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Sammanfattning 
Som examensarbete har jag studerat projektverksamheten inom Svenska Röda Korsets 
tjänstemannaorganisation i syfte att göra en kvalitativ kartläggning av projektverksamheten, 
främst inriktad på brister, samt föreslå förbättringsåtgärder. I syftet har även ingått att i 
någon mån öka kunskapen generellt om tjänstemannadriven projektverksamhet inom ideella 
organisationer. För att möjliggöra ett systematiskt tillvägagångssätt utformade jag under 
arbetets gång vad jag kallar för ett ramverk, genom vilket det empiriska materialet betrakta-
des. Ramverket byggs upp teoretiskt i min referensram och består av de tre nyckelorden 
effektivitet, ändamålsenlighet och lärande, där tonvikten i rapporten ligger på de två första 
begreppen. Inom effektivitet behandlar jag hur väl projektverksamheten fungerar rent 
operativt, inom ändamålsenlighet berör jag projektens mål och effekter och inom lärande går 
jag in på kunskapshantering och projektstöd. Med hjälp av ramverkets tre nyckelord har jag 
analyserat mitt empiriska material, vilket insamlats under två intervjuomgångar med 
sammanlagt tjugoåtta intervjuer. 
 
Under analysarbetet urskiljdes tre typer av projekt inom Svenska Röda Korset, vilka jag be-
nämner forskningsprojekt, verksamhetsprojekt och interna förbättringsprojekt. Denna pro-
jekttypologi tror jag är giltig för många ideella organisationer. Vidare identifierades ett antal 
potentiella förbättringsområden inom organisationen, vilka i min rapport åtföljs av ett kapitel 
med förslag på åtgärder. Ett av dessa förbättringsområden är de brister jag funnit i Svenska 
Röda Korsets strategiska styrning av projektverksamheten, där den interna projektdatabasen 
i framtiden kan bli ett viktigt stöd förutsatt att organisationen förmår sina medarbetare att 
registrera samtliga projekt. Ett annat förbättringsområde berör osäkerheten bland med-
arbetarna kring innebörden av begreppen projekt och projektorienterat arbetssätt. Vidare är 
det en brist att medarbetare som placeras deltid i projekt ibland får svårt att få tiden att räcka 
till eftersom ordinarie arbetsuppgifter inte minskar i motsvarande utsträckning. Svenska 
Röda Korset har även en utmaning i att övertyga samtliga medarbetare om att följa organisa-
tionens riktlinjer för projektarbete, något som inte görs av alla. 
 
Vidare framhåller rapporten svårigheterna att omhänderta projektresultat efter att projekten 
har avslutats, där risken finns att projektresultaten inte kommer till nytta på grund av brister i 
implementeringen. Svenska Röda Korset saknar också tillräckliga kunskaper om vilka 
effekter deras projekt får på längre sikt och stundtals fästs inte tillräcklig vikt vid om målen 
för de enskilda projekten nås. Det finns också mål som är i stort sett omöjliga att uppnå. 
Vidare har jag urskiljt vad litteraturen benämner dolda mål, det vill säga andra mål än de 
officiella målen som anges i projektens planer och direktiv, något som dock inte nödvändigt-
vis behöver vara negativt. Till sist anser jag att de så kallade projektstödspersonerna behöver 
få sin roll förtydligad och att organisationen bör tillse att utbildningstillfällen riktade specifikt 
till chefer anordnas.  
 
 





Abstract 
In this master thesis I have been studying projects run by Swedish Red Cross employees. 
The purpose has been to do a qualitative mapping of the project activity within the organi-
zation, with focus on flaws, and to suggest improvements. The purpose has also been to 
somehow increase the knowledge in general of projects run by employees within non-profit 
organizations. To make a systematic approach possible I established a framework during my 
work, according to which the empirical material was structured. The framework was 
constructed theoretically by a literature study and consists of the three keywords efficiency, 
effectiveness and learning, with main focus of this thesis on the two first keywords. With 
efficiency I refer to how projects are run, with effectiveness I aim at the projects’ goals and 
effects and with learning I consider knowledge management and support functions for 
learning. By using the framework’s three keywords I have analyzed my empirical material, 
which has been gathered during two interview rounds consisting of all together twenty-eight 
interviews.  
 
During the analyzing phase I recognized three types of projects within the Swedish Red 
Cross, which I name research projects, activity projects and internal improvement projects. 
This project typology I believe is applicable to many non-profit organizations. Further, I 
identified a number of potential improvement areas, which in my thesis are followed by a 
chapter with suggestions on steps to take. One of the improvement areas is the shortage of 
strategic management of the projects within the Swedish Red Cross, where the internal 
project database could be an important support function as long as the organization 
persuades its’ employees of the necessity of adding their projects to the database. Another 
improvement area regards the confusion among employees concerning the concepts project 
and project orientation. Further, part-time work in projects sometimes causes difficulties for 
employees since the regular work does not decrease at the same time. Furthermore, a 
challenge for the organization is to convince all employees to follow the Swedish Red Cross’ 
directions for how to run a project, directions that currently are not followed by everyone.  
 
The thesis is further pointing at the difficulties to take care of project results after the pro-
jects have ended, in which there is a risk that the results are not used because of flaws in the 
implementation. The Swedish Red Cross also lack sufficient knowledge of the effects of 
their projects in a longer perspective and at times there is not enough importance paid to 
whether the projects reach their goals. There are also goals that roughly speaking are im-
possible to reach. Furthermore, I have distinguished what the literature calls hidden goals, 
which are goals others than the official goals presented in project plans and directions. This 
does not necessarily have to be a negative thing. Last, I believe that the so called project 
support employees need to get clearer directions about their task and that the organization 
should provide training addressed specifically to the managers. 
 
 





 

Förord 
Att som examensarbete få studera Svenska Röda Korsets projektverksamhet har varit ett 
inspirerande såväl som utmanande projekt. Som så många andra projekt har det haft en upp-
startsfas präglad av entusiasm, en genomförandefas fylld av både hopp och förtvivlan, och 
en avslutningsfas där resultatet till projektmedarbetarens stora glädje, och måhända förvån-
ing, till slut stått klart. Efter mina tjugo veckors studier vill jag rikta ett stort tack till Svenska 
Röda Korset som gav mig möjligheten att genomföra examensarbetet inom organisationen. 
Ett särskilt tack till Katarina Tiväng, min handledare inom Svenska Röda Korset, som bistått 
mig med både värdefulla råd och ironiska kommentarer om livet i största allmänhet.  
 
Vidare vill jag tacka de medarbetare jag haft förmånen att få dela det öppna kontorsland-
skapet med. Era skratt och glada tillrop har utan tvivel gjort vägen mot projektavslutsfasen 
både lättare och mer underhållande. Jag vill även tacka de medarbetare och frivilliga inom 
Svenska Röda Korset som under arbetets gång tog sig tid till att låta sig intervjuas. Den 
öppenhet och tillmötesgående inställning ni visade mig är något jag sätter stort värde på. 
 
Ytterligare ett stort tack vill jag ge till min handledare vid Linköpings universitet, Alf 
Westelius, för värdefulla och intressanta diskussioner under examensarbetets gång. Dina 
kunskaper och din förmåga att se en företeelse ur ett oräkneligt antal olika perspektiv upphör 
aldrig att förvåna mig. Ett stort tack även till mina opponenter, Sofia Hugosson och Robert 
Ljungwald, som gett mig tips och råd och många kloka ord på vägen. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka familj och vänner som under projektets genomförandefas stått 
ut med mina motgångar och glatt sig med mina medgångar, samt stöttat mig på vägen mot 
det färdiga resultatet. Med dessa ord, och med uppdragsgivarens såväl som examinatorns 
tillåtelse, förklarar jag härmed Projekt Examensarbete för avslutat. 
 
 
 
 
Stockholm, 24 januari 2008 
 
Åsa Jernberg 
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1 Inledning 
 
Det blir allt vanligare att bedriva verksamhet i projektform, både inom industriföretag, 
tjänsteföretag och offentliga organisationer. Projektorganisering är inte längre en undantags-
lösning för unika satsningar utan en av grundbultarna i hur företag organiserar sin verk-
samhet. (Berggren & Lindkvist, 2001) Projekt som verksamhetsform har även fått en allt 
större spridning inom organisationer som inte tillhör näringslivet. Ett skäl till detta är bland 
annat omvandlingen av statsbidrag till projektbidrag och att EU fördelar en stor del av sina 
resurser till verksamhet som drivs i projektform. (Sahlin, 1996a) Projektformen har i allt 
större utsträckning blivit ett sätt att tänka, arbeta och samverka inom organisationer nästan 
oavsett vad som ska utföras. (Wenell, 2001) 
 
Det ökade inslaget av projekt gör det angeläget att öka kunskapen om organisationers 
projektverksamhet och hur den fungerar och kan utvecklas, men det väcker också frågan 
huruvida projektverksamheten överhuvudtaget är en eftersträvansvärd arbetsform sett till 
dess effekter. Med avseende på det först nämnda, hur projekt som arbetsform ska bedrivas 
så effektivt som möjligt, finns mängder av litteratur av både forskare och yrkesmänniskor. 
Med avseende på det sist nämnda, om projektverksamhet i sig är av godo, är litteraturen mer 
tunnsådd. Visserligen kan hävdas att de två perspektiven inte är åtskiljda utan beroende av 
varandra, såtillvida att ett effektivt bedrivet projektarbete per automatik levererar framgångs-
rika resultat. Jag menar dock att verkligheten inte alltid är så enkel och att det är fullt möjligt 
att det går att bedriva projektarbete på det mest föredömliga av sätt, utan att för den skull 
åstadkomma verkliga förändringar. 
 
Inom företag kan projekt ofta utmynna i en färdig produkt, tjänst eller konstruktion, medan 
resultat av den konkretionen mer sällan är utfallet av ideella organisationers projektverksam-
het. Jag ser det som en på många sätt större utmaning att lyckas förstå vilka effekter, om 
några, som projekten åstadkommer inom ideella organisationer där målen inte främst är 
monetära. De ideella organisationernas projektverksamhet skiljer sig sannolikt på flera 
punkter från den projektverksamhet som bedrivs inom näringslivet, även om jag i denna 
rapport inte gör några anspråk på att redogöra för vari skillnaderna består. Mycket av 
projektlitteraturen är dock inriktad på företag och således utgör ideella organisationer ett 
intressant område för framtida forskning. Den ideella sektorn är dessutom av icke obetydlig 
storlek. År 2002 uppgick antalet anställda inom sektorn till 145 000 och sektorn omsätter 
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årligen 140 miljarder kronor. (Wijkström & Einarsson, 2006) Utöver de anställda drivs 
verksamheten också av ideellt arbetande privatpersoner. Baserat på studier från 1990-talet 
drar Wijkström och Lundström (2002) slutsatsen att det ideella arbetet sammantaget mot-
svarar cirka 300 000 heltidstjänster per år. Om detta arbete istället skulle avlönas vore 
organisationerna tvungna att antingen halvera sin verksamhet eller fördubbla sina intäkter. 
Det är således ett betydande arbete som utförs ideellt. De olika mål, drivkrafter och 
förutsättningar som råder inom den ideella sektorn jämfört med den privata gör de ideella 
organisationerna till ett generellt sett mycket spännande område att studera. Att projekt-
litteraturen är tunnsådd på området innebär dessutom att det är extra intressant att 
undersöka just projektverksamheten. 

1.1 Problembakgrund 
En av ideell sektors mest välkända organisationer är Svenska Röda Korset, en organisation 
som de senaste åren medvetet strävat efter att driva mer verksamhet i projektform. Under 
sin riksstämma1 år 1999 beslutade Svenska Röda Korset att genomföra en rad organisations-
förändringar, där en av förändringarna innebar att Svenska Röda Korset skulle bli mer 
projektorienterat, som det uttrycktes. På så sätt hoppades organisationen att frivilliga och 
anställdas kunskap och engagemang skulle tillvaratas på ett bättre sätt. Beslutet i sin helhet 
var också nära sammankopplat med Internationella rödakors- och rödahalvmånefederation-
ens2 strategi fram till år 2010, vilken innebär att rörelsen ska stärka människor i utsatta situa-
tioner genom att öka deras möjligheter att på egen hand klara kriser.  
 
Under våren 2007, åtta år efter att riksstämman fattat sitt beslut om att Svenska Röda Korset 
skulle bli en projektorienterad organisation, beslutades om en utvärdering av satsningen. Ut-
värderingen skulle undersöka vilket genomslag det så kallade projektorienterade arbetssättet 
hade fått inom organisationen och hur metoderna för att införa arbetssättet hade fungerat. 
Vidare skulle utvärderingen identifiera faktorer som stöttar respektive hindrar projekt-
verksamheten samt undersöka vad projekten resulterar i och hur projektresultaten tas om-
hand inom organisationen. Slutligen skulle utvärderingen utifrån de slutsatser som dragits 
presentera ett förslag på en fortsatt strategi för Svenska Röda Korsets projektorienterade 
arbetssätt. Eftersom jag tidigare under våren hade visat intresse för att göra examensarbete 
hos Svenska Röda Korset beslöts att utvärderingen skulle utföras av mig, en blivande civil-
ingenjör i Industriell ekonomi med inriktning på projektverksamhet och IT-strategiarbete. 
Min bakgrund innefattar även ett flerårigt ideellt engagemang inom Rädda Barnen och Rädda 
Barnens Ungdomsförbund, på såväl lokal nivå som riksnivå.  
 
Då direktivens frågeställningar omfattade ett större undersökningsområde än vad jag ansåg 
var vetenskapligt motiverat i en 20-veckorsstudie valde jag att avstå från att undersöka 
projektarbetsformens införande och genomslag inom Svenska Röda Korset. Den föränd-
ringsprocess som ägt rum inom organisationen är visserligen intressant, men för att kunna 
göra den rättvisa krävs i mina ögon en separat studie, inriktad på förändringsarbete snarare 
                                                 
1 Riksstämman utgör organisationens högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. 
2 Federationen är ett samordningsorgan för de 185 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna som 
finns i världen. 
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än projektarbetsformen i sig. Således har jag i mitt arbete enbart utgått från den del i 
direktiven som önskar en undersökning av brister, och i någon mån styrkor, inom projekt-
verksamheten i dagsläget samt vad de olika projekten lämnar för avtryck i organisationens 
arbete. Eftersom någon sammanhållen problembild gällande projektverksamheten inte har 
existerat inom Svenska Röda Korset har det fallit sig naturligt att jag inom ramen för mitt 
uppdrag arbetat med att identifiera problemen. Avsaknaden av problembild är skälet till att 
jag i mitt inledningskapitel inte tillhandahåller en problembeskrivning utan enbart en 
problembakgrund. Den faktiska problembeskrivningen står istället att finna i mitt empiri-
kapitel. Vidare har uppgiften inneburit att ta ett grepp om Svenska Röda Korsets projekt-
verksamhet som helhet istället för att studera enskilda projekt, vilket enligt Thiry och 
Deguire (2007) vanligtvis är fallet inom projektforskningen. Studieobjektet i min fallstudie 
utgörs således av Svenska Röda Korset snarare än ett antal specifika projekt inom organisa-
tionen, även om enskilda projekt används för exemplifiering. Genom att anamma vad jag ser 
som ett helhetsperspektiv är min förhoppning att kunna bidra med någon slags kunskap inte 
enbart om Svenska Röda Korsets projektverksamhet, utan även om projektverksamhet i 
liknande ideella organisationer. Resultatens generaliserbarhet är något jag diskuterar i slutet 
av rapporten (se avsnitt 8.1 Generaliserbarhet). 

1.2 Rapportens syfte 
Som jag nämnt ovan inriktar sig min rapport inte på ett enskilt område, såsom exempelvis 
kunskapshantering eller projektledning, utan behandlar projektverksamheten generellt inom 
Svenska Röda Korset. Det innebär att rapporten har ett brett anslag som spänner över en 
rad olika områden, där inte minst identifieringen av områden innebär en betydande utman-
ing. För att trots det breda anslaget få stringens i rapporten utformade jag under arbetets 
gång vad jag kallar för ett ramverk, vilket möjliggjort en systematik när jag tagit mig an upp-
giften. Ramverket har utgjort min kompass i arbetet med att kartlägga Svenska Röda Korsets 
projektverksamhet och tillhandahållit välbehövliga ramar att förhålla sig till i en komplex 
undersökningsmiljö. Nedan presenteras först ramverket, därefter syfte och avgränsningar. 

1.2.1 Ramverk 
Det ramverk genom vilket det empiriska materialet betraktas, struktureras och analyseras 
består av tre nyckelord: effektivitet, ändamålsenlighet och lärande, där tonvikten i rapporten 
ligger på de två första nyckelorden. Med effektivitet avser jag att studera hur väl projektverk-
samheten inom Svenska Röda Korset fungerar rent operativt, det vill säga göra en kvalitativ 
bedömning av effektiviteten. Med ändamålsenlighet ämnar jag beröra vilken effekt projekten 
får, det vill säga vad de resulterar i, samt vilka mål projekten eftersträvar. Ändamålsenlighet 
handlar således om att göra rätt saker, medan effektivitet handlar om att göra saker rätt. Det 
tredje nyckelordet, lärande, inbegriper kunskapshanteringen inom projektverksamheten, 
vilket jag menar påverkar dels effektiviteten, i och med kunskap om hur projekt bör drivas, 
dels ändamålsenligheten, genom kunskap om vilka effekter projekt kan åstadkomma. I denna 
rapport är lärande underordnat effektivitet och ändamålsenlighet och jag behandlar det 
främst utifrån dess betydelse för de andra två nyckelorden utan att gå djupare in på 
begreppet. Alla tre nyckelorden utformas, med ovanstående utgångspunkter som grund, 
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teoretiskt i kapitel 3, där jag i min referensram utvecklar ramverket som analysmodell och 
fyller nyckelorden med innehåll.  
 
Att ramverket har landat i just nyckelorden effektivitet, ändamålsenlighet och lärande är ett 
resultat av flera olika faktorer. Inte minst har ramverket influerats av Svenska Röda Korsets 
egna önskemål om vad rapporten ska behandla. Som jag tidigare nämnt mynnade uppdrags-
direktivet från Svenska Röda Korset ut i en fokusering på vilka resultat projekten ger upphov 
till samt vilka brister som finns i driften av projektverksamheten. Ändamålsenlighet kan här 
knytas till fokuseringen på resultat, medan effektivitet härrör ur önskemålet om att kartlägga 
hur väl projektverksamheten fungerar. Vidare har jag under framtagandet av ramverket inspi-
rerats av teori. Checkland och Scholes (1990) presenterar i sin soft systems methodology tre 
så kallade Es’, efficacy, efficiency och effectiveness, där efficiency kan jämföras med mitt 
begrepp effektivitet, medan effectiveness kan kopplas till ändamålsenlighet. Begreppen 
efficiency och effectiveness har även figurerat i de två användbarhetskurser för interaktiva 
system som jag tagit del av under min utbildning. I kurslitteraturen förklarar Benyon, Turner 
och Turner (2005) efficiency med ett system som utför sina göromål så snabbt och tillfreds-
ställande som möjligt, oavsett vilka dessa göromål är. Vidare beskriver de effectiveness med 
ett system som har kapaciteten att utföra vad det är designat för, det vill säga ett system som 
uppnår sina mål. Effectiveness anses således handla om att göra rätt saker medan efficiency 
anses handla om att göra saker rätt, alltså den utgångspunkt jag har haft för mina två 
nyckelord effektivitet och ändamålsenlighet. Som jag tidigare framfört fokuserar projekt-
litteraturen ofta på vad jag benämner effektivitet, snarare än de effekter som projekt-
verksamheten ger upphov till. I min rapport har jag önskat bredda perspektivet och inte 
enbart diskutera effektivitet utan även ändamålsenlighet, det vill säga vad projekten får för 
betydelse. Dessutom inkluderas lärande i rapporten med anledning av att jag uppfattar 
lärande som en faktor som påverkar både effektiviteten och ändamålsenligheten hos en 
projektverksamhet. 
 
Utöver ovanstående influenser kan balanced scorecards vara en intressant metod att relatera 
till, även om jag inte inspirerades av metoden under själva framtagandet av ramverket. 
Balanced scorecards presenteras av Olve, Roy och Wetter (1997) som en metod för organisa-
tioner att koppla ihop den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga strategin. 
Metoden byggs upp av fyra perspektiv, där tre av perspektiven kan tjäna som intressanta 
jämförelsepunkter för mina nyckelord. Det första nyckelordet, effektivitet, menar jag går att 
knyta till processperspektivet som handlar om att driva de interna processerna i en 
organisation så framgångsrikt som möjligt. Mitt andra nyckelord, ändamålsenlighet, kan 
kopplas till det finansiella perspektivet som i ett företag handlar om att nå vinstmål och 
tillmötesgå aktieägarna. Lärande, slutligen, hör hemma i utvecklingsperspektivet, vilket inne-
bär att ge goda förutsättningar för anställda att utveckla nya idéer och införskaffa ny kun-
skap. Det perspektiv som jag bortser från, kundperspektivet, behandlar omvärlden och inne-
bär för företag att överträffa sina konkurrenter och göra kunderna nöjda. Ett tänkbart till-
vägagångssätt i min undersökning hade kunnat vara att studera andra organisationers 
projektverksamhet och på så sätt säga något om omvärlden, ett tillvägagångssätt som jag 
alltså väljer bort till förmån för en mer ingående studie av Svenska Röda Korset. Kund-
perspektivet omfattas dock i någon mån av ändamålsenlighet i och med att de målgrupper 
som många av Svenska Röda Korsets projekt arbetar för kan jämföras med kunderna hos ett 
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företag. Några intervjuer av personer ur målgrupperna har jag dock inte genomfört, vilket 
hade kunnat vara ytterligare ett tänkbart tillvägagångssätt, utan det empiriska materialet har 
enbart insamlats internt inom Svenska Röda Korset. 

1.2.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att med ett kvalitativt angreppssätt utvärdera Svenska Röda 
Korsets projektverksamhet utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och lärande, där tonvikten 
ligger på de två första begreppen. Studien inriktar sig främst på brister och baserat på de 
iakttagelser som görs ska ett antal förslag på förbättringsåtgärder utformas. Examensarbetet 
syftar även till att i någon mån öka kunskapen generellt om tjänstemannadriven projekt-
verksamhet inom ideella organisationer. 

