilden visar att villkoret för förändring, att mjuka och 

hårda perspektiv möts, upplevs nåbart med hjälp av projektledare med 

pedagogiska kompetenser där de mjuka värdena står för att inspirera till 

förändring och innefattar metoder för att hantera en förändringsprocess. Slutsatser 

i studien är att projektledare med pedagogiska kunskaper lämpar sig för interna 

förändringsprojekt och kan även ges ett implementeringsansvar, som innebär ett 

stöd för företagsledningen. 

6.3 Observationer 

Behov av pedagogisk kompetens - sekundärt men övergripande 

Studiens delresultat visar att eftersom fokus på människor och 

förändringsmotstånd ökat i interna förändringsprojekt behöver också ledares 

kompetenser anpassas. Studien visar att klassiska projektledarkompetenser 

efterfrågas i första hand och pedagogiska, förändringsrelaterade kompetenser 

efterfrågas i andra hand. Trots att respondenterna först i andra hand efterfrågar 

pedagogiska kompetenser menar de samtidigt att projektledaren ska genomföra 

arbetet “utan att köra över människor i projektet”. Eftersom det är en hela tiden 

pågående process kan vi sluta oss till att den pedagogiska kompetensen förvisso är 

sekundär men samtidigt övergripande då den behövs genomgående i en 

förändringsprocess. Vi jämställer det med vad Higgs och Rowland (2011) skriver, 

att ledare med beteenden och kompetenser som går ut på att lyfta människors 

förmågor och styrkor och att göra förändringen tydlig för de det berör också har 



 105 

största framgången i interna förändringsprojekt.   

 

Pedagogisk kompetens inte uppmärksammat 

Att en pedagogisk kompetens behövs för att genomföra en lyckad implementering 

har uttryckts av respondenterna men oftast synliggörs inte det av 

projektbeställaren. I studiens teoribeskrivning kan vi heller inte se det som en 

uttryckt efterfrågad kompetens. Emellertid finns enligt Hassner Nahmias (2009) 

liknande kompetenser uttryckta för projektledare såsom “utvecklar team” och 

“arbetar med kommunikation” och för förändringsledare uttrycker de samma 

kompetenser men lägger till “lärande och utveckling” samt “förmåga att vägleda”. 

Denna studie vill därmed hävda att det finns likheter mellan förändringsledning 

och pedagogisk kompetens och vår slutsats till att pedagogisk kompetens inte 

uttrycks i de orden är att ordet förändringsledning används eftersom interna 

förändringsprojekt handlar om förändring. 

En annan förklaring kan vara att projektbeställarna i huvudsak ser till projektet 

och projektresultatet och inte ser till implementeringen av projektresultatet. Under 

intervjuerna var det flera respondenter som tog upp problematiken och såg det 

som ett förbättringsområde att skriva in hantering av implementering och därmed 

fokusera på kompetenser som behövs för att genomföra en förändring. 

 

Fördjupad pedagogisk kompetens och förändringsledning 

Nu har vi här konstaterat att vi ser likheter mellan pedagogisk kompetens och 

förändringsledning. Mirsch och Wymark (2013 in press) diskuterar i sin studie 

varför organisationer väljer att anlita både en projektledare och en 

förändringsledare och kommer fram till att flera roller gemensamt ska kunna bära 

och stötta varandra i ett relativt komplext och omfattande förändringsprojekt. De 

menar att projektledaren och förändringsledaren ska få möjlighet att fokusera på 

det de har bäst kompetens för. De skriver att för vissa mindre interna 

förändringsprojekt kan en projektledare förväntas leda förändringsprocessen. I de 

fall som detta förekommer kan projektledaren behöva speciell kompetens och mer 

insikt och förståelse kring mjuka värden. Vår studie handlar om interna 

förändringsprojekt och här ser vi likheter med ovanstående studie, att en 

projektledare behöver speciell kompetens. Crawford och Hassner Nahmias (2010) 

har visat att när det finns ett starkt stöd för förändringen från organisationskultur 

och ledning och det är olika grad av förändringsledning kan en projektledare med 

stark förändringsledarförmåga utföra förändringsarbetet (se fig. 3). Crawford och 

Hassner Nahmias (2010) ser förändringsledning som ett komplement till 

projektledning där gränsen mellan projektledning och förändringsledning är 

diffus. På samma sätt visar studien att rollen som projektledare med pedagogiska 

kompetenser kan ha samma innebörd.  

 

Problemen med överlämnandefasen och implementeringen 

Enligt studiens resultat är svaren på forskningsfrågorna att projektbeställarna ser 

ett tydligt behov av projektledare med pedagogisk kompetens eftersom förändring 

kräver ett förändrat beteende och därmed en pedagogisk förmåga att arbeta med 

människor för att åstadkomma detta. Att svaren samstämmer tyder på ett problem 
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respondenterna upplever i interna förändringsprojekt, av projekt som inte alltid 

lyckas p.g.a.. det förändringsmotstånd som är grundläggande hos människor. En 

fråga vi ställer oss är dock varför förändringsprocessen, överlämnandefasen och 

implementeringen är så svåra att planera för? I sin studie tar Hammar (2011) upp 

att utvecklings- och förvaltningsuppdragen konkurrerar om samma personal. Hon 

föreslår spelregler för hur en överlämning bör gå till och att projektorganisationen 

ska erbjuda kompetensutbildning eftersom en kompetensöverföring mellan 

projektorganisation och förvaltande organisation verkligen behövs. Det svar vi 

kommer fram till är att det är oklarheter om vem som ska skriva uppdraget och för 

vad, d.v.s. om det t.ex. är projektbeställaren som ska skriva direktiven för 

överlämning och implementering och hur det ska gå till eller om det är 

projektmottagaren som ska skriva direktivet.  

Studien har visat skillnader i hur implementeringen hanteras och vem som 

ansvarar för den. Det övervägande svaret i studien är att implementeringen ligger 

utanför projektet och inte hanteras av projektledaren utan av projektmottagaren 

som vanligtvis är projektbeställaren eller en linjechef i mottagarorganisationen. 

Avgörande för att lyckas i ett internt förändringsprojekt är att ledaren för 

implementeringen behöver pedagogisk kompetens för att leda gruppen till lärande, 

detta eftersom svårigheter i att lyckas med implementeringen visat sig vara 

misslyckande i lärprocessen. Studien visar att tillvägagångssättet vid 

implementeringen behöver tydliggöras, d.v.s. hur implementeringen hanteras och 

av vem. 

6.4 Slutsatser i studien 

Av uppsatsens studie, delresultat och diskussion vill vi lyfta fram följande som 

sammanfattande resultat: 

1. Problem i interna förändringsprojekt 
Statistiken visar tydligt att interna förändringsprojekt har svårt att lyckas. 

Ofta är detta beroende på det förändringsmotstånd som är grundläggande 

hos människor. Detta medför att projektledare i interna förändringsprojekt, 

jämfört med andra projekt behöver sätta ett utökat fokus på de människor 

som ska genomgå själva förändringen och inte enbart på projektresultatet i 

sig. 

2. Behov av fördjupad pedagogisk kompetens 
Studien visar ett utökat behov av förändringsrelaterade insatser. 

Förändring kräver ett förändrat beteende hos de som omfattas av ett 

förändringsprojekt och något som kan beskrivas som en fördjupad 

pedagogisk kompetens hos den som ska leda projektet.  

3. Möjligheter i valet av projektledare till interna förändringsprojekt 
Studien visar att projektbeställaren har stor möjlighet att påverka 

projektets utfall genom att mer aktivt välja projektledare inte enbart utifrån 

domänkompetens utan även utifrån projektledarens pedagogiska 

kompetenser.  

4. Möjligheter att hantera implementeringen 
Studien visar att implementeringen är helt avgörande för om projektet ska 

kunna betraktas som lyckat eller inte. Detta kräver förståelse redan vid 
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planeringen av projektet, att förändring av personers beteenden kan ta lång 

tid och behöver inrymma förutsättningar för lärande. 

Studiens förslag till hantering utgår ifrån tre typfall med utgångspunkt från 

att implementeringen: 

 Ingår i projektet: Ansvarig är projektledare som även har pedagogiska 

kompetenser för att hantera förändringsprocesser. 