1.2.3 Avgränsningar 
Inom Svenska Röda Korset drivs projekt av enbart tjänstemän, tjänstemän och frivilliga till-
sammans eller enbart frivilliga. Den här rapporten tittar på de två första företeelserna och 
studerar således inte projekt där enbart aktiva inom frivilligrörelsen ingår. Avgränsningen 
beror främst på att ett inkluderande av dessa projekt innebär att uppgiften blir alltför om-
fattande för de tidsramar som har gällt. Projekten inom Svenska Röda Korset med enbart fri-
villiga involverade är inte heller kartlagda i samma utsträckning som projekt där tjänstemän 
ingår, vilket försvårar en undersökning.  
 
Rapportens fokus ligger således på de anställda och i huvudsak är det deras roll och situation 
som analyseras, inte det arbete som de ideellt engagerade bedriver. Denna avgränsning kan 
givetvis diskuteras sett till att de ideellt engagerade utgör ett av de viktigaste särmärkena för 
organisationer som Svenska Röda Korset. Samtidigt tror jag att det är möjligt att säga något 
om den projektverksamhet som tjänstemän i en ideell organisation bedriver även om 
organisationens frivilliga placeras i periferin. Att studera ideellt drivna projekt är dock ett 
ämne som skulle vara intressant i framtida studier. 
 
Ytterligare en avgränsning är att enbart projekt inom Sveriges gränser ingår i studien. 
Svenska Röda Korset bedriver även projekt utomlands, men dessa omfattas alltså inte av den 
här rapporten. De projekt som har undersökts har till övervägande del varit projekt som 
strävat efter förbättringar för de målgrupper som Svenska Röda Korset arbetar för, snarare 
än interna förbättringsprojekt, även om sådana projekt också finns representerade. För en 
mer detaljerad beskrivning av vilka delar av tjänstemannaorganisationen som främst 
studerats se avsnitt 4.2 Organisationsstruktur. 

1.3 Läsanvisningar 
Nedan presenterar jag varje kapitel i korthet samt ger förslag på vilka kapitel som är 
intressanta för olika målgrupper.  
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1 Inledning – Inledningskapitlet beskriver bakgrunden till undersökningen, presenterar 
rapportens analysmodell, det så kallade ramverket och dess tre nyckelord, samt redogör för 
syfte och avgränsningar. Kapitlet vänder sig till alla läsare. 
 
2 Metod – Metodkapitlet redogör för rapportens vetenskapssyn, inriktning och ansats samt 
beskriver insamlingen av data. I kapitlet förs även en metodkritisk diskussion. Kapitlet riktar 
sig främst till den akademiske läsaren samt läsare som mer i detalj vill förstå den metodgrund 
rapporten vilar på. 
 
3 Referensram – I referensramen presenteras den teori som bygger upp ramverkets tre 
nyckelord, vilka används för att analysera det empiriska materialet. Kapitlet vänder sig till 
den akademiske läsaren samt läsare med intresse för projektlitteratur. 
 
4 Svenska Röda Korset – Kapitlet utgör en kort presentation av Svenska Röda Korset och 
riktar sig till den läsare som inte är bekant med organisationen. 
 
5 Empiri – Empirikapitlet redogör för den information som samlats in under undersök-
ningen och beskriver organisationens projektverksamhet utifrån ramverkets tre nyckelord. 
Kapitlet vänder sig till alla läsare och är viktigt för att förstå analysen. 
 
6 Analys – Analyskapitlet innehåller, som namnet antyder, en analys av det empiriska 
materialet med hjälp av teorin i referensramen. Kapitlet vänder sig till alla läsare som vill 
förstå de rekommendationer som rapporten mynnar ut i. 
 
7 Rekommendationer – Kapitlet beskriver rekommendationerna som ges utifrån de 
diskussioner som förts i analyskapitlet. Kapitlet riktar sig till alla läsare. 
 
8 Avslutande diskussion – I det sista kapitlet förs en diskussion kring resultatens generali-
serbarhet. Jag presenterar även förslag på framtida forskningsfrågor inom kombinationen 
projekt och ideella organisationer. Kapitlet vänder sig främst till den akademiske läsaren. 
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2 Metod 
 
I mitt metodkapitel redogör jag för den metod som tillämpats, vilket inkluderar studiens veten-
skapssyn, inriktning och ansats. Vidare beskrivs litteraturstudier och datainsamling. Kapitlet 
avslutas med en metodkritisk diskussion. 

2.1 Vetenskapssyn 
Vetenskapssyn handlar om forskarens perspektiv och hur detta perspektiv påverkar 
forskarens arbete. Nedan redogör jag för två huvudspår, positivismen och hermeneutiken, som en 
forskare kan verka utifrån.  

2.1.1 Positivism och hermeneutik 
Positivismen och hermeneutiken utgör två olika perspektiv som en forskare kan ha som 
utgångspunkt för att betrakta sin forskning. En och samma forskare kan vara påverkad av 
båda dessa vetenskapliga förhållningssätt eller enbart anamma det ena. (Bengtsson & 
Bengtsson, 1995) Enligt Lundahl och Skärvad (1982) kännetecknas ett positivistiskt förhåll-
ningssätt av att verkligheten observeras och fakta om verkligheten samlas in. Tillräckligt 
många fakta möjliggör för forskaren att se mönster i verkligheten som kan leda fram till 
allmänna slutsatser. Vetenskapen växer sedan allteftersom fler fakta samlas in och allt större 
och mer allmänna slutsatser kan dras. (Lundahl & Skärvad, 1982) Positivismen förknippas 
ofta med kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, naturvetenskapliga förklarings-
modeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. (Patel & Davidson, 1991) 
 
Hermeneutiken kan sägas vara positivismens motsats. Enligt ett hermeneutiskt perspektiv 
går det inte att undersöka mänskliga aktiviteter med enbart naturvetenskapligt inspirerade 
mätmetoder och matematisk logik. Ett sådant tillvägagångssätt förbiser viktiga aspekter, så-
som exempelvis vilken betydelse motiv, inspiration och medkänsla har för vårt handlande. 
(Bengtsson & Bengtsson, 1995) Enligt en hermeneutiker krävs tolkning för att uppnå förstå-
else för forskningsobjektet och hermeneutiken står numera för en vetenskaplig riktning där 
forskaren studerar, tolkar och försöker förstå sin omgivning. Hermeneutiken associeras ofta 
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med kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” 
och engagerad. (Patel & Davidson, 1991) 

2.1.2 Studiens vetenskapssyn 
I mitt arbete anlägger jag främst ett hermeneutiskt perspektiv då jag menar att förståelse för 
människorna inom Svenska Röda Korset och tolkningar av deras synsätt och handlande är 
nödvändigt för att kunna förstå organisationens projektverksamhet. Dock står jag antagligen 
inte opåverkad av det positivistiska synsättet som på många sätt präglat min utbildning fram 
till examensarbetet. 

2.2 Inriktning 
Vetenskaplig inriktning berör vilken typ av slutsatser en forskare vill kunna dra av en under-
sökning. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Det finns en mängd olika inriktningar, där några av de 
vanligaste är explorativa, deskriptiva och hypotesprövande undersökningar. (Patel & Davidson, 
1991) Lundahl och Skärvad (1982) tar även upp diagnostiska och utvärderande undersökningar. 

2.2.1 Olika inriktningar 
Den explorativa undersökningen är utforskande och strävar efter att fylla luckor i vår 
kunskap. Syftet är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problem-
område. Detta innebär att forskaren försöker få en överblick över problemområdet och 
belysa området allsidigt. Oftast används flera olika tekniker för att samla in information. 
(Patel & Davidson, 1991)  
 
Den deskriptiva undersökningen kan användas inom problemområden där det redan finns 
en viss mängd kunskap, vilken eventuellt har börjat systematiseras i form av modeller. Forsk-
aren begränsar sig då till att enbart studera några aspekter av det fenomen hon eller han är 
intresserad av. Beskrivningarna är grundliga och detaljerade och ofta används enbart en 
teknik för att samla in information. (Patel & Davidson, 1991) Deskription används ofta för 
frågeställningar av mycket allmän art, såsom exempelvis ”Är kommun K välorganiserad?” 
(Ejvegård, 2003) 
 
Hypotesprövande undersökningar kan användas inom problemområden där kunskapsmäng-
den har blivit ännu mer omfattande och teorier utvecklats. Inriktningen innebär att forskaren 
gör antaganden, så kallade hypoteser, och därefter prövar dessa. (Patel & Davidson, 1991)  
 
Diagnostiska undersökningar syftar till att hitta orsaken bakom ett fenomen. Ofta är under-
sökningarna inriktade på att finna lösningar på olika problem. Utvärderande undersökningar, 
slutligen, innebär oftast att mäta effekterna av en viss åtgärd, såsom en förändrad organisa-
tionsstruktur eller ny lagstiftning. (Lundahl & Skärvad, 1982) 
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2.2.2 Studiens inriktning 
Inriktningen på min studie är främst deskriptiv då uppgiften bland annat syftar till att be-
skriva Svenska Röda Korset projektverksamhet, vilket är en allmän frågeställning. Studien är 
även explorativ i den meningen att jag menar att det finns kunskapsluckor inom området 
ideella organisationer kombinerat med projektverksamhet, där jag önskar kunna bidra med 
åtminstone en inblick. Rapporten har även i viss mån karaktären av en utvärderande under-
sökning då den tittar på en förändring inom Svenska Röda Korset mot att driva fler projekt, 
även om förändringen i sig inte står i fokus. 

2.3 Ansats 
Medan inriktningen behandlar vilken typ av slutsatser en forskare vill kunna dra, går ansatsen 
in på hur forskaren ska gå tillväga för att kunna dra dessa slutsatser. Det finns två huvud-
dimensioner för den vetenskapliga ansatsen. Den ena berör om forskaren ska använda sig av 
kvantitativa eller kvalitativa metoder, den andra om forskaren ska analysera på djupet eller 
översiktligt studera och jämföra ett större antal fall. Olika ansatser lämpar sig olika bra 
beroende på vilken typ av slutsatser forskaren vill dra. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
Kvalitativt inriktad forskning innebär att datainsamlingen riktar in sig på ”mjuka” data, 
exempelvis intervjuer. (Patel & Davidson, 1991) Frågan är inte hur mycket utan vad för slags 
karaktär något har. Kvalitativa metoder försöker även identifiera innebörder. (Johansson, 
1999) En hermeneutiker föredrar ofta kvalitativa metoder för att försöka analysera och förstå 
helheten. (Bengtsson & Bengtsson, 1995) 
 
Kvantitativt inriktad forskning fokuserar istället på mätningar vid datainsamlingen samt 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder. (Patel & Davidson, 1991) För kvantitativa 
undersökningar är frågeställningarna ofta låsta, medan de för kvalitativa undersökningar ut-
vecklas och förändras under undersökningens genomförande. (Lundahl & Skärvad, 1982) 
Patel och Davidson (1991) menar att de båda ansatserna ofta framställs som oförenliga trots 
att huvuddelen av forskningen inom samhälls- och beteendevetenskaperna i själva verket är 
både kvalitativt och kvantitativt inriktad. Förenklat kan sägas att om forskaren söker svar på 
frågor som rör Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna? så bör statistiska bear-
betnings- och analysmetoder användas. Om forskningen däremot handlar om att tolka och 
förstå människors upplevelser eller att söka svar på frågor som rör Vad är detta? Vilka är de 
underliggande mönstren? så bör verbala analysmetoder tillämpas. (Patel & Davidson, 1991) 

2.3.2 På djupet eller på bredden 
Att studera enskilda studieobjekt på djupet innebär att forskaren använder en fallstudie-
ansats. Fallstudier innebär detaljerade och ofta djupgående beskrivningar och analyser av en-
skilda fall. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Syftet med fallstudien är att studera en liten del av ett 
stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten genom att säga att fallet represen-
terar verkligheten. (Ejvegård, 2003) En fallansats passar studier där forskningsobjektet enbart 
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påverkas av ett fåtal faktorer och där denna påverkan sker på ett komplicerat sätt. Ansatsen 
är särskilt lämpad för explorativa undersökningar. (Lekvall & Wahlbin, 2001)  
 
Att istället översiktligt studera ett större antal studieobjekt, jämföra dem sinsemellan och dra 
slutsatser för större grupper innebär att tillämpa en tvärsnittsansats. Tvärsnittsanalyser läm-
par sig för studier där många faktorer är av intresse och sambanden mellan studerade fak-
torer är ganska enkla och – vid studier av tidsutveckling – konstanta över tiden. Tvärsnitts-
analys och fallstudier går också att kombinera. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

2.3.3 Studiens ansats 
I min rapport anlägger jag ett kvalitativt perspektiv eftersom frågeställningarna inte varit 
färdigformulerade vid arbetets början och uppgiften handlar om att tolka människors upp-
levelser. Visserligen hade en kvantitativ ansats med mätning av olika faktorer, exempelvis hur 
mycket arbetstid som läggs på projektarbete och vad projekten respektive linjeverksamheten 
kostar, kunnat vara intressant. Jag anser dock att en kvantitativ undersökning i detta fall är 
bättre lämpad som uppföljare till en kvalitativ undersökning än som föregångare, eftersom 
den kvalitativa undersökningen ger en insikt i vilka faktorer som skulle kunna vara intressan-
ta att mäta kvantitativt. 
 
I linje med det kvalitativa angreppssättet väljer jag vidare att använda mig av en fallstudiean-
sats där kvalitativa data, kvalitativa insamlingsmetoder och kvalitativ tolkning och analys ligg-
er till grund för rapportens resultat. Fallet utgörs av Svenska Röda Korset. 

2.4 Litteraturstudier 
I litteraturen presenteras tre alternativa sätt att relatera teori och verklighet till varandra, be-
nämnda induktion, deduktion och abduktion. Induktion går ut på att forskaren studerar forsk-
ningsobjektet utan att ha förankrat forskningen i existerande teorier. Utifrån den insamlade 
informationen formulerar forskaren sedan en teori. (Patel & Davidson, 1991) Forskaren går 
således från det specifika till det generella. (Bengtsson & Bengtsson, 1995) Deduktion inne-
bär istället att forskaren tar sin utgångspunkt i en redan befintlig teori och utifrån denna drar 
slutsatser om enskilda företeelser. De hypoteser som härletts ur den befintliga teorin prövas 
empiriskt i det specifika fallet. Arbetssättet kallas ofta för hypotetiskt-deduktivt. (Patel och 
Davidson, 1991) Abduktion, slutligen, kan sägas vara en kombination av induktion och 
deduktion. Det första steget i ett abduktivt arbetssätt är induktivt och innebär att utifrån ett 
enskilt fall formulera ett mönster som kan förklara fallet. Det andra steget är deduktivt och i 
detta steg prövas hypotesen eller teorin på nya fall. (Patel och Davidson, 1991) 
 
I kopplingen mellan teori och empiri tillämpar jag främst ett deduktivt angreppssätt, där ut-
gångspunkten varit att under studiens inledande skede söka litteratur som jag senare kan 
relatera empirin till. Ambitionen var ursprungligen att bygga en fullgod teoretisk grund innan 
informationsinsamlingen tog vid. Det deduktiva förfarandet praktiserades dock inte fullt ut. 
Istället har vissa inslag av induktion funnits med i och med att teorin vuxit fram under i stort 
sett hela arbetets gång, delvis baserat på vilka empiriska upptäckter jag gjort parallellt med 
mina litteraturstudier. Förfarandet har varit en symbios mellan att relatera teori till empiri 
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och empiri till teori. Som jag tidigare redogjorde för i inledningskapitlet har teorin jag 
inhämtat varit avsedd att bygga upp det så kallade ramverket, det vill säga den egen-
utformade modell jag använder för att analysera mitt empiriska material. Litteraturstudierna 
har således i mångt och mycket handlat om att fylla ramverkets tre nyckelord, effektivitet, 
ändamålsenlighet och lärande, med ett användbart och meningsfullt innehåll. 

2.5 Insamling av data 
Enligt Kylén (1994) finns fyra grundläggande tillvägagångssätt för att samla in information 
till en rapport: läsning, intervju, enkät och observation. I rapporten använder jag mig av de två 
första metoderna, läsning och intervju, medan observationer och enkäter inte varit möjligt att 
genomföra på grund av de tidsramar som gällt. Examensarbetet har varat i tjugo veckor och 
under den tiden har jag mestadels suttit placerad på Svenska Röda Korsets huvudkontor. 

2.5.1 Läsning 
Läsning handlar om att ta del av sekundärdata, vilket enligt Bengtsson och Bengtsson (1995) 
innebär dokument som har producerats för andra ändamål än undersökningen. I mitt arbete 
har jag tagit del av sekundärdata i form av rapporter och dokument på Svenska Röda 
Korsets intranät och i organisationens databaser, främst projektdatabasen. Dessa data nås 
enbart av anställda inom Svenska Röda Korset.  

2.5.2 Intervjuer 
Primärdata har jag samlat in genom intervjuer. Intervjuer kan delas in i olika typer utifrån 
bland annat graden av standardisering. Vid hög grad av standardisering är frågeformulering-
en och frågornas ordningsföljd bestämd på förhand och sker på samma sätt vid alla inter-
vjuer i undersökningen. Vid låg grad av standardisering, så kallade ostandardiserade intervju-
er, väljs både frågeformulering och ordningsföljd mer fritt. Ostandardiserade intervjuer är 
vanliga vid kvalitativa undersökningar eftersom ostandardiserade frågor är mer lämpliga för 
att samla in mjuka data om kvalitativa förhållanden, exempelvis olika personers syn på en 
händelse. En intervju kan också vara semistandardiserad. Då är ett antal frågor uppgjorda i 
förväg och ställs till samtliga respondenter, samtidigt som frågor även kan läggas till under 
intervjuns gång. Vissa frågor är dessutom riktade enbart till vissa personer. (Lundahl & 
Skärvad, 1982) 
 
Vidare kan intervjuer ha olika grad av strukturering. Strukturering berör styrningen av hur 
respondenten ska uppfatta en fråga, exempelvis genom användning av fasta svarsalternativ 
som respondenten får välja mellan. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Intervjuer med hög grad av 
strukturering, så kallade strukturerade intervjuer, är informationsorienterade och syftet med 
intervjun är fastställt i förväg. Intervjuer med låg grad av strukturering, så kallade fria inter-
vjuer, är istället informationssökande och personorienterade. Här ställs även dialogutveck-
lande frågor som uppmuntrar respondenten att utveckla egna tankar. Respondentens åsikter, 
attityder och föreställningar är lika viktigt som rena fakta. (Lundahl & Skärvad, 1982)  
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2.5.2.1 Intervju casual och intervju business 
I linje med min kvalitativa ansats tillämpade jag under informationsinsamlingen ostandardi-
serade och fria intervjuer. Intervjuerna genomfördes i två omgångar, vilka jag valt att 
benämna intervju casual och intervju business. Intervju casual genomfördes under arbets-
vecka tre till fem, av sammanlagt tjugo arbetsveckor, och intentionen var att få en första 
inblick i Svenska Röda Korsets projektverksamhet. Inför dessa intervjuer hade jag förberett 
ett antal frågor, men dessa ställdes aldrig ordagrant utan användes enbart som underlag för 
vilka områden som skulle kunna tänkas vara av intresse att beröra. Samtalet tilläts således 
flyta fritt i den riktning som jag och respondenten fann intressant. 
 
Intervju business innebar fler och mer genomtänkta intervjufrågor, olika frågeformulär för 
olika respondentgrupper, samt en större eftertanke kring val av respondenter. Intervjuerna 
skedde arbetsvecka sex till fjorton, då jag i högre grad var insatt i Svenska Röda Korsets 
verksamhet och organisation. Att tidsperioden mellan första och sista intervjun var relativt 
lång innebar att mina intervjufrågor i viss mån förändrades under tidens gång, i takt med att 
min kunskap ökade. Precis som för intervju casual användes frågorna i intervju business 
enbart som underlag där alla frågor inte alltid ställdes. Hur jag ordagrant formulerade frågor-
na skiljde sig också åt mellan olika intervjuer. 

2.5.2.2 Respondenter 
Lundahl och Skärvad (1982) manar till viss försiktighet vid intervjuer av direkta intressenter, 
det vill säga personer inom det område som utredningen behandlar. Informationen måste 
värderas och kontrolleras noga och det är ofta nödvändigt att intervjua personer från samt-
liga intressentgrupper. Detta är viktigt bland annat för att fastställa vilka data som är entydiga 
eller kontroversiella och vilka värderingar, uttolkningar och partsinlagor som förekommer 
bland intressenternas svar. I min första intervjuomgång, intervju casual, genomfördes en-
skilda intervjuer med åtta respondenter ur följande grupper: 
 

• Ledningen (1 person) 
• Projektsamordnaren (1 person) 
• Anställda i generalsekreterarens stab (2 personer) 
• Anställda på en avdelning på huvudkontoret (2 personer) 
• Projektledare (2 personer) 

 
För intervju business ägnades större eftertanke åt vilka grupper av respondenter som skulle 
intervjuas. Sammanlagt genomfördes tjugo intervjuer med personer ur följande grupper:  
 

• Ledningen (2 personer) 
• Projektsamordnaren (1 person) 
• Frivilliga3 (5 personer, varav en gruppintervju med tre personer) 
• Avdelningschefer (2 personer) 
• Regionchefer (3 personer) 
• Projektledare (4 personer) 

                                                 
3 Ideellt engagerade personer. 



 
Metod 

 

 13

• Projektstödspersoner (1 gruppintervju samt 1 person enskilt)  
• Konsulenter (2 personer) 
• Controller (1 person) 

 
Under planeringen av intervjuerna strävade jag efter att undvika att representanter ur samma 
grupp intervjuades nära inpå varandra. På så sätt fanns större möjligheter att vid behov 
utveckla frågorna till en viss respondentgrupp mellan de olika intervjutillfällena. En av de 
intervjuade personerna ingick bland respondenterna för både intervju casual och intervju 
business. I övrigt var det olika individer i de båda intervjuomgångarna. I mitt val av respon-
denter är gruppen frivilliga underrepresenterad, vilket bland annat beror på svårigheterna att 
finna personer att intervjua. Samtidigt ligger antalet frivilliga i linje med vad jag skrivit 
angående avgränsningar av rapporten, det vill säga att fokus i arbetet ligger på tjänstemanna-
organisationen inom Svenska Röda Korset, snarare än frivilligrörelsen.  

2.5.2.3 Intervjuteknik och sammanställning av material 
Intervju casual varade i allt från 15 minuter till 1 timme, där 1 timme var vanligast. Under 
intervjuerna förde jag anteckningar för hand, vilka skrevs rent på datorn vanligtvis i anslut-
ning till intervjun. På så sätt hade jag respondenternas svar färskt i minnet. Intervju business 
varade mellan 1-1,5 timme, med undantag av två intervjuer som varade 30 minuter respek-
tive 45 minuter. Under intervjuerna antecknade jag på dator, vilket resulterade i ett om-
fattande material eftersom min skrivhastighet är relativt hög. Materialet bearbetades vanligt-
vis direkt efter intervjun, vilket innebar att jag förtydligade och kompletterade mina anteck-
ningar ytterligare. 
 
Att spela in intervjuerna var något jag medvetet valde bort, trots en risk för mindre exakthet 
och fler missförstånd mellan mig och respondenten. Enligt Patel och Davidson (1991) är en 
nackdel med inspelningar att de kan påverka respondenternas svar. Människor är ofta mer 
spontana och inte lika angelägna om att framstå som förnuftiga när bandspelaren stängs av. 
Jag ansåg mig också fullgott kunna fånga respondentens svar med hjälp av dator. Generellt 
har jag under intervjuomgångarna uppfattat respondenterna som öppna och tillmötesgående. 
 
I takt med att intervjuerna har avverkats har det renskrivna materialet analyserats och frågor 
till efterkommande intervjuer eventuellt modifierats. Materialet har efter att samtliga inter-
vjuer genomförts kategoriserats i ett gemensamt dokument för att ge en helhetsbild och 
indikationer på områden av större intresse. 

2.6 Metoddiskussion 
Nedan för jag en metodkritisk diskussion kring felkällor samt undersökningens reliabilitet 
och validitet. 

2.6.1 Felkällor 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) kan mätfel vid frågeundersökningar orsakas av respon-
denten, mätinstrumentet och intervjuaren. Respondenteffekter kan handla om att respon-
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denten är osäker på vad hon eller han tycker och således avger olika svar vid olika tillfällen. 
Respondenten kan också gissa sitt svar, svara fel avsiktligt eller vara trött och jäktad och 
därav ge felaktiga svar. (Lekvall & Walhbin, 2001) I min undersökning har jag anpassat mig 
till respondenterna och valt en intervjutid som passar dem för att minimera risken för mätfel.  
 
Instrumenteffekter gäller exempelvis att frågorna är oklart formulerade, känsliga eller ledan-
de. Deras ordningsföljd kan också påverka. (Lekvall & Walhbin, 2001) I mitt fall finns en risk 
för att frågornas kvalitet påverkades negativt av att många av frågorna formulerades spontant 
under intervjuns gång. Samtidigt stimulerade detta tillvägagångssätt ett levande samtal där 
respondenten hade stort inflytande över i vilken riktning samtalet rörde sig. Utöver själva 
innehållet i respondentens svar gav denna riktning en indikation på vad respondenten ansåg 
vara viktigt, vilket jag betraktade som värdefullt. 
 
Intervjuareffekter, slutligen, handlar om att intervjuaren kan påverka genom exempelvis sitt 
uppträdande, sin ålder eller sitt kön. Intervjuarens inställning till respondenten kan också ha 
inverkan, exempelvis om intervjuaren är positivt inställd till den intervjuade och tolkar svar-
en mer välvilligt. (Lekvall & Walhbin, 2001) Som intervjuare tror jag att mitt engagemang 
inom Rädda Barnen har inneburit en större förståelse för Svenska Röda Korsets organisa-
tionskultur, förutsättningar och strävanden, vilket jag i huvudsak menar har underlättat i mitt 
arbete. Samtidigt är det förstås möjligt att den kännande och passionerade sidan hos mig 
som privatperson stundtals har påverkat den undersökande och analytiska sidan som är den 
som bör dominera i en rapport av det här slaget. Jag är dock av åsikten att man som ut-
värderare aldrig helt kan frikopplas från sina resultat, utan gör bäst i att vara medveten om 
att personliga värderingar och erfarenheter spelar in, både på gott och på ont. I mitt arbete 
har jag försökt att vara medveten om min egen roll och dess eventuella inverkan.  

2.6.2 Reliabilitet och validitet 
Vidare kan rapportens reliabilitet och validitet diskuteras. Hög reliabilitet handlar om att mät-
instrumenten är tillförlitliga, det vill säga ger samma resultat varje gång de används på samma 
material. Hög validitet innebär att forskaren använder bra mätmetoder och mäter det som 
hon eller han avsett att mäta och inte något annat. (Ejvegård, 2003) Medan reliabilitet 
handlar om att göra saker rätt handlar validitet således om att göra rätt saker. (Bengtsson & 
Bengtsson, 1995) 
 
Eftersom respondenternas svar kan tänkas variera vid olika tidpunkter skulle reliabiliteten i 
min undersökning kunna uppfattas som låg. Att intervjuerna varit ostandardiserade och fria 
innebär att tillförlitligheten i mätinstrumentet minskar sett till möjligheten att få samma svar 
vid olika tillfällen. Samtidigt menar jag att det i en kvalitativ undersökning, till skillnad från 
en kvantitativ undersökning, inte är eftersträvansvärt att få exakt samma svar varje gång fråg-
an ställs. Att en respondent avger olika svar vid olika tidpunkter säger något om undersök-
ningsföremålet, exempelvis att förutsättningar har förändrats eller att respondenten har 
ändrat uppfattning. Sådana variationer kan således komma att vägas in i undersökarens tolk-
ning av svaren och medföra nya insikter och i slutändan ny kunskap. I min egen undersök-
ning anser jag att det relativt stora antal intervjuer jag genomfört tyder på att den samman-
tagna bilden jag presenterar av Svenska Röda Korsets projektverksamhet inte skulle tillbaka-
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visas om undersökningen genomfördes vid en annan tidpunkt, förutsatt att situationen inom 
organisationen inte förändrats ansenligt. Visserligen är det möjligt att en ny undersökning 
skulle betona andra faktorer än de jag har betonat eller komma fram till delvis nya resultat, 
men jag tror inte att undersökningen skulle motsäga de resultat jag presenterar. Under 
arbetets gång har det inte funnits några tydliga trender gällande vilka typer av svar jag har fått 
från olika respondentgrupper utan svaren har mestadels varierat med individen snarare än 
med individens position. En undersökning med andra individer än de jag har intervjuat skulle 
möjligtvis innebära delvis andra svar än de jag har fått, men det relativt stora antal intervjuer 
jag genomfört menar jag borgar för att den övergripande bilden inte skulle förändras 
avsevärt. Sammanfattningsvis bedömer jag således reliabiliteten som relativt hög. 
 
Vad gäller validiteten i min rapport kan en diskussion föras kring mitt så kallade ramverk. 
Vad jag avsett att mäta har inte varit känt från början utan vuxit fram under arbetets gång. I 
det arbetet anser jag att ramverket utgjort en tillräckligt god analysmodell för att betrakta 
Svenska Röda Korsets projektverksamhet. De tre nyckelorden har inneburit att projektverk-
samheten synats utifrån olika perspektiv och har borgat för att undersökningen inte enbart 
inriktat sig på effektivitet, något som jag velat undvika. Ramverket har också byggts upp av 
teori, vilket både ökat mina kunskaper som utredare och givit rapporten en teoretisk grund 
att stå på. Jag uppfattar sammanfattningsvis validiteten som relativt hög. 

2.7 Översikt av metoden 
Nedan följer en översikt av den metod jag använt i mitt arbete. 
 
Allmänna 
utgångspunkter Utgångspunkterna för min rapport 

Vetenskapssyn Främst hermeneutisk 

Inriktning  Deskriptiv och explorativ samt i viss mån utvärderande 

Ansats Kvalitativ fallstudie 

Litteraturstudier • Främst deduktivt tillvägagångssätt 
• Syftet har varit att utforma ramverkets tre nyckelord: 

effektivitet, ändamålsenlighet och lärande 

Insamling av data • Primärdata har insamlats i form av ostandardiserade och fria 
intervjuer. Två intervjuomgångar med åtta respektive tjugo 
intervjuer, varav två var gruppintervjuer, har genomförts. 
Anteckningsblock användes under första intervjuomgången, 
bärbar dator under andra intervjuomgången.  

• Sekundärdata har studerats i form av dokumentation inom 
Svenska Röda Korset 
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3 Referensram 
 
Med innevarande kapitel avser jag att lägga den teoretiska grunden för en analys av det empiriska 
materialet. Jag inleder kapitlet med en kort reflektion kring den litteratur jag tagit del av. Jag berör 
också frågan vad ett projekt egentligen är för att ge en förståelse för hur projektformen kan 
betraktas. Därefter går jag in på referensramens huvudsakliga innehåll där jag redogör för den 
litteratur som bygger upp ramverkets tre nyckelord: effektivitet, ändamålsenlighet och lärande. 
Ramverket utformas här till den analysmodell genom vilken jag betraktar mitt empiriska material. 

3.1 Två perspektiv inom 
projektlitteraturen 

Under mina litteraturstudier har två olika perspektiv på projektverksamhet framträtt, vilka jag 
väljer att kalla den rationella och den icke-rationella skolan. Den rationella skolan riktar in sig 
på projekteffektivitet i form av exempelvis projektplaner, projektmodeller och resursuppfölj-
ning. Hårddraget kan sägas att den rationella skolan förutsätter att både skeenden och män-
niskor fungerar logiskt och rationellt och att skeenden därmed går att styra och kontrollera. 
Enligt den rationella skolan är det möjligt att identifiera de mest effektiva tillvägagångssätten 
att driva projekt på och skolan fokuserar således på hur projekt bör utformas rent organisa-
toriskt och ledningsmässigt. Många författare inom projektlitteraturen vars kunskap bygger 
på mångårig praktisk erfarenhet av projektarbete, snarare än akademisk forskning, domineras 
av den rationella skolan, även om få representerar ett renodlat rationellt perspektiv. Exempel 
på sådana författare är Blomé (2001), Wenell (2001) och Lewén och Philip (1998). 
 
Till skillnad från den rationella skolan intar den icke-rationella skolan ståndpunkten att till 
synes yttre logik inte alltid stämmer överens med hur verkligheten faktiskt beter sig. Planer 
och modeller efterlevs inte alltid och de explicita målen behöver inte nödvändigtvis vara de 
mål som projekten strävar mot. Inom den icke-rationella skolan intas ett nyanserat, stundtals 
skeptiskt, förhållningssätt till den effekt som projekten åstadkommer och att projekt är 
effektiva likställs inte med att de uppnår önskade effekter. De författare som kan härröras till 
den icke-rationella skolan är i högre grad forskare ur den akademiska världen, där några 
exempel är Sahlin (1996a; 1996b), Meeuwisse (1996) och Westelius (2001). 
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Som jag diskuterat i mitt inledningskapitel fokuserar projektlitteraturen ofta på effektivitet, 
medan själva effekten av projektverksamheten diskuteras i mindre utsträckning. I min 
rapport har jag dock försökt ta intryck av både den rationella och icke-rationella skolan och 
varit mån om att inte enbart fokusera på projekteffektivitet. Den rationella skolan utgör 
främst, men inte uteslutande, underlag i min behandling av nyckelordet effektivitet, medan 
den icke-rationella skolan i huvudsak används till den teoretiska förklaringen av nyckelorden 
ändamålsenlighet och lärande. Eftersom jag inte enbart använder mig av forskare i min 
referensram, utan även av författare som bygger sin litteratur på praktisk erfarenhet, har jag 
strävat efter att beskriva de olika källpersonernas bakgrund första gången de uppkommer i 
texten. På så sätt hoppas jag kunna underlätta för läsaren att förstå vad de olika källorna 
härrör sina iakttagelser ur.  

3.2 Vad är ett projekt? 
Enligt Hagberg och Ljung (2000), konsulter inom organisations- och projektutveckling, är en 
projektorienterad organisation en organisation där alltifrån ledning och nedåt är inriktade på 
projekt istället för linjeverksamhet. Vad ett projekt är finns det många olika definitioner av, 
varav ett flertal emellertid har beröringspunkter. Berggren (2001), forskare inom industriell 
organisation, definierar projekt som ”ett uppdrag som ska vara klart en viss tid, med ett visst 
specificerat innehåll, och med hjälp av en klart avgränsad budget”. Wisén och Lindblom 
(1999), konsult respektive forskare med inriktning på projekt, anser att projektformen är en 
verksamhet som utförs ”med ett bestämt avgränsat mål”, ”under en bestämd tidsperiod”, 
”med en förutbestämd resursinsats” och ”under särskilda arbetsformer”. Projekt kan drivas 
inom linjeorganisationen så länge dessa fyra kriterier är uppfyllda. Blomé (2001), konsult 
inriktad på projektintensiva företag, betraktar projekt som en tillfällig organisation där man 
vid starten är medveten om att organisationen ska byggas upp för att sedan avvecklas. 
Resultatet ska bidra till ett eller flera långsiktiga mål och visioner och genom ledning och 
styrning av särskilda resurser ska organisationen nå ett gemensamt mål överenskommet med 
finansiärerna. Alla de tre definitionerna berör projekt som en organisationsprincip där tiden 
är ett viktigt kriterium – projekt har ett slut. Både Blomé och Wisén och Lindblom nämner 
också explicit mål i sina definitioner och i Berggrens definition kan målbegreppet anas i och 
med att projekt ska ha ”ett visst specificerat innehåll”. Men det finns också andra 
definitioner av projekt än dessa. Till skillnad från de nyss nämnda författarna eftersträvar 
exempelvis Wenell (2001), konsult inriktad på projektverksamhet, mjukare definitioner av 
begreppet projekt. Han menar att organisationen själv avgör om något är ett projekt, vilket 
sker genom att ställa speciella krav på hur ett projekt ska genomföras. Enligt Lundin (2007), 
författare med lång praktisk erfarenhet av projektarbete, används dock projektbegreppet 
inom många organisationer utan att man är tillräckligt noga med hur begreppet och dess 
innehåll definieras. 
 
Flera författare har ägnat sig åt att dela in projekt i olika kategorier utifrån vissa karakteri-
stika. Berggren (2001) delar exempelvis in projekt i fyra typer. Forskningsprojekt har som 
mål att generera en lösning eller viss kunskap. Utvecklingsprojekt syftar till att leverera en 
produkt eller ett system. Anläggningsprojekt ska bygga och konstruera anläggningar såsom 
fabriker, vägar och broar. Installationsprojekt, slutligen, innebär att exempelvis ta fram och 
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installera ett nytt datasystem. Söderlund (2005), forskare inriktad på temporära organisation-
er, presenterar i sin projekttypologi tre typer av projekt. Affärsprojekt är projekt som genom-
förs på uppdrag av en kund, ofta med ett detaljerat kontrakt. Utvecklingsprojekt syftar till att 
utveckla exempelvis en produkt, en teknik eller en tjänst. Söderlund betraktar det som av 
Berggren kallas forskningsprojekt som en delmängd av utvecklingsprojekten. Förändrings-
projekt, till sist, innebär att genomföra förändringar av organisation och arbetssätt, avveckla 
verksamheter eller kompetensutveckla organisationens medarbetare. Det är normalt det 
interna arbetet som berörs i dessa projekt. Ytterligare en projekttypologi presenteras av 
Wisén och Lindblom (1999) som för fram sju typer av projekt. Forskningsprojekt syftar till 
att söka ny kunskap, inte att åstadkomma förändringar, åtminstone inte på kort sikt. Utred-
ningsprojekt har som mål att ge förslag på förändringar eller utreda förutsättningar för före-
slagna förändringar, exempelvis organisationsförändringar. Genomförandeprojekt handlar 
om att genomföra en beslutad förändring. Uppföljningsprojekt innebär att följa upp hur 
långt genomförandet av en förändring har gått och identifiera eventuella hinder. Utvärder-
ingsprojekt syftar till att utvärdera en verksamhet, antingen en etablerad verksamhet, en 
försöksverksamhet eller en genomförd förändring. Utvecklingsprojekt har som mål att 
utveckla ny verksamhet, en ny produkt eller en ny metod. Konstruktionsprojekt, slutligen, 
innebär att konstruera något, exempelvis en produkt, en bro eller ett kraftverk. 

3.3 Effektivitet 
I projektlitteraturen har jag funnit att begreppet effektivitet stundtals används utan någon 
större reflektion (se exempelvis Wisén och Lindblom, 1999). Organisationseffektivitet är 
dock något som är mycket svårt att mäta menar både Ottosson (1999), forskare med lång 
praktisk erfarenhet av projektarbete, och Karlöf (2001), som i sin bok utgår från sina erfaren-
heter som managementkonsult. Visserligen kan olika organisationer vara olika produktiva 
men det är svårt att dra slutsatser om effektivitet genom att jämföra dem med varandra. 
Detta beror på att det finns så många olika variabler att ta hänsyn till, variabler som dess-
utom ofta är situations- eller individberoende. Det är med andra ord komplicerat att ta fram 
kunskap som gäller för alla situationer och för varje organisation. (Ottosson, 1999) 
 
Min teoretiska redogörelse för begreppet effektivitet gör således inga anspråk på att utgöra 
den absoluta sanningen om vad effektivitet är och hur det kan mätas. Istället är det en 
kvalitativ bedömning av vilken litteratur jag anser behövs för den diskussion jag för kring be-
greppet i mitt analyskapitel. Under litteraturstudierna har jag identifierat tre områden som jag 
använder för att betrakta effektivitet: Organisering av enskilda projekt, Övergripande styrning av 
projektverksamheten och Relationen mellan linjeverksamhet och projekt. Med dessa områden menar 
jag mig alltså inte redogöra för vad effektivitet är, utan enbart presentera en av många möjlig-
heter att se på begreppet. Min avsikt är att använda nyckelordet effektivitet för att studera 
hur projektverksamheten är organiserad och drivs inom Svenska Röda Korset samt hur väl 
detta fungerar. Genom att i analysen föra en kvalitativ diskussion utifrån min referensram 
menar jag mig på så sätt trots svårigheterna kunna göra en bedömning av effektiviteten i 
Svenska Röda Korsets projektverksamhet. 
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3.3.1 Organisering av enskilda projekt 
Enligt Wenell (2001) försöker de flesta organisationer klara sig med enbart en projektmodell, 
vilket Wenell menar är förståeligt då det kan vara besvärligt att få den införd, accepterad och 
använd. På sikt kommer organisationen dock att inse att det krävs anpassningar och special-
tillämpningar av modellen för de olika typer av projekt som drivs, vilket vanligtvis är fler än 
man tror. Projektmodellerna utformas oftast utifrån de stora projekten, inte de många små 
och medelstora som egentligen utgör största delen av projektverksamheten. Vidare utgår 
modellerna oftast från ledningens behov, inte projektens. Alltför många projektmodeller har 
aldrig använts i den utsträckning som avsetts, vilket många gånger beror på överbyråkratiser-
ing eller, vilket är ännu vanligare, undermålig implementering. En projektmodell ska vara 
dynamisk, det vill säga den ska stödja kreativitet och flexibilitet och inte detaljstyra arbetet. 
(Wenell, 2001) För optimal effekt krävs att modellen medger stor flexibilitet och att 
personalen har befogenheter, vilja, kraft och kompetens att anpassa sig till situationen. 
(Ottosson, 1999) 
 
Hur ett projekt organiseras kan ske på olika sätt och bör styras av vilka problem projektet 
står inför, menar Andersen, Grude och Haug (1994), som baserar sina rön på praktisk 
erfarenhet av projektarbete. Hagman (2002) presenterar utifrån sin mångåriga erfarenhet i 
yrkeslivet olika vanligt förekommande aktörer i projekt: uppdragsgivare, styrgrupp, 
projektgrupp och referensgrupp. En uppdragsgivare är den person som har beslutat om att 
projektet ska genomföras. Hon eller han ska tänka strategiskt och ha en tanke om hur 
projektmålen passar in i ett större sammanhang. En styrgrupp har till uppgift att tilldela 
resurser, besluta om sådant som påverkar projektets ramar, kontrollera att projektplanen 
följs, ställa krav samt aktivt följa projektledarens arbete. Styrgruppen fungerar ofta som 
projektets styrelse. En projektgrupp utgörs av de personer, organisationer eller andra resurs-
er som arbetar med att genomföra projektet. En referensgrupp, slutligen, är rådgivande och 
deltar inte i det dagliga projektarbetet. (Hagman, 2002) Ofta vänjer sig en organisation vid en 
viss struktur med till exempel styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp och låser sig fast 
vid den strukturen. (Andersen, Grude & Haug, 1994) Man behöver dock inte alltid ha 
exempelvis styrgrupper. (Andersen, Grude & Haug, 1994; Wenell, 2001) I mindre projekt 
kan styrgruppen istället utgöras av en person i chefsställning. (Wenell, 2001; Wisén & 
Lindblom, 1999) Många gånger är styrgrupperna alltför stora och det sitter fel personer i 
gruppen, personer som inte har tid eller som egentligen inte är intresserade, men som brukar 
vara med och som gärna vill ha insyn i hur deras enhet påverkas. (Wenell, 2001) Styrgrupper 
med fler än två till tre ledamöter bör normalt inte förekomma, anser Wisén och Lindblom 
(1999). Blir gruppen för stor är det svårt att effektivt leda projektet och beslut kan ta lång tid 
att fatta eller bli vaga och oprecisa. Lundin (2007) fastslår däremot inte ett maxantal utan 
menar att antalet personer och vilka som ska ingå i styrgruppen är beroende av vilka det är 
som beställt projektet och vilka som kan säkerställa projektets resursbehov. Enligt Lewén 
och Philip (1998), som grundar sina rön på praktisk erfarenhet, består styrgrupperna ofta av 
upptagna människor som har få öppningar i kalendrarna. Styrgruppen bör därför fastställa 
långsiktiga mötesplaner. (Lewén & Philip, 1998)  
 