 Är ett eget projekt: Ansvarig är projektledare med i huvudsak 

pedagogiska kompetenser för att hantera förändringsprocesser. 

 Ligger utanför projektet: Ansvarig är projektbeställare eller linjechef 

i mottagarorganisationen. Tar hjälp av “införandeansvarig” med 

pedagogiska kompetenser, eller har pedagogisk kompetens själv. 

5. Möjligheter påverka genom projektplanering 
Studien visar att projektbeställare på ett tydligt sätt kan påverka projektets 

utfall redan vid projektbeställningen. 

Studiens förslag till projektbeställare för att hantera implementeringen:  

 Planera för implementeringen i projektbeställningen: 
Projektbeställningen ska innehålla vägledning till hur förändringen ska 

gå till, vilka som ska ingå och när, att planera för implementeringen och 

specifikt uppmärksamma pedagogiska kompetenser för ledningen av 

denna. 

 Implementeringen med i projektmodellen: Ta fram en beskrivning 

specifikt för interna förändringsprojekt då de har en längre process efter 

avslut än andra projekt. Modellen ska innehålla en särskild del för 

planeringen av implementeringen av förändringen. 

6. Definiera projektmottagare 
Studien visar på vikten av att direkt vid initiering av ett projekt tydligt visa 

på vem som ska vara intern mottagare, vad som ska göras samt när i 

processen och hur kompetensöverföring mellan projektorganisation och 

förvaltande organisation ska gå till.  

6.5 Vidare forskning 

Studien belyser hur projektbeställaren ser på sina möjligheter att påverka 

framgången i interna förändringsprojekt och visar att projektbeställaren ser 

möjligheter att påverka och vidtar åtgärder för det men att projekten av olika 

anledningar ändå inte alltid lyckas. Studien visar på oklarheter som att effektmålet 

kommer långt senare och att ”någon annan” då är ansvarig för genomförandet av 

förändringen. Detta står i paritet med det French och Bell (1999) säger, att 

förändring är svårare att uppnå än de flesta chefer inser. Studien ger förslag till 

hur projektbeställning och implementeringen kan hanteras för att inrymma 

förändringsperspektivet men målar bara med relativt stora penseldrag. Vidare 

studier i sammanhanget skulle kunna vara på en mer detaljerad nivå, d.v.s. hur 

projektbeställning och projektmodell skulle kunna se ut för att bidra som stöd vid 

förändringar samt hur implementeringen ska gå till steg för steg för att uppnå de 
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effekter den är tänkt att uppnå. Vi tror att en detaljerad och metodisk handledning 

skulle vara till hjälp för projektbeställare att lyckas med interna 

förändringsprojekt. Det kan jämföras med Hammars (2011) konkreta, handfasta 

och metodiska förslag av tillvägagångssätt i sin studie av överlämningsarenan, 

från projektorganisation till förvaltningsorganisation.  

Viktigt ur denna studies perspektiv är också att fortsätta diskussionen om 

utrymmet för personer med pedagogiska och förändringsrelaterade kompetenser i 

projekt för att även där fördjupa sig i förslag på metoder för förändring och 

lärande. 

Förslag till vidare forskning kan vara: 

 Att utforma konkreta, handfasta och metodiska förslag av tillvägagångssätt 

för hur implementering steg för steg ska gå till där förändringsperspektivet 

fokuseras. Detta utifrån att de tre perspektiven av hur implementeringen 

kan organiseras:  

o Implementeringen ingår i projektet och leds av projektledare som 

även har pedagogiska kompetenser för att hantera 

förändringsprocesser. 

o Implementeringen ligger som eget projekt och leds av 

projektledare med i huvudsak pedagogiska kompetenser för att 

hantera förändringsprocesser. 

o Implementeringen ligger utanför projektet och leds av 

projektbeställare eller linjechef med hjälp av “införandeansvarig” 

med pedagogiska kompetenser. 

 Att utforma konkreta, handfasta och metodiska förslag på tillvägagångssätt 

för inledningsskedet så som: 

o För hur projektbeställningsmallen kan ge stöd för planeringen av 

hur förändringen ska gå till, vilka som ska ingå och när, att planera 

för implementeringen och specifikt uppmärksamma pedagogiska 

kompetenser för ledningen av denna. 

o För hur en projektmodell ska se ut, specifikt utformad för interna 

förändringsprojekt, med en särskild del av implementeringen av 

förändringen.  

 Att utforma konkreta förslag på metoder för förändring och lärande som 

kan användas som stöd för projektledare och projektmottagare vid 

implementering, enligt ovan. 

 Att utforma konkreta förslag på vilken utbildning projektledare behöver 

för att förstärka den pedagogiska kompetensen i interna 

förändringsprojekt. 

6.6 Slutord 

Vi vill avsluta uppsatsen med ett citat av Leif, en av våra respondenter som vi 

tycker sammanfattar behovet av pedagogisk projektledning på ett bra sätt:  
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“Just det här att få med sig, det pedagogiska i att förklara budskap - definitivt! 

Och har du inte med dig den förmågan då blir du inte en framgångsrik 

projektledare. Inte en chans! En framgångsrik projektledare måste ha förmågan att 

kommunicera med en styrgrupp på det sättet som personerna i styrgruppen vill bli 

kommunicerade med och timmen efter när du sitter med din arbetsgrupp igen 

måste du kommunicera med din arbetsgrupp på det sätt de är vana att 

kommunicera. Jag brukar ofta definiera det med att du måste rulla upp 

skjortärmarna när du går in till arbetsgruppen och rulla ner dem när du går in i 

styrelserummet. Det är två olika perspektiv och du måste bemästra båda för att bli 

framgångsrik. Sen hur man blir en duktig pedagog det är en annan sak, men man 

måste vara det för att bli en duktig projektledare.” 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide  

Understrykningar visar huvudområden och övriga frågor användes som 

följdfrågor i den mån respondenten inte redan svarat på frågan i sin löpande 

berättelse. 

1.6 Intervjusyfte: 

Syftet är att undersöka hur projektbeställare värdesätter projektledare med 

pedagogiska kunskaper för möjligheten att de kan stanna kvar i de interna 

förändringsprojektens slutskeden och arbeta även med implementering av 

projektresultatet. 

Om det behövs hur når man fram? 

Data kommer att användas som underlag till en magisteruppsats inom ämnet 

projektledning och kommer således endast användas för forskningsändamål. 

Information: 

 Intervjun kommer att ta ca 1,5 timmar. 

 Alla data kommer att hanteras konfidentiellt 

 Deltagandet är frivilligt och som respondent kan du när som helst avbryta 

intervjun. 

 Intervjun kommer att spelas in. 

 Du kommer att kunna ta del av rapporten när den är klar. 

 Frågor? 

 

1. Frågor om projektbeställaren: 

Frågor om projektbeställarens kunskaper om och/eller erfarenheter av projekt 

och projektledning: Svaren kan hjälpa oss att förstå svaren på de övriga frågorna. 

Allmänna kunskaper om projektledning påverkar projektbeställarens beslut och 

förståelse för projektledarens förutsättningar. Erfarenhet av projekt ökar 

sannolikheten för att beställaren anpassar kravet på projektledarens 

kompetens till vilket typprojekt som ska ledas. Intresset av forskningsresultat 

påverkar hur uppdaterad beställaren är när det gäller nya rön och synsätt i 

projektbranschen. Om beställaren enbart jobbar med förändringsprojekt eller om 

det oftast är andra typer av projekt påverkar troligtvis hur uppdaterad beställaren 

är när det gäller interna förändringsprojekt. En viktig information för vår analys 

eftersom detta har betydelse för resultatet av intervjuer och undersökning. 



 116 

1. Vad är ditt uppdrag som projektbeställare? 

a. Hur länge har du varit projektbeställare? 

2. Vilken kunskap om eller tidigare erfarenhet av projekt har du? 

3. Vilka typer av projekt är du beställare av? 

4. Vad påverkar dig i valet av projektledare? Hur resonerar du kring din 

möjlighet att påverka? 

2. Frågor om interna förändringsprojekt: 

Här får vi svar på om beställaren tänker på att interna förändringsprojekt ofta 

misslyckas och i så fall om beställaren anser att det går att påverka. 