Något som krävs på alla nivåer i en organisation är projektkunskap, vilket alltså inte är viktigt 
enbart för projektledaren utan även för ledning, chefer och medarbetare. (Hagberg & Ljung, 
2000; Wenell, 2001) Det är exempelvis inte säkert att styrgruppens medlemmar har de 
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kunskaper som krävs för att arbetet ska fungera bra. Om medlemmarna inte vet hur ett 
styrgruppsarbete ska bedrivas måste utbildningsåtgärder vidtas. (Andersen, Grude & Haug, 
1994) Lundin (2007) lyfter vikten av att alla involverade i ett projekt känner till sina befogen-
heter och sitt ansvar. Som chef är det visserligen viktigt att lyssna och utbyta olika åsikter 
med sina medarbetare men man måste också se till att beslut fattas så att verksamheten löper 
framåt. Enligt Söderlund (2005) beror brister i projektorganiseringen ofta på otydlighet om 
vem som har ansvar för vad i projekten. Wenell (2001) menar att det redan vid projektstarten 
måste vara klarlagt vad som avgör att projektet är färdigt, det vill säga vad som ska vara 
genomfört, vilka mål som ska ha nåtts och vem som avgör om så är fallet. Att mot slutet av 
projektet diskutera vad som ska ingå i resultatet skapar nästan alltid motsättningar mellan 
projektorganisationen å ena sidan och beställare och brukare å andra sidan. (Wenell, 2001) 
Inexakta mål och en illa anpassad ambitionsnivå i projektdirektivet påverkar projektets 
framgång negativt enligt Andersen, Grude och Haug (1994) Projektdirektiven ska alltid vara 
skriftliga, något som dock ofta saknas. (Wisén & Lindblom, 1999) Vanligt är också att 
beställaren ber projektledaren att upprätta ett förslag till direktiv istället för att själv 
formulera direktiven, vilket innebär en risk att viktig övergripande information som 
beställaren har inte når projektmedarbetarna. (Hagberg & Ljung, 2000) Vidare är uppföljning 
av stor vikt för att kunna styra ett projekt framhåller Andersen, Grude och Haug (1994). 
Uppföljning handlar om att beskriva den aktuella situationen, se om det finns några 
avvikelser från planen och i så fall analysera varför och besluta vad som ska göras för att 
korrigera situationen. En effektiv uppföljning kräver att delar av kommunikationen sker efter 
ett klart fastställt och formellt mönster där projektledaren följer upp sina medarbetare på ett 
genomtänkt sätt. För många projektledare består uppföljningen av att de tar en pratstund 
över en kopp kaffe med den enskilde projektmedarbetaren och ställer frågor av typen ”Hur 
går det?”, vilket besvaras med ”Det går bra!”. (Andersen, Grude & Haug, 1994)  
 
En av de största felkällorna i projektplanering är att den tid som i praktiken är tillgänglig för 
projektarbete grovt överskattas. Exempelvis glömmer man att ta hänsyn till semestrar, linje-
organisationen och andra projekt när man uppskattar medarbetarnas tid. Man glömmer även 
att människor exempelvis är sjuka emellanåt, har sjuka barn eller åker på kurs. (Wenell, 2001; 
Andersen, Grude & Haug, 1994) Sådana förhållanden ger erfarenhetsmässigt betydande tids-
tillägg, minst 20-30 %, för projektet. (Andersen, Grude & Haug, 1994) Enligt Söderlund 
(2005) kan tidspress dock göra projektmedarbetare mer samarbetsorienterade och villiga att 
koordinera sina insatser. Samtidigt får tidspressen inte vara orimlig utan ska upplevas som 
stimulerande. En förutsättning för att tidspress ska vara positivt är att medarbetarna inte är 
involverade i alltför många projekt samtidigt utan kan arbeta relativt koncentrerat med ett 
eller ett fåtal projekt. En medarbetare som arbetar parallellt med alltför många uppgifter kan 
dels känna sig splittrad, dels ha minskade möjligheter att bidra till en effektiv kunskapsinte-
gration eftersom medarbetaren exempelvis inte kan närvara i projektet fullt ut. (Söderlund, 
2005) Innan en medarbetare säger ja till att delta i ett projekt bör denne skriva ned vilka 
arbetsuppgifter hon eller han utför i dagsläget och hur mycket tid som läggs på dessa. Om 
projektet ifråga omfattar 50 % av arbetstiden ska de ordinarie arbetsuppgifterna minska i 
motsvarande utsträckning. Det är dock vanligt att som medarbetare tänka att man försöker 
hinna med projektet också, vilket är ett misstag. Varje projekt bör teckna någon form av 
projektkontrakt med medarbetarna där det bland annat framgår hur många timmar de kan 
delta och vilka andra uppgifter som ska skötas vid sidan av projektet. (Lundin, 2007) Ett pro-
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blem i de flesta organisationer är att det drivs för många projekt på en gång och att resurs-
erna inte räcker till för att bemanna alla projekt. Då får man multiprojektmedarbetare, det vill 
säga medarbetare som vill eller måste vara med i alltför många projekt på en gång. Dessa 
medarbetare utgör en av de vanligaste orsakerna till att ett projektarbete blir ineffektivt. För 
de flesta organisationer är det bästa sättet att hantera problematiken med multiprojekt-
medarbetare att skära ned antalet projekt. Det finns företag som satt en gräns för hur många 
projekt som får genomföras samtidigt med hänsyn till projektresurserna. (Wenell, 2001) 
 
I alla projekt finns en intern personalkostnad, vilken ofta utgör den största kostnadsposten. 
Vissa organisationer betraktar den egna personalen som en fast kostnad som ”ändå finns 
där” och räknar inte in den i projektets kostnader, vilket kan ge en skev bild vid hanteringen 
av projekten. I två liknande projekt kan det ena projektet begagna enbart intern personal 
medan det andra projektet använder både intern och inhyrd personal. Då den inhyrda 
personalen utgör en stor kostnadspost förefaller det sistnämnda projektet kosta mycket mer 
än det förstnämnda projektet. Projekt som förefaller kosta mer pengar följs ofta upp mer 
noggrant och kan komma att bli mer välskötta. Interna personella resurser bör därför ses 
som en kostnad, inte som en gratis tillgång. Medarbetarna vet därmed hur många timmar de 
ska lägga på projektet, de blir mer motiverade eftersom deras arbetstid ses som värdefull och 
prioriteringen av projekt underlättas också eftersom alla projekt får bära sin egen del av 
kostnaderna och lättare kan jämföras. Invändningen mot att ta med egna resurser som 
kostnad brukar vara att ”det går inte” eller ”det är onödigt”. (Lundin, 2007) 

3.3.2 Övergripande styrning av projektverksamheten 
Hur projektmogen en organisation är finns det många modeller för att mäta ute på marknad-
en. Lundin (2007) presenterar en trappmodell med stegen Ad hoc, Definierad, Organiserad 
och Integrerad. I det första steget, Ad hoc, är projektens funktionerande beroende av vilka 
personer som är involverade och det finns ingen överenskommen gemensam struktur för 
information och beslutsfattande. Varje enskilt projekt utvecklar sina egna rutiner. I nästa 
steg, Definierad, finns en projektmodell framtagen, vilken tillhandahåller ett gemensamt 
språkbruk och fastslår hur roller och befogenheter ska se ut. Man arbetar även fram 
hjälpmedel såsom checklistor och dokumentmallar som kan användas under projektgenom-
förandet. I steget därefter, Organiserad, säkerställs acceptansen av projektmodellen och att 
modellen används och upplevs som ett stöd istället för ett byråkratiskt ok. I det sista steget, 
Integrerad, utnyttjas den kunskap som utvecklas i projekten så att organisationen hela tiden 
blir effektivare. Utvärderingar och analyser av slutrapporter återkopplas och styrningen av 
projektverksamheten är integrerad med styrningen av övrig verksamhet. (Lundin, 2007) 
 
Enligt Blomé (2001) är styrning och samordning av verksamhet en uppgift för organisa-
tionens ledning. För att styra sin projektverksamhet behöver organisationen ha en tydlig 
vision och en tydlig verksamhetsidé, vilka båda är sammankopplade med strategier och mål 
för projekten. Vidare behövs information samlas in, samordnas och analyseras för att ge 
underlag till styrande beslut, något som kan innebära vissa svårigheter eftersom det krävs 
stora informationsmängder. Några punkter som Blomé menar ökar möjligheterna för 
ledningen att styra projektverksamheten är följande: 
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• Vetskap om vilka projekt som pågår 
• En tydlig struktur för samordning och prioritering av pågående och 

kommande projekt 
• Förmågan att för varje projekt identifiera och tydliggöra kritiska resurser 
• Kontroll över basorganisationens kärnkompetens och kritiska resurser 
• Gemensamma begrepp och benämningar 
• En samstämmig syn på projektverksamhet och en gemensam projektmodell 
• Likformighet i arbetssätten 

 
För ett effektivt strategiarbete måste det enligt Karlöf (2001) avsättas tid för arbetet, finnas 
avsatta resurser för informationsinsamling och analys samt tillämpas en logisk arbetsprocess. 
Det krävs rätt information för bästa möjliga beslut och en viktig del av ett regelmässigt stra-
tegiskt arbete är att fastställa ramarna och definiera informationsbehovet. Utgångspunkten 
för en analys av olika strategiska alternativ är ”Vilken information kommer vi att behöva för 
ett kvalificerat beslutsfattande?”, ”Vilken information finns tillgänglig?” samt ”Vilken infor-
mation ska samlas in och på vilket sätt?”. Få människor uppskattar dock att bli bedömda och 
det finns ett motstånd mot att knyta siffror till prestation. Samtidigt är det nödvändigt att ha 
basdata och uppföljningssystem för att kunna bedöma framsteg. (Karlöf, 2001)  
 
Forskarna Naaranoja, Haapalainen och Lonka (2007) skriver, baserat på en fallstudie, om 
vikten av att ha en strategi för projektportföljen och att strategin för de enskilda projekten är 
i linje med denna. Varje projekt ska stötta den överordnade strategin för organisationen. Det 
räcker dock inte med att ha en klar vision i projektet, det behöver också finnas konkreta och 
mätbara indikatorer och strategier för varje steg i projektet så att rätt projekt är lätta att välja 
ut. Det strategiska tänkandet i projekten ska vara i linje med strategin för projektportföljen, 
strategin för hur projektmålen ska uppnås och strategin för hur projektet ska skötas. 
(Naaranoja, Haapalainen & Lonka, 2007) Det är dock inte ovanligt att projekt startas utan en 
bedömning av om de bidrar till att utveckla verksamheten i den riktning som ledningen 
önskar. (Andersen, Grude & Haug, 1994) Westelius (2001), forskare inriktad på för-
ändringsprocesser, ifrågasätter om det ens är möjligt att vara så rationell och allvetande att vi 
kan veta allt om projektens tänkbara konsekvenser i förväg. Han menar att vi bör se projekt-
portföljen som en myrstack där ingen styr men där energin från alla myrorna och stacken 
som samlingspunkt ger en fungerande projektverksamhet. Vidare skriver Westelius att 
genom att driva så många projekt att alla inte får tillräckligt med resurser tillåts en slags 
socialdarwinism råda där vissa projekt överlever och andra inte, vilket inte sker utifrån ett 
helhetsperspektiv eller någon övergripande plan. 

3.3.3 Relationen mellan linjeverksamhet och projekt 
Projekt har med sin skenbara rationalitet och tydlighet kommit att bli norm för tillfälligt sam-
arbete inte bara inom offentliga förvaltningar utan också inom ideella organisationer och 
företag, skriver Sahlin (1996a), en forskare inom sociologi som bland annat studerat planer, 
rapporter och utvärderingar för en rad ungdomsprojekt. Gamla stabila organisationer ersätts 
av lösa nät av tillfälliga projekt och fasta personalstyrkor bantas. Istället koncentrerar sig 
organisationerna till ”kärnverksamhet” som sedan kompletteras med olika projekt som 
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enkelt kan läggas ned, skjutas upp eller förlängas. Dessa organisationer legitimeras ofta av en 
ökad flexibilitet, men de innebär samtidigt att makten förflyttas till organisationens centrum, 
som får ökade möjligheter att prioritera mellan olika delar av verksamheten, och utan hänsyn 
till anställningslagar kan anställa, säga upp eller omgruppera personal. (Sahlin, 1996a) Sam-
tidigt menar Karlöf (2001) att beslutsfattandet inom organisationer de senaste 10-15 åren har 
tenderat att bli alltmer decentraliserat. Denna förskjutning av ansvar och befogenheter har i 
vissa organisationskulturer tolkats som att det överordnade är personalens önskemål att få rå 
sig själv, bli lämnad ifred och trivas på arbetsplatsen. (Karlöf, 2001) För projektarbete är det 
dock viktigt att det finns principer och riktlinjer för projektarbete fastslagna innan ett projekt 
drar igång. Verksamheter som använder projektarbetsformen framgångsrikt har ofta en 
projekthandbok där det finns allmänna riktlinjer för projektarbete och för förhållandet 
mellan linjeorganisationen och projektet. (Andersen, Grude & Haug, 1994) Genom att sätta 
upp gemensamma regler och arbeta efter dem känner medarbetarna en större trygghet och 
kan fokusera på rätt saker. Organisationen når därmed snabbare sina övergripande mål och 
blir effektivare.  Vidare är det viktigt att organisationen definierar projektbegreppet eftersom 
det annars kan leda till en osäkerhet bland medarbetarna om vad som ingår i ett projekt. 
Konsekvensen blir att projekten ”flyter” omkring och att många projekt inte avslutas. 
(Lundin, 2007) 
 
I en matrisorganisation inryms både linjeverksamhet och projekt inom organisationen, vilket 
är fallet för Svenska Röda Korset. En nackdel med matrisorganisationer är att projekt-
medarbetarna har minst två chefer, projektledaren och linjechefen. (Lundin, 2007; Ottosson, 
1999; Wisén & Lindblom, 1999) Om varje projektmedarbetare dessutom deltar i flera projekt 
samtidigt och därutöver sköter vissa linjeuppgifter skapas en än mer ineffektiv och komplex 
organisation, menar Ottosson (1999). Upplägget orsakar också lojalitetskonflikter för indi-
viden och i större organisationer kan oklarheter uppstå om vem som bestämmer. Det kan 
resultera i att viktiga beslut inte tas, vilket innebär att personalen inte utnyttjas till sin fulla 
potential och att handlingskraftiga individer efter en tid börjar fatta beslut på egen hand, med 
suboptimeringar som följd. (Ottosson, 1999) Trots dessa farhågor anser Andersen, Grude 
och Haug (1994) att det mest fördelaktiga är att projektmedarbetarna arbetar i projekt och 
linjeverksamhet parallellt, istället för att placeras heltid i projekt. De lyfter dock fram tre 
faktorer som är särskilt viktiga att studera innan en organisation satsar på att integrera 
projektarbetet i linjen: 
 

• Kan linjechefen klara av att organisera arbetet så att projektmedarbetaren avlastas 
ordinarie arbetsuppgifter i den omfattning som avtalats? 

• Kan projektmedarbetaren klara av att utföra linjeuppgifter och utvecklingsuppgifter 
parallellt och göra prioriteringar såsom överenskommet? (Det finns medarbetare som 
snabbt blir alltför upptagna med linjeuppgifter.) 

• Finns förståelse i linjen för att vissa medarbetare använder en del av sin arbetstid till 
projektarbete? Eller förutsätter kollegorna att medarbetarna gör samma arbetsinsats i 
linjen som tidigare? 

 
En förutsättning för matrisorganisationen är att organisationen i förväg har bestämt hur 
prioriteringskonflikter ska hanteras. (Andersen, Grude & Haug, 1994) I mer projektvana 
organisationer finns resurskontrakt mellan projekten och de chefer som har medarbetare 
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involverade under projektets genomförande. (Hagberg & Ljung, 2000) Resurslån till projekt 
bör alltid regleras skriftligt. (Lewén & Philip, 1998) Wenell (2001) menar att matris-
organisationer där linjen och projekten är jämnstarka är svåra att få att fungera. Det är istället 
enklare och effektivare att antingen linjen eller projekten dominerar. Det får inte finnas 
något ”vi” och ”dom” i en matrisorganisation utan alla måste känna ansvar för samarbetet. 
Accepterade spelregler och arbetssätt måste också finnas på plats. (Wenell, 2001) Vidare är 
det av stor vikt att alla metoder och rutiner som beslutats efterlevs av organisationens chefer 
eftersom de blir mer eller mindre värdelösa om cheferna väljer att inte själva följa dem. Som 
linjechef är det också viktigt att stötta projektledarna i deras arbete eftersom de ofta har ett 
stort behov av stöd. (Lundin, 2007)  

3.4 Ändamålsenlighet 
I begreppet ändamålsenlighet behandlar jag mål, projekteffekter och utvärdering av mål och 
effekter. Medan det föregående nyckelordet, effektivitet, går in på hur projekt ska drivas be-
handlar ändamålsenlighet snarare vad projekten ska resultera i. 

3.4.1 Konsten att formulera mål 
Effektmålen, det vill säga målen för vilka effekter ett projekt ska generera på längre sikt, är 
enligt Wenell (2001) de viktigaste målen. Projektmålen, de konkreta resultat projektet ska 
leverera, är av mindre vikt så länge effektmålen uppnås, vilket ofta sker långt efter att 
projektet har avslutats. (Wenell, 2001) Det är viktigt att tydliggöra både projektmål och 
effektmål, där projektmålet är verktyget för att uppnå effektmålet. Målen får inte blandas 
ihop såsom i projektmålet ”Projektet ska ta fram en ny produkt med hög kvalitet och lågt 
pris som kan öka vår marknadsandel med 10 % “. Den senare delen, att öka marknadsandel-
en, är ett effektmål, inte ett projektmål. (Lundin, 2007) Både Hagberg och Ljung (2000) samt 
Lundin (2007) menar att det inte är projektets uppgift att säkra de förväntade effekterna utan 
att det är uppdragsgivarens ansvar, ett ansvar som enligt Lundin inkluderar utvärdering av 
effektmålen. Samtidigt bör projektledare och projektgrupp vara medvetna om effektmålen 
och fokusera på att driva ett projekt som senare kan ge de önskade effekterna. (Wenell, 2001; 
Lundin 2007)  
 
Enligt Hagman (2002) har forskning visat att ungefär 70 % av alla misslyckade projekt 
havererar på grund av bristfällig målformulering. Även Nordqvist (2002), som har lång 
praktisk erfarenhet av projektstyrning, menar att målsättningsarbetet är ytterst viktigt och att 
brister i detta innebär stora risker att projektet går snett. Ofta läggs för lite arbete ned på att 
precisera vilka problem ett projekt ska lösa. Många människor vill diskutera lösningar och 
lämnar den problemdefinierande nivån alltför snabbt. Inexakta och vaga mål försvårar dock 
arbetet längre fram i projektet och konsekvensen kan bli att medarbetarna inte drar i samma 
riktning eftersom de har olika uppfattningar om vad som ska uppnås. (Andersen, Grude & 
Haug, 1994) Inom offentlig sektor och icke lönsamhetsstyrda organisationer råder ofta 
oklarhet om målen och direkta målkonflikter är vanliga. (Karlöf, 2001) Vid formuleringen av 
projektmål är det viktigt att noga se till att det finns ett samband mellan projektets mål och 
verksamhetens mål. (Andersen, Grude & Haug, 1994) Enligt Wisén och Lindblom (1999) 
ska formuleringen av projektmål utgå från projektdirektivet där syftet med projektet klargörs. 
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Målen ska vara tydliga, men inte styras till ett förutbestämt resultat. Det är emellertid vanligt i 
organisationer att beslutsfattarna vill ha dokument som stödjer ett önskat resultat. Vidare bör 
inte något utrymme ges för att ändra målformuleringen under projektets gång, utan det är 
viktigt att målen formuleras entydigt från början eftersom projektet är tidsbegränsat. (Wisén 
& Lindblom, 1999) Ett stort hot mot projektets framgång är att ständigt ändra projektets mål 
och omfattning. (Lewén & Philip, 1998) Man bör heller inte ha för många mål eftersom det 
försvårar mätning av prestationen. (Karlöf, 2001) Lundin (2007) menar att mål ska klara 
smart-testet, det vill säga uppfylla följande krav:  
 

• Specificerat, det ska vara specificerat vad som ska levereras 
• Mätbart, det ska gå att mäta 
• Avgränsat, det ska finnas tydliga avgränsningar för målet 
• Realistiskt, det ska vara realistiskt att uppnå målet 
• Tidssatt, färdigttidpunkten ska vara ett datum 

 
För Lewén och Philip (1998) är mål ”ett framtida tillstånd som man har för avsikt att 
uppnå”. Det ska vara realistiskt samtidigt som det är utmanande. Det ska också vara 
kvantifierat, mätbart och accepterat av både uppdragsgivare och uppdragstagare. Hagberg 
och Ljung (2000) anser dock att mål inte behöver vara mätbara, även om det inte är en nack-
del. Det viktigaste är istället att de är tydliga. (Hagberg & Ljung, 2000) Ett mål ska vara så 
entydigt definierat att det är lätt att avgöra om det är uppnått eller inte, menar Lewén och 
Philip (1998). Bedömningar såsom ”tillräckligt” eller ”godtagbart” leder som regel till 
diskussion. Mål ska vidare utgöra grunden för utvärdering av nyttan med en viss aktivitet. 
Exempelvis kan målet ”läsa bok A” lätt uppfyllas men Lewén och Philip frågar sig då till 
vilken nytta läsandet har skett. De menar att målet istället bör formuleras såsom att exempel-
vis ”förstå innehållet i bok A”. Ett av de vanligaste felen i mindre lyckade projekt är att 
uppdragsgivare och projektledare inte är överens om målet. Exempelvis går projektledaren 
med på en målformulering som hon eller han anser är orimlig, för att inte säga emot chefen. 
(Lewén & Philip, 1998) 

3.4.2 Mål – inte alltid det man tror 
För många projekt är det egentliga målet ett annat än det mål som är officiellt uttalat. 
(Meeuwisse, 1996; Sahlin 1996b; Westelius, 2001) Exempelvis kan det officiella målet för ett 
projekt vara att minska ungas drogmissbruk, medan det dolda målet för den bidragssökande 
organisationen är att få finansiering för att stärka den egna föreningen, för ungdomarna att få 
delta i lockande aktiviteter och för staten att lära ut samverkan mellan olika aktörer för att 
förbättra resursutnyttjandet i kommunerna. Således är det i exemplet ingen av aktörerna som 
strävar mot det explicita målet utan de drivs istället av olika dolda mål. (Sahlin, 1996b) Ett 
annat exempel på dolda mål tas upp av Westelius (2001) när han skriver om de så kallade 
förvisningsprojekten där en eller ett par personer som organisationen vill få ur vägen 
placeras. Det underliggande skälet till dessa projekt är således ett annat än vad det officiella 
målet anger. 
 
Meeuwisse (1996), forskare inom socialt arbete som har studerat två socialbyråprojekt, 
skriver om dolda projektplaner och att det är minst lika viktigt att uppmärksamma dessa som 
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de officiella målen. För att förverkliga den dolda projektplanen är det inte alltid nödvändigt 
eller ens önskvärt med verkliga förändringar. Som exempel nämner Meeuwisse ett projekt 
inom en socialförvaltning under slutet av 1980-talet där mycket få socialarbetare trodde att 
projektmålen var möjliga att nå. Att uppfylla målen var dock inte betydelsefullt eftersom 
projektets egentliga syfte var att få mer resurser i en situation av akut resursbrist. Medlet, i 
detta fall projektfinansieringen, var således det egentliga målet, inte de officiella projekt-
målen. Att medlet är målet är något Sahlin (1996b) skriver om, samtidigt som målet också 
kan vara medlet. I det senare fallet har själva målformuleringen betydelse, inte huruvida 
målet uppnås. Ett exempel på detta är mål som används av politiker för att få stöd av den 
allmänna opinionen. Genom att anslå medel till projektsatsningar gällande uppmärksammade 
problem, såsom främlingsfientlighet eller ungdomsvåld, kan politikerna framstå som 
handlingskraftiga. (Sahlin, 1996b; Westelius, 2001) Ytterligare ett möjligt fall som Sahlin 
(1996b) för fram är att mål och medel inte har något samband. Exempelvis kan det vara så 
att målet inte är möjligt att uppnå trots att detta inte var organisationens avsikt. 

3.4.3 Projektens effekt 
För att kunna prioritera på ett bra sätt mellan olika projekt samt mellan projekt och linjeverk-
samhet krävs att organisationen har kunskap om projektens effekter, skriver Lundin (2007). 
Effekterna måste beskrivas och kalkyleras och organisationen måste fråga sig vilka projekt 
som bidrar mest till de övergripande målen och strategierna. Att kalkylera effekterna av ett 
projekt är dock bland det svåraste som kan göras. Det handlar om att försöka se vilka konse-
kvenser projektet har på verksamheten, en verksamhet som hela tiden påverkas av om-
världen och annan verksamhet. (Lundin, 2007) Enligt Sjöholm (1996), forskare inom 
etnologi som har granskat två kulturprojekt, kan projekt vara ett bra sätt att dra igång nya 
verksamheter eller pröva en idé eftersom de är skilda från den ordinarie verksamheten. 
Samtidigt innebär projektformen att det finns mycket som skymmer sikten för själva arbetet. 
Redovisningar och representation utgör en betydande del och det är också ett stort admi-
nistrativt arbete att förankra och motivera projektet inom organisationen. Inte sällan får 
själva projektuppgiften sättas på undantag för detta förankringsarbete. (Sjöholm, 1996)  
 
Projekt inom den sociala sektorn beskrivs ofta som något positivt, flexibelt och utvecklande 
och ses som en chans att prova idéer som, om de visar sig goda, kan integreras i linjen. 
(Penton & Askerland i Levin, 1996) Enligt Levin (1996), forskare inom socialt arbete som 
studerat ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och ett behandlingshem för miss-
brukare, visar dock forskning och erfarenhet att projekten sällan utvecklar eller förändrar 
linjearbetet, utan tvärtom ofta misslyckas med att uppnå sina mål. Att ett projekt exempelvis 
skapar kunskap om effektiva arbetsformer betyder inte att dessa arbetsformer börjar 
tillämpas i linjearbetet. Införandet kan bland annat hindras genom olika slags försvars-
strategier där erfarenheterna görs triviala, ”så arbetar vi redan och därför behöver vi inte bry 
oss om era erfarenheter”, märkvärdiga, ”så blir det bara för att ni kunnat välja särskilda 
klienter eller särskilt duktiga socialarbetare”, eller avvärjs, ”den där verksamheten är säkert 
bra för någon annan, men inte för oss”. Även Westelius (2001) är skeptisk till att projekten 
får någon påverkan. Utifrån ett antal metaforer skriver Westelius om projektens betydelse 
och deras roller och menar att de flesta av de olika metaforerna pekar på att projekten inte 
leder till några varaktiga verksamhetsresultat och i vissa fall inte ens har det som syfte. Några 
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av metaforerna indikerar dock att det enskilda projektet måhända inte ger resultat, men att 
projekten som helhet, den sammantagna projektportföljen, ska analyseras för en rättvisande 
bild. (Westelius, 2001) 
 
Lundin (2007) framhåller att det är viktigt som beställare och initiativtagare till ett projekt att 
planera för mottagandet av projektets resultat. Ofta används resurserna på ett sådant sätt att 
utvecklingen av en lösning får nästan alla resurser medan exempelvis förankring och utbild-
ning ”glöms bort”. Implementeringen av projektresultatet bör diskuteras så tidigt som 
möjligt och resursanvändningen måste balanseras så att det i slutet av projektet kvarstår 
resurser till införandet. Några frågor som man som beställare kan ställa sig är: Hur ska 
mottagandet se ut? Ska det vara ett eget projekt eller en del av projektet? Ska resurser från 
det första projektet utnyttjas? (Lundin, 2007)  

3.4.4 Utvärdering av mål och effekt 
Enligt det rationella idealet ska projekt utvärderas och utvärderingarna ligga till grund för nya 
ställningstaganden. De som startar, bedriver eller finansierar projekt förefaller dock ofta 
ointresserade av utvärderingar, åtminstone av vad utvärderingarna säger om måluppfyllelsen. 
(Sahlin, 1996a) Projektbidragen från olika finansiärer är trögrörliga och utbetalas ofta till 
samma mottagare, platser och verksamhetstyper år efter år. (Sahlin, 1996b) En anledning till 
det kan vara att människor har en benägenhet att fatta beslut som styrker tidigare beslut eller 
göra val som stärker tidigare val, även om dessa beslut och val visat sig vara ofördelaktiga i 
efterhand. Hos många människor finns en stark motvilja mot att medge misstag. Ett exempel 
på detta är projekt som drivs alldeles för länge i hopp om att de så småningom ska visa 
bättre resultat. Vidare söker människor gärna information som stödjer deras åsikt, instinkt 
eller preferenser och undviker information som motsäger den. (Karlöf, 2001) En annan 
anledning till att även projekt som konstant misslyckas med att nå sina mål får förnyade 
bidrag är att det egentligen är dolda mål som eftersträvas. Om de dolda målen nås får 
projektet upprepad finansiering. (Sahlin, 1996b) De konkreta resultaten är således oviktiga i 
praktiken eftersom det egentliga syftet är något annat än det som kommuniceras utåt. Detta 
kan vara en av förklaringarna till att det ständigt startas nya projekt trots att de sällan leder till 
några genomgripande förändringar. (Meeuwisse, 1996) 
 
Projektutvärderingar kan också syfta till att legitimera projekten och således sträva efter att 
ange skäl till varför nya anslag ska beviljas. (Meeuwisse, 1996) Detta leder till att information 
som antyder att de officiella målen inte nåtts tonas ned. Projektutvärderare undviker ofta att 
diskutera måluppfyllelse överhuvudtaget och beskriver istället processer och verksamheter. 
(Kyysgaard, i Sahlin, 1996b) Många utvärderingar redovisar även positiva erfarenheter som 
har anknytning till de officiella målen, exempelvis att föreningen har lyckats rekrytera nya 
medlemmar. Dessutom produceras i projekt ofta en stor mängd material som kan ge 
beslutsfattarna ett positivt intryck av projektet, exempelvis reklam för att locka deltagare till 
projektet eller göra projektet känt bland allmänheten. (Sahlin, 1996b) 
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3.5 Lärande 
Ett projekt kan vara misslyckat sett till exempelvis uppfyllande av specifikationer, tidsplaner 
och ekonomiska kalkyler, men betraktas som en framgång på grund av den kunskap som 
genererats, menar Tell och Söderlund (2001), två forskare som bland annat studerat lärande i 
projekt. I mitt sista nyckelord, lärande, berör jag kunskapshantering i projektverksamhet, där 
jag tar upp kodifierings- och personaliseringsstrategin samt olika utmaningar inom området.  

3.5.1 Kodifieringsstrategin 
Kodifiering innebär att explicitgöra erfarenheter och skapa information som andra kan an-
vända sig av, exempelvis skriva en rapport och lägga in rapporten i en databas. Hur den 
explicita kunskapen sedan ska överföras mellan individer inom en organisation kan 
tydliggöras i en kodifieringsstrategi. Strategin berör till stor del dokumentation, rapportering 
och lagring av kunskap samt hur man får andra individer att använda det som rapporterats 
och dokumenterats. (Tell & Söderlund, 2001)  
 
En orsak till att projektlärdomar går förlorade är enligt Schindler och Eppler (2003), forskare 
inriktade på kunskapshantering, att projektmedlemmar inte ser nyttan med att dokumentera 
utan anser att det är mer effektivt att inhämta kunskapen från den person som besitter den. 
Dokumentation är viktigt för lärandet menar de två forskarna, samtidigt som de framhåller 
att dokumentationen ska hållas på en rimlig nivå så att projekten inte drunknar i 
administration och blanketter. En annan anledning till att erfarenheter inte blir användbara är 
att lärdomarna är otillgängliga, alltför allmängiltiga eller dåligt dokumenterade och arkiverade. 
För att lyckas med att samla erfarenheter från projekt på ett effektivt sätt är det viktigt att 
organisationen, utöver motivation och disciplin, har färdigheter i utvärdering och kunskap 
om lämpliga format för dokumentation. Ytterligare en anledning till att projektlärdomar 
försvinner är stor tidspress vid projektets slut samtidigt som nya arbetsuppgifter väntar. 
(Schindler & Eppler, 2003) Wenell (2001) menar att många projekt avslutas för tidigt, vilket 
ibland beror på att projektmodellerna är för snäva eller kräver tidiga slut. Enligt Wenell 
måste tid avsättas för författandet av en slutrapport, tid som ska planeras in redan från 
början i projektet. Om det är projektledaren som skriver rapporten får hon eller han inte 
omedelbart kastas in i ett nytt projekt. (Wenell, 2001) 

3.5.2 Personaliseringsstrategin 
Till skillnad från kodifieringsstrategin som fokuserar på spridningen av explicit kunskap, 
handlar personaliseringsstrategin om interaktion mellan individer och om att utveckla system 
för kunskapsöverföring person till person. En personaliseringsstrategi går ut på att koppla 
ihop individer med behov av kunskap med individer som besitter kunskapen ifråga. (Tell & 
Söderlund, 2001) Baserat på en multipel fallstudie av storföretag skriver forskaren Newell 
(2004) att personaliseringsstrategin är att föredra framför kodifieringsstrategin och menar att 
företag måste röra sig bort från fokus på projektresultaten och på att lagra lärdomar med 
hjälp av informationsteknologi eftersom detta visat sig ineffektivt. Rapporter om projekt-
lärdomar läggs in i databaser som inte används, vilket dock inte hindrat att det numera är 
praxis med sådant IT-stöd i organisationer. Anledningarna till att databaserna står outnyttja-
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de är att lärande sker när det finns ett behov. Människor går inte in slumpvis och söker upp 
lösningar i ett IT-stöd, menar Newell. Istället söker människor upp dem som kan hjälpa dem 
eller så försöker de att lösa problemet på egen hand. Enligt Newell bör det vara mer fokus 
på hur resultat uppnåddes än på projektresultaten i sig eftersom procedurerna inte är unika 
även om resultatet är det. Här finns således utrymme för lärande av varandra. Även Wenell 
(2001) ger uttryck för viss skepticism gentemot databaser, men av andra skäl. Att lagra bra 
och dåliga erfarenheter i en databas som alla har tillgång till kan visserligen vara positivt, men 
förr eller senare blir erfarenheterna konserverande och motverkar nytänkandet och lusten att 
pröva nytt, menar han. 
 
Företag jobbar generellt mycket med att tillhandahålla kunskap och lite med att få människor 
att vilja ha kunskapen. Mer fokus bör ligga på det senare, menar Newell (2004), som anser att 
det är bättre att utveckla sociala nätverk än sofistikerade databaser som få använder. Även 
forskarna Berggren, Söderlund och Anderson (2001) talar om personlig erfarenhetsöver-
föring ansikte mot ansikte och menar att detta har extra stor betydelse i projektverksamhet. 
Slutrapporter och dylikt som författas vid projektavsluten får mycket sällan någon större 
spridning. Den viktigaste informationen i slutrapporter är ofta listan över deltagare så att 
ansvariga för liknande projekt i framtiden kan ta kontakt och direkt få den personliga 
information och erfarenhetsöverföring som är så viktig för kunskapsbildningen. (Berggren, 
Söderlund & Anderson, 2001) Även Lundin (2007) är skeptisk till slutrapporter och menar 
att de sällan gör någon nytta. Slutrapporten arkiveras omgående och ingen tittar därefter på 
den. Lundin menar att det är bättre att genomföra ett erfarenhetsseminarium där deltagare, 
deras chefer samt övriga projektledare inom organisationen ges tillfälle att tillsammans dra 
slutsatser utifrån det genomförda projektet. Ett exempel på hur det kan fungera är att alla 
projektledare samlas en gång i kvartalet och går igenom de senaste slutrapporterna. Detta ger 
inte enbart kunskap för organisationen utan även kraft åt projektdeltagarna som känner att 
organisationen lyssnar på deras erfarenheter. Det är viktigt för vårt behov av att bli sedda 
och bekräftade, menar Lundin. 

3.5.3 Utmaningar för kunskapshantering i projektverksamhet 
Enligt Söderlund (2005) är projektteamen arenor där medarbetarna kan växelspela och träffa 
nya människor med olika bakgrund och profession, vilket ger individen möjlighet till lärande 
och kompetensutveckling. Söderlund tar också upp vikten av ett språk för att möjliggöra 
kunskapsintegration bland projektmedarbetare. En gemensam terminologi underlättar för 
individer att dela och integrera kunskap på områden där gemensam kunskap saknas. 
(Söderlund, 2005) Då projektorganisationen innebär en tydlig målorientering och avskärm-
ning förbättras förutsättningarna för lärande eftersom komplexiteten reducerats och lär-
domar lättare kan dras från utfall. Problemet är dock att lärandet tenderar att bli lokalt 
eftersom projektet är avskilt från organisationen i övrigt. Det är således viktigt, både för 
kodifierings- och personaliseringsstrategier, att ha incitament som belönar dem som tar sig 
tid att dela med sig av sina lärdomar. Om incitamenten för kunskapsdelning är svaga kan det 
bli problematiskt med överföringen av kunskap mellan individer. Exempelvis kan individer 
vara rädda för att förlora status i organisationen om de delar med sig av sin kunskap eller för 
att beroendet av deras kompetens minskar. Det kan även vara svårt för individen att veta 
vilka lärdomar som är viktiga att föra vidare. För mottagaren kan det å andra sidan vara svårt 
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att veta vilken kunskap som saknas i ett projekt eller så kan tidspress och ökat uppgiftsfokus 
hindra mottagaren från att ta emot kunskapen. (Tell & Söderlund, 2001) 
 
Enligt forskaren Södergren (2005) missgynnas skapandet av ny kunskap av det fokus på 
mätning, utvärdering och nyckeltalsstyrning som idag finns i företag och offentlig sektor. 
Orsaken är att kunskapsintensivt arbete delvis har andra drivkrafter, där Södergren lyfter 
fram tre aspekter som särskilt viktiga: det tysta kunnandet, förmågan att läsa sammanhang 
och se helheten samt det emotionella klimatet. Det tysta kunnandet gynnas inte av en 
betoning på exempelvis formalia såsom antal avklarade ärenden. Inte heller förmågan att se 
helheten, vilket är viktigt för nyskapandet av kunskap, gynnas av mätning och utvärdering 
eftersom sådant accentuerar delarna och inte helheten. Det emotionella klimatet, slutligen, 
handlar om att mätning kan skapa rädsla hos medarbetare för att göra fel, något som inte 
stimulerar skapandet av ny kunskap. Södergren rekommenderar därför att mäta några få, 
viktiga nyckeltal, men inte koncentrera sig på mätningen utan på ledarskapet och möjlig-
heterna till lärande.  

3.6 Sammanfattning av ramverket 
I min referensram har jag presenterat den teoretiska utformningen av ramverkets tre nyckel-
ord effektivitet, ändamålsenlighet och lärande. Inom effektivitet har jag behandlat olika teori-
er som jag anser berör hur väl en projektverksamhet fungerar operativt sett. Teori kring 
projektmodeller, olika projektaktörer såsom styrgrupp och projektmedarbetare, ansvarsför-
delning inom projektet samt matrisorganisering är områden som jag menar sammantagna 
kan användas som utgångspunkt för en kvalitativ bedömning av effektiviteten. Här handlar 
det ofta om hur organiseringen av enskilda projekt bör fungera, teori jag använder för att 
jämföra med den faktiska situationen inom Svenska Röda Korset. Vidare fordras även teori 
kring styrningen av en projektverksamhet som helhet eftersom jag menar att strategiarbete 
kan bedrivas mer eller mindre effektivt, vilket bör ingå i bilden när nyckelordet effektivitet 
behandlas. Jag har även tagit upp en modell för hur projektmogen en organisation är 
eftersom jag anser att modellen belyser effektivitetsaspekter på en projektverksamhet och 
således kan användas för att säga något om hur projektverksamheten inom Svenska Röda 
Korset fungerar.  
 
Inom mitt andra nyckelord, ändamålsenlighet, har jag presenterat teori kring hur mål bör 
formuleras och förekomsten av så kallade dolda mål. Med dessa teorier som utgångspunkt 
menar jag mig genom analys kunna säga något om den effekt Svenska Röda Korsets projekt 
önskar åstadkomma. Vidare tar jag upp teori som pekar på svårigheterna för projekt att 
åstadkomma verklig förändring samt projektutvärderingars stundtals tvivelaktiga betydelse. 
Denna teori använder jag för att i mitt analyskapitel föra en diskussion kring vilken effekt 
projekten inom Svenska Röda Korset faktiskt uppnår, inte enbart vilken effekt de efter-
strävar. Medan mitt nyckelord effektivitet enbart behandlar hur projektverksamheten funger-
ar, inte vad den faktiskt åstadkommer, berör ändamålsenlighet således de resultat projekten 
dels önskar uppnå, dels uppnår. Ändamålsenlighet handlar med andra ord om att göra rätt 
saker, medan effektivitet handlar om att göra saker rätt. 
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Det tredje och sista nyckelordet, lärande, inbegriper teori kring explicit kunskap och hur den 
kan hanteras, kunskapsöverföring person till person och dess betydelse jämfört med explicit-
gjord kunskap, samt olika utmaningar för lärande inom projekt. De olika teorierna använder 
jag för att analysera mitt empiriska material utifrån hur kunskapshanteringen och stödet för 
lärande fungerar inom Svenska Röda Korsets projektverksamhet. Eftersom lärande som 
nyckelord i denna rapport är underordnat de övriga två nyckelorden är teorin inte utvecklad i 
samma utsträckning. Det finns med andra ord väsentligt mycket mer att säga om detta 
område och det är förstås möjligt att skriva ett examensarbete enbart inriktat på lärande i 
projekt eller till och med viga en hel forskarkarriär åt ämnet.  
 
Sammanfattningsvis bygger referensramen upp mina tre nyckelord effektivitet, ändamåls-
enlighet och lärande och utgör den teoretiska grund utifrån vilken jag ämnar strukturera och 
analysera mitt empiriska material. 
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4 Svenska 
Röda Korset 

 
Nedan följer en beskrivning av Svenska Röda Korset, vilket inkluderar en kort historik samt en 
redogörelse för organisationens verksamhet och struktur. 

4.1 Röda korsrörelsen 
Röda Korset grundades 1863 i Genève i och med att Internationella rödakorskommittén 
bildades. Numera finns rörelsen i sammanlagt 185 länder världen över och engagerar 97 
miljoner människor som medlemmar eller frivilligarbetare. Röda korsrörelsen består av 
Internationella rödakorskommittén, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen 
samt Internationella rödakorskonferensen. Internationella rödakorskommitténs uppgift är att 
skydda och hjälpa offren i väpnade konflikter och kommittén bär även ett ansvar för 
Genèvekonventionens utveckling och efterlevnad. Internationella rödakors- och rödahalv-
månefederationen är ett samordningsorgan för de 185 nationella rödakors- och rödahalv-
måneföreningarna och har, precis som kommittén, sitt huvudkontor i Genève. Interna-
tionella rödakorskonferensen, slutligen, är det högsta beslutande organet för hela rödakors-
rörelsen och sammanträder vart fjärde år. (Svenska Röda Korsets hemsida) 
 
Svenska Röda Korset utgör en av de 185 rödakors- och rödahalvmåneföreningarna och bild-
ades redan 1865. Organisationen tillhör därmed de äldsta föreningarna i rörelsen. I Svenska 
Röda Korsets stadgar anges att organisationens ändamål är att ”förhindra och lindra mänsk-
ligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig för-
ståelse och vänskap samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk”. (Svenska 
Röda Korsets hemsida) 
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4.2 Organisationsstruktur 
Inom Svenska Röda Korset finns drygt 1300 lokala röda korsföreningar, så kallade kretsar. 
Kretsarna arbetar utifrån de lokala behov som finns och verksamheten bedrivs av ideellt 
engagerade personer, vilka Svenska Röda Korset benämner frivilliga. År 2006 uppgick antalet 
frivilliga till närmare 40 000, medan det totala antalet medlemmar vid årsskiftet 2006/2007 
var cirka 270 000. (Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för år 2006) Cirka 100 an-
ställda konsulenter arbetar med att ge stöd till kretsarna i deras arbete. (Svenska Röda 
Korsets hemsida) 
 
Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ är riksstämman som hålls vart tredje år. Om-
buden till stämman utgörs av medlemmar från hela landet och antalet har de senaste åren 
uppgått till cirka trehundrafemtio. Vid riksstämman väljs bland annat den så kallade central-
styrelsen som är högsta beslutande organ mellan stämmorna. Centralstyrelsen har till sitt för-
fogande en tjänstemannaorganisation som leds av generalsekreteraren från huvudkontoret i 
Stockholm. (Svenska Röda Korsets hemsida) Tjänstemannaorganisationen är dels uppdelad i 
tio regioner som spänner över hela landet, dels i nio avdelningar som finns placerade på 
huvudkontoret. De nio avdelningarna utgörs av fyra verksamhetsavdelningar, Katastrof och 
Beredskap, Folkrätt och Flykting, Hälsa och Social trygghet och Frivillighet och Förenings-
utveckling, samt av fem stödavdelningar, såsom personal, kommunikation och IT. Därutöver 
har generalsekreteraren en stab bestående av ett tiotal personer som bistår general-
sekreteraren i hans arbete. (Svenska Röda Korsets intranät för anställda) 
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 Figur 1: Svenska Röda Korsets tjänstemannaorganisation. Källa: Svenska Röda Korset. 
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Antalet anställda under år 2006 var i medeltal motsvarande 408 heltidstjänster. Av dessa 
fanns 252 heltidstjänster i de tio olika regionerna, där merparten arbetar med att stödja det 
lokala röda korsarbetet på kommunnivå. Av de övriga 156 heltidstjänsterna fanns 55 tjänster 
på verksamhetsavdelningarna och 101 tjänster på stödavdelningarna. (Svenska Röda Korsets 
Årsredovisning för 2006 samt interna dokument) I min undersökning har jag behandlat 
tjänstemannaorganisationen som helhet. Fokus har dock legat på regionerna och verksam-
hetsavdelningarna, vilka är de som bedriver verksamhet riktad mot de målgrupper organisa-
tionen arbetar för, antingen direkt eller indirekt genom stöd till frivilligrörelsen. 
 