Projektbeställarens kunskaper om svårigheter med interna förändringsprojekt kan 

variera vilket kan visa sig i svaren på fråga 2. Det kan vara av intresse att se om 

implementeringen kommer fram som svar här eller inte. Hur ett typiskt 

förändringsprojekt ser ut i verksamheten är en öppen fråga som kan ge 

förklaringar till andra svar i undersökningen. Vilka roller som tillsätts och varför 

är viktigt för vår frågeställning eftersom vi funderar över om förändringsledaren 

tillsätts vid initieringen eller inte. Vi vill också veta om beställaren förutser att i 

just interna förändringsprojekt är det en förutsättning för framgång att tidigt 

involvera och informera de människor som projektet är till för att påverka. Ett sätt 

att hantera den utmaningen är just att välja rätt människor med rätt kompetenser 

till projektet. Om det är projektledaren som väljer eller tilldelas 

projektmedarbetare är det intressant att veta vilka förutsättningar som finns att 

göra ett lämpligt “val” för framgång. Det är intressant att veta om beställaren 

styrs av en projektmodell? Karlstad kommun har en egen, som vi fått (den 

saknar speciella regler för interna förändringsprojekt och är mycket allmänt 

hållen) så det är troligt att andra kommuner också har, och även Länsstyrelsen. En 

projektmodell påverkar hur mycket beställaren själv måste tänka ut. Vi ber 

respondenten om att få ta del av eventuell projektmodell. 
 

1. Hur ser ett typiskt förändringsprojekt ut i verksamheten? 

a. Hur ser genomförandet ut? 

2. Skiljer sig förändringsprojekt från andra projekt? (=>Hur?) 

3. Vilka roller finns i projekten? 

a. Finns det behov av olika roller/perspektiv i projekt för att uppnå 

olika syften? (vill ha svar hårda/mjuka…) 

4. Vad gör projektledaren? 

a. Var går gränserna för projektledarens ansvar och befogenheter? 

5. Vilken uppfattning/erfarenhet har du beträffande resultatet av de 

förändringsprojekt som du varit beställare av? Lyckade/misslyckade, 

försenade, fördyrade, problem i olika faser, problem med teknik, 

människor, annat? 



 117 

6. Arbetar du efter någon projektmodell? 

a. Har organisationen en egen?   

b. Hanteras interna förändringsprojekt annorlunda i den? 

c. Kanske vi kan be att få ta del av den? 

3. Frågor om implementering: 

Här vill vi ha svar på hur implementeringen går till och vi vill veta vem som tar 

över ansvaret.  Nu börjar det brännas, vi närmar oss forskningsfrågan. Får vi det 

mest troliga svaret här så blir det att “chefen för den avdelningen som är utsatt för 

det interna förändringsprojektet” är den som tar över ansvaret för 

implementeringen. Ett annat alternativ kan vara att det ansvaret ligger på 

projektbeställaren.  Fråga 3 till 4 är frågor vi ställer oss i uppsatsens text och de 

vill vi ju gärna ha svar på. Dessa handlar om att implementeringen kan ses som en 

lärprocess. Vid utvärderingen har organisationen tillfälle att besluta om vad 

denna lärprocess ska leda till. Vi vill ha svar på hur organisationen förvaltar 

möjligheten att avgöra vad implementeringen ska åstadkomma. Förutsett att 

projektbeställaren insett att utvärderingen är ett tillfälle att besluta om vad 

implementeringen ska åstadkomma kan möjligheten förvaltas genom att a) 

projektbeställaren själv deltar och beslutar, b) projektbeställaren påverkar/kommer 

överens med projektledaren som deltar i utvärderingen. c) en projektmodell styr 

vad som beslutas i utvärderingen, finns andra alternativ. Projektbeställarens 

erfarenhet av överlämning av förändringsprojekts “resultat” och ansvar är en 

intressant del i undersökningen, för det första kan förändringsprojektens resultat 

låta vänta på sig, bortåt 5-10 år ibland, det är ju viktigt att vara förberedd och att 

planera för överlämningen, tänka på vilka resurser som behövs för att 

förvaltningsorganisationen ska tas sig hela vägen in i mål. 