År 2006 uppgick organisationens kostnader till 966 miljoner kronor. Enligt Stiftelsen för in-
samlingskontroll, SFI, får insamlingskostnader, medlemskostnader och administration inte 
överstiga 25 procent av den totala årsintäkten för att en ideell organisation, stiftelse eller ett 
trossamfund ska tillåtas använda ett så kallat 90-konto. För Svenska Röda Korset var siffran 
13 procent. (Svenska Röda Korsets årsredovisning för 2006) 
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5 Empiri 
 
Följande kapitel utgör rapportens empiri och redogör för Svenska Röda Korsets projektverksamhet 
utifrån ramverkets tre nyckelord: effektivitet, ändamålsenlighet och lärande. 

5.1 Effektivitet 
Inom effektivitet beskriver jag hur projektbegreppet betraktas inom Svenska Röda Korset 
samt hur projektorganisering, samverkan med linjeverksamhet, projektmodell och styrning 
av projektverksamheten fungerar. 

5.1.1 Projekt och projektorienterat arbetssätt  
I slutet av år 2000 fastställde Svenska Röda Korset riktlinjer för hur projektformen skulle 
tillämpas, benämnda Svenska Röda Korsets riktlinjer för projektarbete, vilka reviderades i slutet av 
år 2004. Riktlinjerna beskriver vad ett projekt är och hur projekt ska bedrivas inom organisa-
tionen. Enligt riktlinjerna kan projekt organiseras på olika sätt, men följande kriterier gäller 
för samliga projekt och utgör organisationens projektdefinition: 
 

1. ”Definierad uppdragsgivare 
2. Tydligt syfte 
3. Tydligt mål (övergripande) 
4. Bestämd tid för start och slut 
5. Avgränsningar för projektet 
6. Definierade intressenter 
7. Särskilt avsatta personalresurser 

8. Särskild uppgift, som skiljer sig 
från det ordinarie arbetet 

9. Särskild organisation 
10. Särskild budget 
11. Fortlöpande dokumentation 
12. Fortlöpande uppföljning 
13. Utvärdering”

 
Inom Svenska Röda Korset drivs flera olika projekt, både på huvudkontoret och ute i 
regionerna. Projektformen kan exempelvis användas för att ta fram ny kunskap som utnyttjas 
i påverkansarbete mot makthavare. Ett exempel på sådana projekt är Ny utlänningslag under 
lupp som har en heltidsanställd projektledare som studerar den nya utlänningslagen som 
trädde i kraft år 2006. Projektformen kan också nyttjas för att starta upp ny verksamhet som 
ska löpa vidare även efter att projektet är avslutat. Ett exempel på detta är projektet 
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Stödverksamhet efter katastrofer och kriser som bland annat har som mål att etablera samtals-
grupper för människor i sorg. Slutligen finns projekt som syftar till organisationsförbättringar 
internt, såsom det pågående projektet för inköp av ett nytt HR-system. Vidare kan projekten 
organiseras på olika sätt. Det finns projekt med enbart tjänstemän och projekt där frivilliga 
och tjänstemän arbetar tillsammans. Det finns också projekt som involverar anställda från 
olika avdelningar och regioner samt projekt med eller utan styrgrupp. Inom organisationen 
finns även projekt som drivs ihop med samarbetspartners och projekt som drivs av enbart 
Svenska Röda Korset.  
 
Svenska Röda Korsets tjänstemannaorganisation talar dock inte enbart om projekt utan 
också om vad de kallar för ”projektorienterat arbetssätt”. Enligt riktlinjerna innebär ett 
projektorienterat arbetssätt att: 
 

• ”Arbeta i projekt i de situationer där projektformen är bästa metoden 
• Medarbetarna även inom ramen för ordinarie verksamhet arbetar i tvär-

grupper/nätverk av olika slag för att lösa specifika uppgifter 
• Medarbetarna ges möjlighet att ingå i projekt, antingen som del i en projektgrupp 

eller som specialist 
• Strävan är att tillvarata medarbetarnas kunskaper och spetskompetenser 
• Medarbetarna har en allmän kunskap om projektarbete.” 

 
Det projektorienterade arbetssättet beskrivs ofta som ”ett tänk” av chefer och medarbetare, 
det vill säga att medarbetarna tänker efter hur de ska lösa en särskild uppgift och vad de vill 
uppnå med att lösa uppgiften. Förhoppningen är att det projektorienterade arbetssättet ska 
innebära att arbetet i linjeverksamheten bedrivs mer effektivt och att medarbetare stimuleras 
att arbeta över avdelnings- och regiongränserna så att deras kompetenser bättre tas tillvara. 
Ambitionen från ledning och chefer är att organisationen ska arbeta och tänka mer projekt-
orienterat, inte enbart driva projekt. Vid projektorienterat arbetssätt behöver riktlinjerna för 
projektarbete inte följas. Arbetssättet kan exempelvis innebära att tre personer inom en 
avdelning får en gemensam uppgift och en deadline att arbeta mot, men funktioner såsom 
projektplan och särskild budget saknas. Som exempel på projektorienterat arbetssätt nämner 
en projektledare några konsulenter som arbetat med att Mötesplats Kupan4 ska vara 
sommaröppet i deras region. Idén är ny och har inte prövats tidigare och konsulenterna har 
fått planera och samordna resurser för att få det hela att fungera. Enligt projektledaren anser 
konsulenterna att de har arbetat projektorienterat eftersom de genomfört en aktivitet som 
inte sker dagligdags. Projektledaren själv är dock mer tveksam. Generellt sett råder stor 
osäkerhet inom organisationen om vad ett projektorienterat arbetssätt egentligen innebär och 
uppfattningarna varierar beroende på vem jag talar med. Några anser att skillnaden mellan 
projekt och projektorienterat arbetssätt är att det förra är tidsbestämt medan det senare kan 
löpa på kontinuerligt. Andra säger att projekt har uppdragsgivare vilket det projektorien-
terade arbetssättet saknar. Ytterligare några lyfter fram att det projektorienterade arbetssättet 
till skillnad från projekt inte behöver leva upp till riktlinjerna fullt ut. 

                                                 
4 Mötesplats Kupan är en samlingsplats där Svenska Röda Korset bedriver verksamhet och säljer second hand-
kläder till förmån för sitt arbete. I dagsläget finns 289 Mötesplats Kupan runt om i landet enligt Svenska Röda 
Korsets hemsida. 
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”Det är väldigt diffust. Folk blir lite förvirrade av det. Man vet inte skill-
naden mellan projekt och projektorienterad.” 
Medarbetare 

 
Osäkerheten om vad som är projektorienterat arbetssätt spiller även över i en osäkerhet om 
vad projekt är. Det talas ibland om projekt och ”riktiga” projekt och en gemensam upp-
fattning om projektbegreppet saknas. Vissa anser att projekt enbart är det som lever upp till 
riktlinjernas projektdefinition, medan andra tycker att riktlinjerna är alltför fyrkantiga för att 
avgöra vad som är och inte är projekt. En av cheferna illustrerar osäkerheten genom att ge 
uttryck för en indelning av projekt i ”riktiga” projekt, vilket är de projekt som följer rikt-
linjerna, och projektinriktade projekt, vilket är övriga projekt. Ett annat exempel är svaret jag 
får på frågan varför en verksamhet som linjechefen anser är ett projekt inte kallas för det: 
 

”Det vet inte jag. Det är per definition, vi kallar det inte projekt, men det är 
ett projekt. Det är ett sånt här projekt vi inte kallar projekt men jag tycker 
att det är ett väldigt bra projekt.” 
Chef 

 
Synen på projektverksamhet inom Svenska Röda Korset går att illustrera med en skala där 
linjeverksamheten befinner sig längst till vänster och projekten längst till höger. Däremellan 
finns verksamhet som organisationen anser befinner sig någonstans mellan de båda extrem-
erna. 
 
  
 
   Linjeverksamhet  Projekt 
 
 
 
Bland Svenska Röda Korsets anställda finns idag knappast någon som inte känner till att 
organisationen har en ambition att vara projektorienterad, även om det råder en osäkerhet 
om vad det innebär. Ledningen är positiv till projekt som arbetsform och många medarbet-
are instämmer i att ett ökat fokus på projekt är rätt väg att gå. Projektformen skapar engage-
mang bland de anställda och man jobbar inte längre lika mycket på egen hand utan sam-
arbetar mer med varandra, säger en chef. Samtidigt finns det anställda som inte är lika 
positivt inställda. Vissa menar att det har gått inflation i ordet projekt och att det är ett 
modeord. En del anställda associerar projektformen med extraarbete. ”Åh, ska vi göra allt 
det här och det här och dessutom driva det i projektform?”, illustrerar en medarbetare jar-
gongen. Uppfattningen är dock att antalet projekt har ökat bland de anställda de senaste 
åren. Däremot har projektformen inte fått något genomslag bland kretsar och frivilliga. Det 
finns några projekt men de utgör ingen stor del av verksamheten. Det har nu gått sju år 
sedan det nya arbetssättet introducerades och en av medarbetarna är kritisk: 
 
 
 

Figur 2: Perspektiv på projekt- respektive linjeverksamheten. 
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”Om varje konsulent startade ett projekt om året så borde vi ha typ 700 
projekt nu. Vad är det som stoppar oss?” 
Medarbetare 

 
Flera medarbetare framhåller projektformen som något som förenklar för kretsarna att våga 
pröva nya arbetssätt. Kretsarna kan på prov driva ett projekt vid sidan av den ordinarie 
verksamheten, vilket gör att det inte känns lika hotfullt att börja arbeta på ett nytt sätt, menar 
de. En medarbetare tror att attityden mot projekt varierar bland de frivilliga. Äldre kan vara 
mer skeptiska, medan unga är mer redo att pröva något nytt. 

5.1.2 Uppdragsgivare, styrgrupp och projektledare 
Enligt riktlinjerna ska varje projekt ha en uppdragsgivare, medan inrättandet av styrgrupp är 
valfritt och beror av vad som passar projektet ifråga. Ett litet projekt behöver måhända inte 
en styrgrupp, medan det är viktigare för ett större projekt. Projektets uppdragsgivare an-
svarar för att formulera ett skriftligt projektdirektiv, vilket bland annat ska innehålla syfte, 
effektmål och övergripande projektmål. Direktivet ska även klargöra former för uppföljning 
samt vem som fattar beslut om hur projektresultaten ska hanteras. Om projektet har en styr-
grupp ansvarar denna för att se till att projektplan, budget, genomförande, uppföljning, 
avslut, utvärdering och slutrapportering sker i enlighet med uppdragsgivarens direktiv. Upp-
dragsgivare för projekt inom tjänstemannaorganisationen är alltid en chef och i styrgrupper-
na sitter oftast chefer. Kunskapen om vad som är uppdragsgivarens och styrgruppernas 
ansvar varierar inom organisationen. Det anordnas ingen särskild utbildning för hur arbete i 
styrgrupper ska bedrivas eller vad som ingår i rollen som uppdragsgivare och cheferna har 
inte alltid tillräcklig kunskap om hur en projektverksamhet ska ledas. Ett exempel på detta 
ges av en projektledare som berättar att en av cheferna i projektets styrgrupp kommer med 
nya idéer under styrgruppsmötena, trots att det inte är styrgruppens roll att lägga in nya 
uppgifter i ett pågående projekt. Alla projekt har inte heller skriftliga direktiv, även om det 
finns i de flesta projekten. Exempelvis uppger en projektledare att hennes projekt inte har 
några skriftliga direktiv, men säger samtidigt att hon inte saknar det heller. I projektet finns 
ingen styrgrupp utan enbart en uppdragsgivare som också är projektledarens chef. Upp-
följningen består av att uppdragsgivaren ibland frågar ”Går det bra?” och projektledaren 
svarar ”Ja”. Projektledaren tycker att detta fungerar mycket bra.  
 
Tidigare har det ofta funnits styrgrupper inom Svenska Röda Korset som har innehållit så 
mycket som tio personer. I stora styrgrupper ökar risken att cheferna ser till linjeintresset 
mer än projektets intressen, menar en medarbetare. Styrgrupperna på tjänstemannasidan 
börjar dock bli mindre numera. Samtidigt kvarstår problemet att cheferna ofta är mycket 
upptagna och inte alltid har tid att sköta sina åtaganden i den omfattning som skulle behövas. 
En medarbetare menar att brister i styrgrupperna oftare beror på att cheferna inte har tid än 
att de inte har den kunskap som krävs. Hur många projekt hinner man vara uppdragsgivare 
för, frågar hon retoriskt. Det finns även projektledare som känner ett bristande intresse från 
uppdragsgivare och styrgrupp. En projektledare berättar att hennes projekt anses vara hög-
prioriterat, men hon känner sig trots det lite avvisad. Projektet har inte prioriterats av 
styrgruppen i den utsträckning som projektledaren hade trott att det skulle göras. Samtidigt 
finns det en stor fördel i att det är just chefer som sitter i styrgrupperna, även om cheferna 
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kan vara mycket upptagna personer. I och med att cheferna rår över tjänstemannaorganisa-
tionens personella resurser har de större möjligheter att se till att beslut som fattas i styr-
gruppen verkställs på avdelningarna eller regionerna som berörs. 
 
Det är vanligt att projekt som involverar tjänstemän varar minst ett år. Om det rör sig om 
kortare tidsperioder än ett år anser en medarbetare att man bör fundera på om arbetet verk-
ligen ska drivas i projektform eftersom det kräver resurser att starta upp ett projekt, exempel-
vis arbetstid för att organisera människor i styrgrupp och referensgrupp. I många projekt 
sköts det löpande arbetet av enbart en projektledare utan något team med projektmed-
arbetare, även om det oftast finns människor involverade runtom projektet i exempelvis styr-
grupper och referensgrupper. Heltidsanställda projektmedarbetare är ovanligt, måhända icke 
existerande, inom organisationen. Däremot är det vanligt med heltidsanställda projektledare 
och medarbetare som arbetar deltid i projekt. Varje projektledare och projektmedarbetare 
har en linjechef över sig och i styrgrupperna sitter så gott som alltid projektledarens chef. En 
av projektledarna uttrycker tveksamhet om när hon ska gå till styrgruppen och när hon ska 
vända sig direkt till sin chef. Projektledaren är osäker på vilken roll chefen har i styrgruppen 
och kan också oroa sig för om chefen tycker att projektledaren borde ha gått direkt till henne 
istället för att vända sig till styrgruppen. En annan faktor som kan vara påfrestande för vissa 
projektledare är att de inte alltid vet hur länge de får jobba kvar inom organisationen. I flera 
projekt ansöks om pengar en gång om året och projektledaren är då beroende av att ansökan 
går igenom för att få fortsätta sin anställning. Förfarandet innebär även en osäkerhet för 
regionerna som driver projekten eftersom de ofta får finansiera projektledaren under den 
period då man inväntar svar från bidragsgivaren. Vidare kräver utformandet av projektansök-
ningar en hel del arbetstid. I perioder kan det ta tio timmar i veckan, uppger en projektledare. 
Även administrationen kan ta mycket tid, såsom rapportskrivning, veckorapporter, slut-
rapporter, delrapporter och ekonomisk redovisning. Att samtidigt administrera och söka nya 
projektpengar kan stundtals sluka upp till 50 % av arbetstiden, menar projektledaren. 
 
Ytterligare en risk är att projektledare känner sig ensamma eftersom många projekt inte har 
några projektmedarbetare. Det kan exempelvis handla om så enkla saker som att man i en 
region har utsedda koordinatörer som planerar semestrar tillsammans med regionchefen. 
Eftersom projektledaren inte tillhör någon särskild koordinatör är det lätt att hon eller han 
glöms bort. Samtidigt blir projektledaren ofta välintegrerad på den avdelning eller region som 
hon eller han tillhör eftersom projektledaren har samma chef som linjearbetarna och sitter 
placerad tillsammans med alla andra. Projektledaren utgörs ofta av en medarbetare, även om 
det också händer att chefer begär tjänstledigt från sin chefsposition för att leda ett projekt. 
Projektledare hämtas även utanför organisationen mer och mer. Vid stora projekt 
annonseras tjänsten ut och både medarbetare inom Svenska Röda Korset och externa 
personer kan söka. En heltidsfinansierad projektledare uppger att det finns viss avundsjuka 
hos den övriga personalen gentemot projektledare. ”Det finns mycket jante inom den här 
organisationen”, säger hon och menar att vissa anställda som har arbetat länge inom 
organisationen och inte riktigt vet vad de presterar kan känna sig hotade av en projektledare 
hämtad utifrån. Projekten sätter fokus på resultat på ett annat sätt än linjeverksamheten, 
vilket kan uppfattas som skrämmande, menar hon. 
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5.1.3 Dragkamp mellan linje och projekt 
Inom Svenska Röda Korset uppskattas sällan hur mycket arbetstid medarbetare placerade på 
deltid i projekt ska lägga på det löpande projektarbetet. Det är vanligt att projektmedarbetare 
hamnar i kläm eftersom ordinarie arbetsuppgifter inte skärs ned när medarbetaren involveras 
i ett projekt. Projektarbetet hamnar så att säga ovanpå de ordinarie arbetsuppgifterna och 
arbetsbördan kan bli alltför tung. Det händer att anställda inte kommer på projektmöten 
trots att de sagt ja till att delta i projektet ifråga, vilket beror på att det vid tidsbrist ofta är 
lättare att prioritera bort projektarbetet än de ordinarie linjeuppgifterna. Generellt sett saknas 
stöd för medarbetarna från deras chefer i arbetet att nedprioritera ordinarie arbetsuppgifter 
när medarbetaren placeras i projekt. Vissa chefer ger visserligen instruktioner att medarbetar-
en ska prioritera ned linjearbetet under projekttiden, men utan att hjälpa medarbetaren i vilka 
arbetsuppgifter som ska tas bort rent specifikt. Att prioritera ned arbetsuppgifter kan vara 
svårt för den enskilda medarbetaren, särskilt som kollegor ibland förväntar sig att de 
ordinarie arbetsuppgifterna ska skötas som vanligt. Problemen att bortprioritera har lett till 
att det finns stressade medarbetare inom organisationen och att vissa projekt drar ut på tiden 
eller inte slutförs alls eftersom projektmedarbetarna inte hinner med. Samtidigt finns även 
positiva exempel. En chef som placerade en medarbetare i ett projekt på 40 % under några 
månader lät medarbetaren skriva ned samtliga arbetsuppgifter i linjen samt uppskatta 
tidsåtgången för varje uppgift. Därefter satte sig chefen ned med medarbetaren och gick 
igenom listan. Chefen bestämde i dialog med medarbetaren vilka uppgifter som skulle skjutas 
upp till efter att projektet var avslutat, vilka uppgifter som inte skulle utföras alls och vilka 
uppgifter som någon annan medarbetare skulle sköta under projekttiden. Medarbetaren fick 
också skriva in exakt vilka datum hon skulle jobba med projektet och vilka dagar hon skulle 
jobba med linjeverksamheten för att underlätta för henne att få arbetsro. Genom tillväga-
gångssättet gavs medarbetaren möjlighet att kunna lägga den tid på projektet som krävdes 
och hon hade också en trygghet i att hennes prioriteringar och bortprioriteringar var sanktio-
nerade av hennes chef. 
 
Utöver tidsuppskattningar för det löpande projektarbetet uppskattas i stort sett aldrig hur 
mycket tid personer i eventuella styrgrupper och referensgrupper ska avsätta för projekten. 
Istället tar Svenska Röda Korset för givet att arbetstiden för anställda som knyts till projekt 
finns där automatiskt och inte kostar något. Eftersom arbetstiden för personer involverade i 
projekt inte anges i projektdirektiv eller projektplaner saknas av naturliga skäl kostnader för 
arbetstid i de flesta projektbudgetar. Enligt rekommendationer från internrevisorerna bör 
arbetstid visserligen redovisas i projektkostnaderna, men så sker vanligtvis inte, bortsett från 
de projekt där detta krävs av de externa finansiärerna. Eftersom arbetstiden inte bokförs vet 
Svenska Röda Korset inte hur mycket arbetstid tjänstemannaorganisationen lägger på projekt 
eller om vissa projekt kräver större arbetstidsresurser och andra mindre. En av cheferna 
menar att det krävs för mycket administration att bokföra arbetstid. Redovisningen måste 
skötas manuellt och många inom organisationen anser att det saknas ett bra stöd för projekt-
redovisning i ekonomisystemet. Projektet måste först vända sig till administrationsavdelning-
en för att få ett projektnummer och därefter koda lönen på det numret. De anställda måste 
sedan själva skriva upp hur mycket tid de arbetar i projektet ifråga. Därefter måste admini-
strationsavdelningen lägga in siffrorna i ekonomisystemet och slutligen fördelar lönekontoret 
kostnaderna på projekt respektive linjeverksamhet. Ju mer administration, ju större risk att 
det blir fel någonstans, säger chefen. Förhoppningarna är dock att problemen ska lösas med 
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det nya HR-system som ska införas framöver. Där ska ett projektredovisningssystem ingå för 
redovisning av kostnader. I det systemet ska man kunna följa upp om projekten håller 
budget och arbetstiden ska enklare kunna bokföras.  

5.1.4 Riktlinjerna för projektarbete 
I riktlinjerna för Svenska Röda Korsets projektarbete anges att dokumentet är tänkt som 
vägledning för både frivilliga och anställda som driver projekt. Hos frivilligrörelsen förefaller 
dock riktlinjerna i stort sett okända. Flera respondenter menar att riktlinjerna behöver för-
enklas för att frivilligrörelsen ska kunna använda dem. Projekt kan verka skrämmande och 
riktlinjerna får inte skrämma iväg de frivilliga, menar de. Förenklade riktlinjer är därför något 
som håller på att arbetas fram av avdelningen Frivillighet och Föreningsutveckling. Samtidigt 
är spännvidden inom frivilligrörelsen stor. En frivillig person kan vara allt från vd för ett 
börsbolag som arbetat i projekt eller styrt projektportföljer hela sitt yrkesverksamma liv till 
en anställd inom hemtjänsten som aldrig medverkat i projekt överhuvudtaget. Kunskapen 
om projektarbete varierar således stort bland de frivilliga. 
 
Inom tjänstemannaorganisationen är riktlinjerna mer välkända än inom frivilligrörelsen. 
Åsikterna om riktlinjernas kvalitet skiljer sig dock åt bland de anställda. En projektledare 
tycker att riktlinjerna är lätta att förstå och att det är bra att de har begränsat med text, 
medan en annan projektledare menar att de borde vara mer utförliga. Bland chefer är inställ-
ningen generellt mer negativ än bland projektledare och konsulenter, även om åsikterna 
varierar även bland de två sistnämnda grupperna. Flera chefer anser att riktlinjerna är för 
stelbenta och att det krävs för mycket arbete att följa dem. Några chefer säger att deras 
projekt oftast inte följer riktlinjerna fullt ut utan istället använder sig av ett projektorienterat 
arbetssätt eftersom riktlinjerna är för rigida. 
 

”Man får inte bli alltför styrd av vad man måste ha enligt riktlinjerna. Jag 
tycker riktlinjerna är för styrande. Många har frångått dom. Då jobbar vi 
projektorienterat istället för att jobba projekt, säger jag. Att ha referens-
grupp bara för att ha det har vi inte tid eller råd med.” 
Chef 

 
En av projektledarna uppger att det finns en viss projekttrötthet i organisationen. ”Åh, inte 
de här direktiven igen”, illustrerar projektledaren hur diskussionen kan gå. Även projekt-
ledaren anser att direktiven ibland tar överhanden och att de borde förenklas. Samtidigt 
saknar flera respondenter vetskap om vad riktlinjerna egentligen innehåller. Exempelvis 
uppger flera personer kravet på styrgrupp som betungande, trots att riktlinjerna fastslår att 
inrättandet av styrgrupp är valfritt och beror på vad som passar projektet ifråga. Samma 
resonemang förs kring referensgrupp, men inte heller där finns något tvång i riktlinjerna att 
inrätta en sådan grupp. Ofta använder projektledare och konsulenter riktlinjerna initialt vid 
utformningen av projektplaner, men kontrollerar därefter inte i någon större utsträckning 
huruvida de följer riktlinjerna. Inom organisationen får det ofta inte heller några konsekvens-
er om någon underlåter att arbeta efter riktlinjer och policys. Det råder en organisations-
kultur där människor har relativt stor frihet att agera efter eget huvud, en kultur som inte 
främjar att människor följer direktiv och riktlinjer. Många medarbetare har arbetat länge 
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inom organisationen och är vana att göra på ett visst sätt. Det präglar även användningen av 
riktlinjerna för projektarbete. En chef säger så här när jag för riktlinjerna på tal: 
 

”Tyvärr läser jag väl sånt lite för dåligt, jag gör som jag vill ändå.” 
Chef 

 
Alla respondenter är dock, som jag nämnt, inte negativt inställda till riktlinjerna. Det finns 
även chefer som menar att det är allas ansvar att följa de riktlinjer som organisationen fast-
slagit och som uppmanar medarbetarna att använda riktlinjerna för projektarbete. Det finns 
också medarbetare som är mycket noga med att riktlinjerna följs. En chef som är skeptisk till 
riktlinjerna menar att de anställda genom riktlinjerna givits alltför mycket makt i och med att 
de kan hänvisa till dokumentet i diskussioner om hur ett projektarbete ska utföras.  

5.1.5 Styrning av projektverksamheten som helhet 
Ingen i Svenska Röda Korset vet i dagsläget hur många projekt som bedrivs inom organisa-
tionen. Den så kallade projekt- och utvärderingsdatabasen, nedan kallad projektdatabasen, 
som kom i bruk hösten 2006 innehåller bara en del av tjänstemannaorganisationens projekt. 
Frivilligprojekt saknas helt eftersom de frivilliga ännu inte har fått tillgång till databasen, 
något som dock planeras ske framöver. I dagsläget finns 43 tjänstemannaprojekt inlagda i 
projektdatabasen, vilka utgörs av både pågående och avslutade projekt. Hur många projekt 
som egentligen bedrivs är dock okänt. En medarbetare gissar att det verkliga antalet kan vara 
dubbelt så många som de 43 projekten, men det är enbart en gissning. 
 
I generalsekreterarens stab finns en planeringssamordnare som ansvarar för uppföljning av 
organisationens verksamhet och för att ha en överblick över projektverksamheten. Den nu-
varande planeringssamordnaren anställdes för drygt ett och ett halvt år sedan och i samband 
med nyanställningen infogades uppdraget som projektsamordnare bland arbetsuppgifterna. 
Någon skriftlig uppdragsbeskrivning för rollen som projektsamordnare finns inte, men till 
uppgiften hör att exempelvis att veta vilka projekt som pågår och se till att projekt som 
tangerar varandra inte drar åt olika håll. Projektsamordnaren ansvarar enbart för projekten, 
inte det projektorienterade arbetssättet. Eftersom övriga arbetsuppgifter kräver mycket tid i 
anspråk har projektsamordnaren inte arbetat särskilt mycket med projektverksamheten. En 
åtgärd som hon vidtagit är dock att pågående och kommande projekt lagts in som en rubrik i 
den så kallade VPU:n, en databas för verksamhetsplanering och uppföljning, vilket innebär 
att alla avdelningar och regioner tvingas redovisa sina projekt med jämna mellanrum. I 
generalsekreterarens stab finns utöver projektsamordnaren också en särskild samordnare för 
Svenska Röda Korsets EU-projekt. Tjänsten är ett resultat av ett projekt som arbetade med 
att utveckla organisationens påverkansarbete gentemot EU samt öka graden av EU-finansier-
ing. EU-samordnaren ansvarar för att ha en överblick över alla EU-projekt och inga ansök-
ningar får skickas in utan att ha passerat EU-samordnaren. Eftersom Svenska Röda Korset 
är en så pass stor organisation finns annars en risk att liknande ansökningar skickas in till 
samma finansiär och att organisationen därmed framstår som oproffsig. I dagsläget fungerar 
koordinationsarbetet väl och organisationen har en god överblick över de EU-projekt som 
bedrivs. Utöver koordineringen av projekt arbetar EU-samordnaren även med att stötta i 
arbetet att skriva projektansökningar eftersom kunskapen om detta stundtals är låg.  
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De som kan besluta om att ett nytt projekt ska starta i Svenska Röda Korset är central-
styrelsen, kretsstyrelserna och tjänstemannaorganisationens chefer. Inom organisationen 
finns en budgetreserv som kan användas för oförutsedda händelser, exempelvis projektidéer 
som dyker upp under året. Centralstyrelsen kan också avsätta medel för att genomföra 
projektidéer. En chef säger att det på grund av avsaknaden av en samlad överblick av 
projekten förekommer att organisationen ger klartecken till ett projekt för att en tid senare 
vara tvungen att säga nej till en bättre projektidé eftersom det inte finns några resurser kvar. 
Vidare är chefen kritisk till att det inom organisationen stundtals startas flera projekt som är 
mycket lika varandra. Hon menar att ett till två projekt bör räcka när man prövar en idé för 
första gången. Vissa respondenter, chefer inkluderat, anser att det inom Svenska Röda 
Korset finns en bristande kunskap om hur man leder en projektorienterad organisation. Det 
talas inte särskilt mycket om styrning av projektportföljen bland cheferna eller strategiska 
frågor såsom vilken verksamhet som ska drivas i linje och vilken som ska drivas i projekt. 
Cheferna har inte heller utbildat sig i projektverksamhet i samma utsträckning som deras 
medarbetare, där en stor andel har deltagit i de projektutbildningar som organisationen 
anordnar för anställda. Ute i landet driver olika regioner olika många projekt och några med-
arbetare menar att anledningen till variationerna ligger hos cheferna. I regioner där många 
projekt drivs är regioncheferna positiva till nya idéer och nya metoder. En annan anledning 
till skillnaderna, vilken lyfts fram av en respondent, är att regionerna har olika många 
medarbetare som är duktiga på projektarbete. När det gäller att stimulera de frivilliga att 
arbeta i projekt har regionerna valt olika arbetssätt. Region Syd, som ofta lyfts fram som ett 
positivt exempel när det gäller projektverksamhet, har tagit en egen väg och satsat på tjänste-
mannaledda projekt där frivilliga kan ingå i projekten men tjänstemännen tar en aktiv roll i 
att driva arbetet. Andra regioner försöker istället få igång frivilligledda projekt, vilket har gått 
mycket långsammare, enligt en medarbetare.  

5.2 Ändamålsenlighet 
Inom mitt andra nyckelord, ändamålsenlighet, beskriver jag hur mål kan se ut och fungera 
inom Svenska Röda Korsets projektverksamhet. Jag berör även projektens effekter samt 
kunskapen inom organisationen om effekterna.  

5.2.1 Övergripande mål för Svenska Röda Korset 
All verksamhet inom Svenska Röda Korset ska följa den så kallade verksamhetsinriktningen 
som beslutas av riksstämman och gäller för sex år. Verksamhetsinriktningen är ett omfattan-
de dokument med övergripande mål som många respondenter menar är så stora att i stort 
sett vad som helst kan anses ligga inom inriktningen. På en fråga om ledningen någon gång 
har sagt nej till ett projekt på grund av att det inte ligger inom verksamhetsinriktningen får 
jag följande svar av en medarbetare: 
 

”Nej, den är så bred. Kanske de skulle säga nej om vi ville starta en 
grisfarm eller ett äldreboende på månen.” 
Medarbetare 
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I verksamhetsinriktningen fastslås att Svenska Röda Korset ska arbeta med de mest utsatta i 
samhället samt att äldre och människor på flykt är prioriterade grupper. Om de lokala 
behoven, vilka grupper som är mest utsatta i närområdet, skiljer sig från inriktningens priori-
terade grupper får anställda och frivilliga arbeta med dessa behov istället. Många respon-
denter menar att man inom Svenska Röda Korset är dåliga på att prioritera och att ny verk-
samhet startas utan att andra arbetsuppgifter avförs. Organisationen har en bred verksamhet 
som inrymmer många olika områden och det kan vara svårt att hålla fokus ibland, menar en 
respondent. En chef uttrycker sig så här angående uppgiften att prioritera:  

 
”Ibland är det svårt att göra prioriteringar för att då tar man bort något 
som är prioriterat.” 
Chef 
 

Utöver verksamhetsinriktningen ska Svenska Röda Korset också bidra till att det över-
gripande federationsmålet uppnås, det vill säga ”förbättra situationen för utsatta människor 
genom att engagera och mobilisera människors inneboende kraft”.5 Som exempel på lyckade 
projekt där människor mobiliseras tar en respondent upp ett projekt med hemlösa i Malmö. 
De hemlösa bildade en egen förening som drev projektet medan Svenska Röda Korset hade 
en representant i styrgruppen samt möjliggjorde för de två projektledarna att delta i Svenska 
Röda Korsets projektutbildning. 

5.2.2 Mål inom projektverksamheten 
Att de övergripande målen i verksamhetsinriktningen är otydliga menar vissa medarbetare 
påverkar målen även på lägre nivåer, såsom exempelvis enskilda projekt. I dagsläget sätts ofta 
mål som inte är mätbara utan enbart visar en riktning, säger flera respondenter och de är 
kritiska till detta. En chef menar att man är bra på att sätta kvantitativa mål inom organisa-
tionen, samtidigt som det inte är säkert att det är rätt kvantitativa mål. Chefen säger vidare att 
organisationen behöver bli bättre på att formulera effektmål och att målen ofta är för 
optimistiska. Ett exempel på effektmål hittar jag i ett projekt som riktar sig till anhörig-
vårdare, där målet lyder: ”Att samhället ser Röda Korset som en självklar aktör i dessa 
frågor”. Hur målet ska mätas framgår inte av projektplanen. Ett annat exempel på mål är ett 
projektmål som lyder: ”Att antalet cirklar som påbörjas enligt RK:s modell, ökar i antal, 
under projekttiden”. Vad som är en ökning är upp till var och en att bedöma, projektplanen 
ger ingen vägledning, men matematiskt tolkat räcker det med en enda cirkel för att målet ska 
vara uppfyllt. Effektmål och projektmål kan stundtals vara lika stora som de strategiska mål 
som Svenska Röda Korset har satt upp fram till år 2011. Ett exempel på ett sådant effektmål 
är ”Det är attraktivt att vara frivillig i Svenska Röda Korset därför att kvaliteten på upp-
dragen är hög”. Effektmålet går att jämföra med det strategiska målet fram till år 2011: ”Att 
verksamhetsstödet till föreningen upplevs som tydligt och relevant samt uppfyller ställda 
krav på kvalitet och effektivitet”, där de båda målen befinner sig på ungefär samma abstrak-
tionsnivå. En medarbetare menar att man sätter orealistiska mål för projekten och att alla vet 
om det, samtidigt som en projektledare fäller följande kommentar: 
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”Två år är alldeles för kort tid för det mål vi har. Och det är det jag för-
söker trösta mig med när jag får panik. Borde jag vara någon annanstans, 
kommit längre? Nej, ärligt talat.” 
Projektledare 

 
Vissa anställda blandar ihop mål, syfte och tillvägagångssätt i sina projektplaner. En projekt-
ledare ägnade stor del av den första tiden som nyanställd åt att arbeta om syfte och mål i 
projektplanen eftersom hon ansåg att begreppen sammanblandats och att målen dessutom 
inte var möjliga att uppnå. Något som komplicerade det hela var att det fanns en extern 
finansiär med i bilden som behövde godkänna varje förändring eftersom projektplanen hade 
legat till grund för bidragsansökan. Sammantaget riktar många respondenter kritik mot mål-
formuleringarna inom organisationen, samtidigt som det också finns medarbetare som 
framhåller att Svenska Röda Korset är bättre på att formulera mål inom projektverk-
samheten än i linjen, eftersom projektformen medför större målfokusering. 
 
Ett underliggande skäl till att starta projekt kan ibland, enligt vissa respondenter, vara att få 
externfinansiering. Svenska Röda Korset är en stor organisation med gott rykte och det är 
inte svårt att få projektmedel. Organisationen har också egna medel, vilket underlättar efter-
som många finansiärer har krav på en viss egeninsats. En risk med att projekt tillkommer 
enbart för finansieringens skull är enligt en respondent att projekten anpassar sig för mycket 
till finansiärens önskningar istället för att sträva mot Svenska Röda Korsets övergripande 
mål. Att organisera en uppgift i projektform är dock inte enbart en taktik gentemot externa 
finansiärer utan kan även användas för att få resurser internt, exempelvis från central-
styrelsen. Även i dessa fall kan de som ansöker om projektmedel anpassa sig till de önskemål 
som finns från finansiären. Ett exempel på detta är ett projekt som lade in ett mål om att 
värva medlemmar för att öka chanserna att få projektmedel beviljat. Projektet hade som mål 
att värva 1000 medlemmar, men en av medarbetarna menar att det inte fanns någon som inte 
insåg att det var fullständigt omöjligt att uppnå. Projektet fick ändå medel beviljat internt.  
 
Ett annat underliggande skäl till att driva ett projekt kan vara att chefer vill behålla visstids-
anställda som de uppskattar men inte har några pengar för att tillsvidareanställa. Organisa-
tionen kan då försöka att få projektmedel beviljade av någon finansiär. Projekt kan således 
tillkomma av personalpolitiska skäl snarare än som konsekvens av de mål som anges i 
uppdragsdirektivet eller projektplanen. Personalpolitiska skäl kan även handla om att 
projekten används för att göra sig av med en individ som är problematisk. Organisationen 
placerar då personen i fråga i ett projekt för att öka avståndet till övriga medarbetare. Vidare 
kan projektmål födas ur idén att genomföra en särskild aktivitet snarare än utformas utifrån 
vad Svenska Röda Korset vill åstadkomma. Det kan exempelvis handla om att medarbetare 
har en idé om att närvara vid en mässa riktad mot gymnasielärare. Målet skrivs då utifrån 
detta och kan till exempel innebära att Svenska Röda Korset ska nå gymnasielärare med 
information om organisationens utbildningar i folkrätt och humanitär rätt. Den omvända 
utgångspunkten skulle ha varit att organisationen vill nå gymnasielärare och först därefter 
funderar på hur detta ska gå till, för att så småningom komma fram till att det vore bra att 
medverka i mässan ifråga. 
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5.2.3 Utmaningen att tillvarata projektresultat 
Externa finansiärer kräver som regel att projekt i någon mån ska vara unika och inom 
Svenska Röda Korset lyfts projekt ofta fram som en arbetsform för utveckling och nyskap-
ande. Flera medarbetare anser att projekt är ett bra sätt att dra igång ny verksamhet i kretsar-
na. Om projekten blir lyckade kan kretsarna fortsätta att driva arbetet, annars kan verksam-
heten läggas ned. Det händer dock att projekt inom organisationen som varit tänkta att göra 
skillnad på lång sikt misslyckas att ge effekt efter att de har avslutats. För projekt med hel-
tidsanställda projektledare är det svårt att införliva projektresultaten i linjen efter att pengarna 
är slut och projektledaren har lämnat sin tjänst. En medarbetare uttrycker det så här: 
 

”Man är inte förberedd att föra in projektet i linjeverksamheten, det kan 
vara en svaghet att vi finansierar och satsar för fullt och sen vet man att det 
inte finns resurser när projektet är slut.” 
Medarbetare 

 
För att ett projekt ska kunna drivas vidare som ordinarie verksamhet i linjen kan det ibland 
krävas ytterligare finansiering eller att linjen väljer att prioritera bort annan verksamhet till 
förmån för implementering av projektresultaten. Två medarbetare menar att Svenska Röda 
Korset är en mycket traditionsbunden organisation och att det därför kan vara svårt att 
avveckla befintlig verksamhet och tänka nytt. Det kräver en öppen attityd och flexibilitet, 
menar en av medarbetarna. Vidare är tiden för medarbetarna i linjen ofta knapp och det 
finns inte alltid ett intresse från deras sida att implementera projektresultat. Det måste finnas 
en eldsjäl bland linjetjänstemännen för att projektresultatet ska leva vidare, menar en projekt-
ledare. Hon har fått flera positiva omdömen om sitt eget projekt, men när hon för på tal att 
någon måste ta ansvar för verksamheten när hon slutar så ”tittar alla åt ett annat håll”. Hon 
tror att personalen i huset är lite bränd. Det kommer in en projektledare i form av en frisk 
fläkt med mycket energi, men när projektledaren försvinner faller allt som ett korthus. Det är 
viktigt att planera för att verksamheten ska fortleva redan när projektet drar igång, menar 
hon och samma tanke lyfts fram även av andra projektledare. Ofta saknas dock en 
delaktighet från linjen i projekten samt en gemensam ansvarskänsla för projektens verksam-
het. Det finns tendenser inom organisationen att som anställd kunna svära sig fri från upp-
gifter som sköts av andra, trots att uppgifterna berör fler än enbart dem i projektet eller de 
som sköter uppgiften i linjen. Exempelvis kan tjänstemän anse att mångfaldsfrågor inte är 
deras ansvar eftersom det drivs ett mångfaldsprojekt inom organisationen. 
 
Det är dock inte bara medarbetare som kan vara brända av projekt som inte gör någon 
skillnad på längre sikt. Även målgrupperna som projekten riktar sig till kan vara projekttrötta. 
Projektet Röda Korset och storstad kallas av de flesta tjänstemän för storstadsprojektet, vilket 
dock är en benämning som flera medarbetare menar ska användas med viss försiktighet. 
Storstadsprojektet vänder sig till människor i förorter i Stockholm, Malmö eller Göteborg 
och där finns många människor som är trötta på projekt. De har varit med om en rad projekt 
med verksamhet som varat under en viss period för att därefter upphöra när pengarna tagit 
slut. Samma slutsats nås i en förstudie för ett kretsprojekt som riktar sig till boende på 
Malmvägen i Sollentuna. I förstudien inför projektet står att läsa: 
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”Ett antal olika projekt har genomförts i området för att möta utsatthet och 
öka trivseln för de boende, bl.a. kommunens ”regnbågeprojekt” Projekten 
har ibland varit lyckade men fortsätter inte p.g.a. pengabrist. Flera personer 
har uttryck besvikelse över att det alltid avslutas.” 
Ur förstudie 

 
Tanken med Röda Korset och storstad är att vägar till fortsätt finansiering efter projektets avslut 
ska identifieras, exempelvis nya samarbetsformer och sponsring. Något som kan underlätta 
för organisationen är att tjänstemannadrivna projekt kan tas över av frivilliga om intresse 
finns. När projekten avslutas kan verksamheten då drivas vidare av kretsar. I storstads-
projektet är förhoppningen att nya kretsar ska bildas i miljonprogramsområdena och att 
dessa ska kunna fortsätta att sköta verksamheten. En medarbetare anser att projekten i stort 
sett alltid ska övergå i frivilligverksamhet. På så sätt slipper Svenska Röda Korset problemet 
att målgrupperna i projektet blir trötta på att projektverksamhet ständigt upphör och att för-
väntningar raseras. En del kretsar inom organisationen är resursstarka och har inga 
ekonomiska hinder för att fortsätta verksamheten i linjen efter att ett lyckat projekt har 
avslutats. Den vanligtvis största kostnaden, lön och arbetsgivaravgifter, finns dessutom inte 
för de frivilliga. 

5.2.4 Kunskap om projektens effekter 
Ansvaret för de långsiktiga effekterna efter att projekten har avslutats är flytande inom 
organisationen. Enligt riktlinjerna ska projektets uppdragsgivare godkänna avrapporteringen 
av ett projekt och uppdragsgivaren övertar därmed ansvaret för effekterna. Riktlinjerna 
fastslår även att projektdirektivet ska ange vem som fattar beslut om hur projektresultatet ska 
hanteras. Huruvida detta sker i praktiken är dock mer oklart.  