“Verksamhetsbeslut 3: “Klart att lämna över”... Det är då dags att lämna över 

ansvaret för resultatet till den förvaltande interna mottagaren och projektet 

övergår därmed i överlämningsetappen. Slutligen når projektet en punkt då 

realiseringen inte ska fortsätta längre. Den här punkten infinner sig nästan aldrig 

av sig självt, utan det krävs ett aktivt beslut för att avsluta arbetet och i stället 

börja plocka ihop och lämna över… Beslutet innebär att pilotverksamheten 

antingen avvecklas eller lämnas över till förvaltande intern mottagare. 

Överlämningsarbetet kommer då att se helt olika ut, beroende av vilket beslutet 

blir… Ansvaret för beslutets effekter på kommunens verksamhet ligger dock alltid 

på projektbeställaren.” (ur Broschyren “Projektmodell för Koncernen Karlstads 

Kommun”, Tryckår 2005) 

Det kan också vara intressant att höra på vilket sätt de blandar in de interna 

mottagarna, om de är med i projektet och påverkar för att nå ett resultat som 

passar i det kommande arbetet och den egna organisationen eller om de bara är 

mottagare som “tackar och tar emot”. Här kan vi återkoppla till Hammars 

resonemang som skriver om olika förhållningssätt i frågan i det hon kallar 

överlämningsarenan. 

1. Hur avslutas projekten? 

2. Hur går implementeringen till? 
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a. … eller lämnas projektet över till den interna organisationen som 

implementerar själva, d.v.s. att projektöverlämningen är en fas och 

implementeringen en annan? 

3. Vem ansvarar för att implementera projektresultatet i verksamheten? 

a. Vem utför implementeringen? 

b. Vem lämnar projektledaren över “resultatet” till? 

4. Hur kan överlämning av ett förändringsprojekts resultat och ansvar till en 

förvaltningsorganisation organiseras för att möjliggöra att resultatet ger 

god nytta för verksamheten? 

5. På vilket sätt blandar ni in de interna mottagarna av projektet? Får de 

bara vara med vid implementeringen eller händer det att de deltar tidigare 

under projektets gång? 

6. Ge exempel på framgångsfaktorer som är viktiga för att lyckas med 

implementering/genomförande av förändringar. 

7. Implementeringen kan ses som en lärprocess. Vid utvärderingen har 

organisationen tillfälle att besluta om vad denna lärprocess ska leda till. 

Hur förvaltas denna möjlighet att avgöra vad implementeringen ska 

åstadkomma i organisationen? 

4. Frågor om förändring: 

Här är tanken att vi ska få de mjuka svaren, d.v.s. det som handlar om förändring 

och människors beteenden i förändringssammanhang. Detta är en viktig grund 

för vår huvudfråga, d.v.s. att få svar på om behovet av förändringsstrategier ger 

utrymme för en pedagogisk projektledare att agera. Det är i behovet av hjälp 

med förändringen som vi vill få respondenterna att uttrycka sig om huruvida de 

ser en tillgång i pedagogiska kompetenser eller inte. Om de uttrycker sig positiva 

till pedagogiska kompetenser är det här vi har chansen att få veta varför och på 

vilket sätt. Hur ser de på saken, kan de ge exempel? Vidare är det viktigt för oss 

att få svar på om respondenterna upplever förändringsvilja och 

förändringsmotstånd, för att vi ska få en grund i resonemangen att bygga vår 

dokumentation på. Och vi vill ha svar på om de har metoder för att uppnå 

förändring. Vanans makt är stor sägs det och i det kända förankrar vi linan när vi 

klättrar upp mot nya höjder. I gammal kunskap börjar det nya lärandet. Den som 

står med båda fötterna på jorden är inte rädd för förändringar. 

1. Fokuserar ni på att ändra personalens beteende i interna 

förändringsprojekt? 

a. Har ni ett mål för ändrat beteende som ni vill uppnå med projektet? 

b. Hur skulle projektledaren kunna arbeta med förändringar? 

c. Anställs en förändringsledare i de interna förändringsprojekten 

för att genomföra förändringarna på ett bra sätt? 

2. Finns det några som vinner på förändringen och några som känner sig 

hotade? 
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a. Upplever du något förändringsmotstånd i samband med 

projektet/projekten? 

b. Finns det några du upplever som eldsjälar i 

projektet/förändringen? 

3. Har ni något verktyg/ någon metod för att uppnå förändring? 

4. Hur är förhållandet mellan tradition och förnyelse? 

a. Vilken roll spelar vanan i en utvecklingsaktivitetet och hur tas nya 

tankar och idéer emot? 

5. Kan du se lärande i projektet? Vilka strategier har projektledaren för att 

projektet/ förändringen ska fungera? 

6. Hur skrivs projektbeställningen för att åstadkomma en planering som kan 

leverera en lyckad förändring i verksamheten? 

a. Vad är svårast att lyckas med när det handlar om interna 

förändringsprojekt? 

5. Frågor om projektledarkompetens: 

Efterfrågas det några särskilda kompetenser eller inte är det första svaret, 

möjligt är att projektet ses som en egen process där förändring och 

förändringsarbete inte ingår. Dessa frågor ger svar på om det finns ett tänk om att 

hårda och mjuka synsätt ska mötas i förändringsprojekt. Om beställaren tänker 

att organisationens motstånd mot förändringar kan påverkas om förkunskaper och 

engagemang kan lockas fram tidigt i processen. Här kan vi också få svar på om 

beställaren ser projektledaren som en potentiell förändringsledare. 

1. Vad är viktigast när du ska tillsätta en projektledare? 

2. När det gäller personliga egenskaper, vad tittar du på då? 

3. Vilka kompetenser efterfrågas hos de projektledare som ska leda interna 

förändringsprojekt? 

4. Efterfrågas samma kompetenser hos de projektledare som ska leda andra 

projekt? 

5. Vad har projektledaren för uppgift i förändringsprojekten? 

6. Hur länge är projektledaren med? 

7. Vad är projektledarens roll efter överlämning, bara överlämna ett 

skriftligt dokument och sen är det klart? 

a. Led in på "efter avslut", om projektledaren ska vara kvar. 

8. Kan du se att projektledarens beteende kopplas till hur framgångsrik 

implementeringen blev? 

9. Kan du se om projektledaren har fokus på att leda själva projektet 

framåt (t.ex. hur dataprogrammet ska fungera för användaren) eller fokus 

på hur personalen ska ledas för att känna sig med i förändringen? 
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6. Frågor om pedagogiska kompetenser: 

Pedagogiska kompetenser behöver bilda en egen rubrik, ett eget tema, eftersom 

det är vår huvudfråga. Här behöver vi få de fördjupade svaren om hur 

respondenterna ser på behovet av pedagogisk kompetens i interna 

förändringsprojekt. Det är denna fördjupning som ska leda till ny kunskap och 

vara vårt bidrag till forskningen. Övriga teman handlar mer om interna 

förändringsprojekt i allmänhet. 

Detta är en viktig grund för vår huvudfråga, d.v.s. att få svar på om behovet av 

förändringsstrategier ger utrymme för en pedagogisk projektledare att 

agera. Det är i behovet av hjälp med förändringen som vi vill få respondenterna 

att uttrycka sig om huruvida de ser en tillgång i pedagogiska kompetenser eller 

inte. Om de uttrycker sig positiva till pedagogiska kompetenser är det här vi har 

chansen att få veta varför och på vilket sätt. Hur ser de på saken, kan de ge 

exempel? 

Ett sätt att hjälpa respondenten med vad lärarkompetens är kunde vara att rätt och 

slätt att räkna upp lärarkompetenser/egenskaper som kännetecknar en pedagog 

som vi hämtat ur litteraturen och som vi själva tror är användbara och skapa en 

fråga av det. 

1. Kan du se att behovet av förändringsstrategier ger utrymme för en 

pedagogisk projektledare att agera? 

a. Varför och på vilket sätt? 

2. Kan du se ett utrymme i interna förändringsprojekt för en dold 

kompetens, med pedagogiska kompetenser - i projektet/efter projektet? 

3. Är en projektledare som har lärarkompetens vilket innebär: social 

kompetens, är duktig på metoder som gagnar lärande, kan inspirera till 

lärande, har kunskaper om människors beteende och gruppbeteenden, kan 

hantera konflikter och har strategier för att leda arbete, intressant som 

projektledare i interna förändringsprojekt? 

4. Kan du se ett samband mellan förändringsledning och 

lärarkompetens? 

a. =>Hur då? 