 
”Ofta gör man projekt som när de är klara så var det bra med det, det görs 
inte så mycket med resultatet, har jag en känsla av.” 
Medarbetare 

 
Svenska Röda Korset har inte tillräcklig kunskap om projektens effekter på längre sikt och 
det förefaller ofta saknas reflektion kring vad projekten har resulterat i. Som exempel kan ett 
utbildningsprojekt lyftas fram där medlemsrekrytering skulle ske i samband med utbildning-
arna. Målet var 2000 utbildade personer per år varav 1000 skulle bli nya medlemmar. Under 
första året utbildades runt 2000 personer, varav 188 personer blev medlemmar direkt under 
utbildningen. Under andra året kvarstod målet på 2000 utbildade per år, däremot sattes ingen 
målsättning för hur många medlemmar som skulle rekryteras. Utbildningsinsatsen, vilket var 
det primära målet, förefaller ha fungerat väl. Däremot förs ingen diskussion i slutrapporten 
kring varför rekryteringsmålet inte uppnåddes. Trots att målet ena året var långt ifrån att nås 
och andra året togs bort står följande i en bilaga till slutrapporten: ”Det går mycket bra att 
värva medlemmar i samband med utbildningarna!”. Ofta talas det kring projekteffekter uti-
från hur de påverkat Svenska Röda Korset som organisation snarare än vad de åstadkommit 
för de målgrupper organisationen arbetar för. Exempel på vad medarbetare kan presentera 
som projekteffekter är att projektet ifråga växt och spridit sig till andra regioner, att deltagare 
i projektet blivit frivilliga, att studiebesök utifrån har gjorts för att studera projektet eller att 
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fler projekt ska startas i kommunen. Vilken effekt projektet har haft för målgrupperna är i 
dessa fall okänt. I riktlinjerna för projektarbete berörs arkivering och det står angivet att upp-
dragsgivarens beslut om hantering av projektresultatet bör ingå i arkiveringen. Sådan infor-
mation är dock svår att hitta i projektdatabasen, bortsett från i någon enstaka slutrapport. 
 
En av medarbetarna menar att Svenska Röda Korset behöver göra mer externa utvärderingar 
av projekt, det vill säga låta någon som inte varit inblandad i projektet ifråga titta på verk-
samheten och utvärdera vad den har fått för effekt. Det bör gärna ske några år efter projekt-
avslut för att se vad effekten blivit på lite längre sikt. Inte ens hälften av projekten bli externt 
utvärderade gissar hon, samtidigt som hon tror att det är vanligare med externa utvärderingar 
av projekt än av linjeverksamhet. Det blir naturligare att göra utvärderingar vid projekt, 
menar hon. Samtidigt kan utvärderingar vara missvisande om de görs för tidigt, menar en 
projektledare. Inom det projekt där projektledaren verkar har nya arbetsmetoder tagits fram 
för linjeverksamheten, där en av metoderna utvärderades efter att ha använts tre gånger. 
Under samma period användes den ordinarie metoden uppskattningsvis tjugo gånger utan 
utvärdering, enligt projektledaren. När projektmetoden utvärderades var vissa chefer nega-
tiva, vilket eventuellt kommer att leda till att metoden inte kommer att användas framöver. 
Projektledaren skulle hellre ha sett att organisationen prövade några gånger till och för-
bättrade metoden samt att man även utvärderade hur den ordinarie metoden fungerar. Att 
projektmetoden inte fungerar tillfredställande behöver inte betyda att den är sämre än linje-
metoden, menar projektledaren. 

5.3 Lärande 
Inom mitt sista nyckelord, lärande, beskriver jag Svenska Röda Korsets IT-stöd, utvärder-
ingsarbete samt det projektstöd som finns inom organisationen. 

5.3.1 IT-stöd för projektarbete 
Som stöd till Svenska Röda Korsets projektverksamhet finns två IT-verktyg för dokumenta-
tion, Quickplace och den tidigare nämnda projektdatabasen. Quickplace kan nås från alla 
datorer med internetuppkoppling, förutsatt att användaren har fått ett lösenord. För att få 
tillgång till ett specifikt projekt i Quickplace krävs att den som äger det så kallade projekt-
rummet beviljar användaren tillstånd. I Quickplace kan ett projekt samla all sin dokumenta-
tion och användarna kan också enkelt skicka dokument till varandras e-postadresser. Efter-
som verktyget finns tillgängligt via internet kan det användas av både frivilliga och anställda.  
 
Projektdatabasen innehåller precis som Quickplace projektdokumentation. Skillnaden är att 
det enbart finns utrymme för vissa typer av dokument, såsom projektplan, projektdirektiv 
och slutrapport. Databasen är inte heller tillgänglig för frivilligrörelsen utan enbart för 
anställda, även om ambitionen är att de frivilliga ska få tillgång till databasen inom en snar 
framtid. Det ursprungliga syftet med projektdatabasen var att möjliggöra erfarenhetsutbyte 
genom att tillhandahålla exempel att lära av. Numera nämns dock även samordning av 
projektverksamheten som ett skäl, såsom att veta vilka och hur många projekt som drivs 
inom organisationen. Projektdatabasen är en av många databaser inom Svenska Röda Korset 
och har utvecklats internt av IT-avdelningen, vilket gör att den är lättare att modifiera 
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samtidigt som det finns begränsningar för vad som kan göras. Databasen har en meny med 
rubriker, men det går inte att söka på projekt eller nyckelord. Att lägga in och uppdatera 
dokumentation är enkelt och går snabbt. Användaren fyller i en färdig mall i databasen och 
laddar upp de dokument som anges, vilket kan göras på några minuter. Ett problem kan 
dock vara att alla medarbetare inte har tillgång till den programvara som krävs för att göra 
om dokument till pdf-format, vilket är det format som i databasen framhålls som önskvärt. 
Andra filtyper än pdf är dock möjliga att ladda upp.  
 
En av projektledarna tror att kännedomen om projektdatabasen är relativt låg och anser att 
innehållet i databasen bör spridas mer. De flesta som är involverade i projekt förefaller dock 
känna till projektdatabasen och den presenteras också numera under de projektutbildningar 
som anordnas för anställda. Samtidigt används inte projektdatabasen i någon stor utsträck-
ning av tjänstemännen. De medarbetare som varit inne i databasen nyttjar den främst i det 
inledande skedet av ett projekt för att exempelvis få tips om hur en projektplan ska se ut eller 
hur mål ska formuleras. Därefter använder de vanligtvis inte projektdatabasen och databasen 
fyller inte någon större funktion för att få inspiration och idéer till nya projekt. Det saknas 
också ett okänt antal projekt som inte finns inlagda i databasen. En konsulent säger att han 
själv inte har någon större nytta av databasen, men att han gärna skulle lägga in och 
uppdatera sina projekt om han visste att huvudkontoret gagnades av det i sitt arbete. 
Generellt sett används databaser inom organisationen inte i den utsträckning som avsetts. En 
medarbetare uttrycker sig så här: 

 
”Fast jag tror också att folket är lite trött på att hämta från nätet och 
databaser. Man kanske behöver kommunicera på ett annat sätt än bara 
genom databaser. Det kanske finns för många databaser och dokument och 
så där också.” 
Medarbetare 

 
Ett problem med projektdatabasen är att det är otydligt vem som har ansvar för att lägga in 
och uppdatera projekt. ”Alla”, säger en medarbetare. ”Är det inte något som sker automat-
iskt när man uppdaterar avdelningens databas?” undrar en projektledare. ”Det måste finnas 
någon rutin som gör att det hamnar där”, gissar en annan projektledare. De två projektledar-
na som jag nyss citerat säger att de inte vet vem som ansvarar för att uppdatera projektdata-
basen och vem som har lagt in dokumentation om deras egna projekt. Vidare råder det också 
osäkerhet om vad som egentligen ska läggas in i projektdatabasen, vilket härrör ur en osäker-
het kring begreppen projekt och projektorienterat arbetssätt. En chef är tveksam men har 
uppfattat det som att enbart projekt med extern finansiering hör hemma i databasen. Andra 
respondenter menar att enbart projekt som uppfyller samtliga krav i riktlinjerna ska läggas in.  

5.3.2 Utvärdering – lärande av projektens resultat 
För alla projekt skrivs som regel projektslutsrapporter av projektledaren eller projektmed-
arbetarna när projektet har avslutats. Om generalsekreteraren är uppdragsgivare får ledning-
en ta emot rapporten, men även när verksamhetscheferna är uppdragsgivare kan rapporten 
tas upp på ledningsgruppsmöten på initiativ av en chef. Inom organisationen har uppföljning 
och utvärdering generellt fått ökad betydelse de senaste åren. Många respondenter menar 
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dessutom att Svenska Röda Korset är bättre på att både följa upp och utvärdera projekten än 
linjeverksamheten. Samtidigt används inte utvärderingarna systematiskt och de görs ibland 
för att ”man ska” utan att någon tar tag i rekommendationerna. En respondent menar att 
utvärderingar av projekten sker lokalt, men att det brister på nästa nivå, det vill säga när det 
gäller att titta på samtliga projekt som avslutats och vad de visar på eller har resulterat i. 
Medarbetaren säger att man inom Svenska Röda Korset är bra på att beskriva, men frågan är 
sedan vad som ska hända med beskrivningarna, vad leder de till? 

 
”Projekt ska vara en lärande metod. Hänger på att utvärderingarna funkar 
och att utvärderingarna används. Oftast läggs de på hyllan och ingen annan 
läser det. Hur kan man samordna utvärderingarna?” 
Medarbetare 

 
Flera medarbetare talar om att kommuniceringen av projektresultat behöver förbättras. Det 
räcker inte med skriftliga utvärderingar utan resultaten måste föras ut till fler än enbart upp-
dragsgivaren eftersom de kan beröra andra tjänstemäns ansvarsområden. En medarbetare 
säger att ambitionen att presentera projektresultat för berörda tjänstemän visserligen finns i 
hennes region, men att hon aldrig har sett det ske i praktiken. Inom organisationen sprids 
kunskap inom skilda fack, menar en chef. Det finns ofta en handläggare på huvudkontoret 
inom en viss fråga samt en ämnesansvarig i varje region och inom den gruppen kan det vara 
lätt att sprida kunskap. Chefen menar dock att kunskapen stannar i de enskilda facken och 
inte sprids till den övriga organisationen. Ett annat dilemma är att det kan finnas önskningar 
om vilka resultat projekten ska leda fram till redan innan projektet startas. Om resultatet blir 
ett annat än det önskade är det inte säkert att resultatet tillmäts någon större betydelse, 
menar en medarbetare. 
 

”Ibland kan det ju också vara så att när man startar ett projekt så vet man 
redan innan vad man vill ha för resultat och sen om det inte blir så är man 
inte lika benägen att följa den linje som projektet slagit fast. Då är man inte 
lika intresserad av resultaten.” 
Medarbetare 

5.3.3 Projektstöd – lärande om projekt som arbetsform 
I varje region och på varje avdelning finns en eller flera projektstödspersoner utsedda som 
ska stötta anställda och frivilliga som driver projekt. Regionernas projektstödspersoner an-
ordnar också utbildningar för frivilliga om intresse finns, vilket inte alltid är fallet. Projekt-
stödspersonerna utgörs av medarbetare som har projektstödsuppgiften som en av flera 
arbetsuppgifter i linjen. Flera projektstödspersoner är osäkra på vilka arbetsuppgifter som 
egentligen tillhör rollen och frågan har kommit upp under flera av de möten som projekt-
stödspersonerna har två gånger om året. Inte heller cheferna har en klar bild av vad pro-
jektstödspersonerna ska göra och någon uppdragsbeskrivning finns inte. Vidare har projekt-
stödspersonerna ett otydligt ansvar för projektdatabasen och flera av dem lägger in projekt-
dokumentation och uppdaterar projekt som drivs inom deras avdelning eller region, även om 
de själva inte är involverade i projekten. 
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Utöver projektstödspersoner har Svenska Röda Korset sedan år 2000 utbildat över två 
hundra anställda i projektarbete och utbildningstillfällen anordnas fortfarande, numera dock 
enbart en gång om året till skillnad från tidigare. Projektutbildningen bygger på riktlinjerna 
och omfattar två tillfällen á två dagar. Kunskapsnivån bland de anställda gällande projekt-
arbete har varit låg och utbildningen är grundläggande. De som deltagit i utbildningarna är 
ofta positiva. En av projektledarna är mycket nöjd med utbildningen och anser sig ha haft 
nytta av den när hon efteråt sökte pengar och skulle skriva en projektplan. En annan projekt-
ledare som även arbetat som projektledare i näringslivet anser att utbildningen är bra, men 
att den inte gav så mycket för henne som redan hade erfarenhet av att driva projekt. Sam-
tidigt finns också personer som är kritiska. En chef säger att projektutbildningarna har gett 
alldeles för lite och en projektstödsperson uttrycker besvikelse över att utbildningarna inte 
lett till högre kvalitet på projektarbetet och projektplanerna. Mål och syfte är fortfarande inte 
klart för alla exempelvis, säger hon. Några medarbetare och chefer lyfter vikten av att varje 
kursdeltagare driver ett projekt i nära anslutning till utbildningen eftersom det annars finns 
risk att man glömmer det man lärt sig. Det finns ett okänt antal medarbetare som gått 
projektutbildningen utan att driva ett enda projekt efteråt. Vidare anser en del chefer att det 
inte behövs mer utbildning inom organisationen nu och några respondenter menar att fyra 
dagars utbildning är för mycket. Det finns också personer som framfört kritik mot att utbild-
ningen inte är någon projektledarutbildning, vilket dock aldrig varit avsikten.  

5.4 Sammanfattning av empirin 
I mitt empirikapitel har jag beskrivit Svenska Röda Korsets projektverksamhet med utgångs-
punkt i de tre nyckelorden effektivitet, ändamålsenlighet och lärande. Inom effektivitet har 
jag tagit upp medarbetarnas osäkerhet kring begreppen projekt och projektorienterat arbets-
sätt, något som har inverkan på hur projektverksamheten fungerar. Vidare har jag beskrivit 
rollerna för styrgrupp, uppdragsgivare, projektledare och projektmedarbetare, vilka är aktörer 
som påverkar hur effektivt de enskilda projekten drivs. Jag har också redogjort för den 
projektmodell som Svenska Röda Korset utvecklat, de så kallade riktlinjerna för projekt-
arbete, där organisationen fastslår hur organisationens projekt ska organiseras. Till sist har 
jag beskrivit hur den strategiska styrningen av projektverksamheten fungerar, något som jag 
menar kan ske mer eller mindre effektivt och således är relevant att betrakta ur ett 
effektivitetsperspektiv. 
 
Inom ändamålsenlighet lämnar jag frågan om hur projektverksamheten fungerar inom 
Svenska Röda Korset och går över till frågan om vad projektverksamheten önskar åstad-
komma och i någon mån resulterar i. Här har jag beskrivit hur mål formuleras inom Svenska 
Röda Korset samt vilka mål projekten strävar mot, både officiellt och inofficiellt. Dessa före-
teelser berör ändamålsenlighet utifrån vilka effekter projekten önskar uppnå. Vidare har jag 
redogjort för brister i tillvaratagandet av projektens resultat samt vilken kunskap organisa-
tionen har om projektens effekter, något som faller inom ändamålsenlighet i och med att det 
berör vad projekten ger för resultat. 
 
Inom det sista nyckelordet, lärande, har jag presenterat det IT-stöd Svenska Röda Korset till-
handahåller för sin projektverksamhet, det vill säga Quickplace och den så kallade projekt-
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databasen, vilka båda hanterar explicitgjord kunskap inom projekten. Jag har även tagit upp 
projektutvärdering, vilket handlar om att tillvarata de lärdomar som projekten genererar. Till 
sist har jag beskrivit de projektstödsfunktioner som finns inom organisationen, i form av 
projektstödspersoner och utbildningsinsatser, något som kan kopplas samman med lärande 
om hur projekt kan drivas. 
 
Sammanfattningsvis redogör empirikapitlet för mitt empiriska material strukturerat enligt de 
tre nyckelorden i ramverket: effektivitet, ändamålsenlighet och lärande. 
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6 Analys 
 
I mitt analyskapitel analyserar jag empirin med utgångspunkt i den litteratur jag redogjort för i 
referensramen. Jag använder mig således av det så kallade ramverket som jag utformat i refe-
rensramen för att med hjälp av modellen studera mitt empiriska material och dra slutsatser därav. 
Precis som referensram och empiri struktureras analysen i enlighet med ramverkets tre nyckelord: 
effektivitet, ändamålsenlighet och lärande.   

6.1 Effektivitet 
Nedan följer en analys av Svenska Röda Korsets projektverksamhet utifrån nyckelordet 
effektivitet. I analysen tar jag upp den strategiska styrningen av projektverksamheten, en 
tänkbar projekttypologi, resursbrist och hur det hanteras, styrgruppernas funktionerande, de 
riktlinjer som finns för projektarbete samt terminologi. 

6.1.1 Brister i den strategiska styrningen 
Enligt Karlöf (2001) måste rätt information finnas tillgänglig för att en organisation ska 
kunna fatta goda beslut och en viktig del av strategiarbetet är således att definiera informa-
tionsbehovet. Inom Svenska Röda Korset saknas information för ett välfungerande strateg-
iskt beslutsfattande, exempelvis information om en så basal företeelse som hur många pro-
jekt organisationen driver. Svenska Röda Korset känner inte heller till vilka olika typer av 
projekt som existerar inom organisationen och hur fördelningen mellan dessa ser ut eller vad 
projekten kostar i arbetstid och pengar. Vidare finns inte något uttalat önskemål om vilken 
information som specifikt ska finnas tillhands för beslutsfattande om projektverksamheten. 
Enligt Karlöf (2001) kan följande frågor begrundas inför ett strategiskt arbete: Vilken infor-
mation kommer att behövas för att fatta beslut? Vilken information finns tillgänglig? Vilken 
information måste samlas in? Hur ska informationsinsamlingen ske? Om jag börjar med den 
första frågan menar jag att det är nödvändigt att Svenska Röda Korset känner till vilka pro-
jekt som pågår, vilket av Blomé (2001) lyfts fram som angeläget för att en organisation ska 
kunna styra sin projektverksamhet. Vidare anser jag att organisationen behöver ha informa-
tion om ytterligare ett antal områden, vilket sammantaget ger följande svar på frågan om 
vilken information som krävs: 
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• Pågående projekt 
• Avslutade projekt 
• Antal projekt i nutid jämfört med antal projekt historiskt 
• Fördelningen av projekt på de tio regionerna samt de nio avdelningarna 
• Fördelningen av olika typer av projekt dels i nutid, dels historiskt 
• Kostnaden för projekt samt kostnaden för projekt relaterat till kostnaderna för 

linjeverksamhet 
• Arbetstiden som läggs på projekt samt arbetstiden som läggs på projekt relaterat till 

arbetstiden som läggs på linjeverksamhet 
 
En svårighet vid strategiskt arbete är enligt Blomé (2001) den stora mängd information som 
måste samlas in, samordnas och analyseras för att kunna omvandlas till beslutsunderlag. Det 
är dock en svårighet som jag menar måste övervinnas, åtminstone inom rimliga gränser, 
eftersom ett negligerande av datainsamling innebär att Svenska Röda Korset står utan möjlig-
het att fatta välunderbyggda strategiska beslut för sin projektverksamhet. Utan kännedom 
om exempelvis avslutade projekt saknar organisationen möjlighet till historisk tillbakablick 
och således möjligheten att se samband och utveckling över tid. Det går till exempel inte att 
ta reda på om antalet projekt har ökat eller minskat under en tidsperiod. Vidare innebär 
avsaknad av information om fördelningen av projekt på regioner och avdelningar att 
organisationen inte vet om vissa avdelningar och regioner driver fler projekt än andra och i 
så fall kan börja undersöka varför så är fallet. Sådan information skulle i ett större perspektiv 
även vara intressant utifrån om dessa avdelningar och regioner är mer framgångsrika 
generellt eller om ett stort antal projekt inte nödvändigtvis innebär bättre resultat totalt sett. 
Ytterligare information som jag menar är viktig för den strategiska styrningen är vilka typer 
av projekt som bedrivs inom Svenska Röda Korset samt projekttypernas inbördes fördel-
ning. Genom kännedom om fördelningen skulle organisationens ledning kunna bilda sig en 
uppfattning om huruvida verkligheten överensstämmer med deras önskemål eller om någon 
projekttyp är över- respektive underrepresenterad. I dagsläget saknas både informationen om 
projekttyperna och en föreställning hos chefer och ledning om hur det ideala tillståndet 
gestaltar sig. Som exempel kan man tänka sig att Svenska Röda Korset har möjligheten att ta 
reda på att 95 % av alla projekt inom organisationen är projekt som syftar till intern 
organisationsutveckling. Ledningen kan då ställa sig frågan om situationen överensstämmer 
med deras idealbild eller om beslut bör tas för att förändra situationen. I nästa avsnitt, 6.1.2 
Kategorisering av projekt, går jag igenom vilka projektkategorier jag menar mig ha funnit inom 
Svenska Röda Korset och som organisationen kan ha nytta av att känna till.  
 
Vidare anser jag att information om vad projekten kostar och hur mycket arbetstid som läggs 
på projekt är väsentligt för den strategiska styrningen. Blomé (2001) talar om förmågan att 
kunna identifiera kritiska resurser i varje projekt för att strategiskt kunna styra en 
projektverksamhet. Här brister Svenska Röda Korset bland annat då de tenderar att 
överskatta personalresurserna. Bokföring av arbetstid för medarbetare som arbetar deltid i 
projekt sker sällan och organisationen vet således inte vad tjänstemannaprojekten kräver i 
form av arbetstid. Vidare saknas kunskap om huruvida vissa projekt kräver större arbetsin-
satser än andra och en möjlighet att bilda sig en uppfattning om huruvida projektverksam-
heten som helhet är värd den arbetsinsats som görs. 
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För att gå vidare med Karlöfs (2001) andra fråga, vilken information som finns tillgänglig, så 
är svaret att organisationen i dagsläget inte har kännedom om någon av de punkter jag fram-
fört ovan. Som konsekvens besvaras Karlöfs tredje fråga med att information om samtliga 
punkter bör samlas in. Att besvara den sista av Karlöfs frågor, hur informationsinsamlingen 
ska ske, är dock inte alldeles enkelt. Enligt Karlöf (2001) kräver ett effektivt strategiarbete 
resurser för informationsinsamling och analys. Sådana resurser saknas i dagsläget. Att 
planeringssamordnaren har uppdraget att även vara projektsamordnare med uppgift att ha en 
överblick över projekten, är ett i mina ögon klokt beslut, men i realiteten har projektsamord-
naren ingen tid till uppdraget. Något tryck från ledningen att projektsamordnaren ska leve-
rera beslutsunderlag finns inte heller. Att samla in all den information som krävs är vidare 
inte möjligt för projektsamordnaren på egen hand. Istället måste fungerande rutiner bland 
medarbetarna etableras för att säkerställa att informationen sammanställs. I dagsläget finns 
projektdatabasen som ett färdigt verktyg där medarbetare kan lägga in projekt. Problemet är 
dock att detta inte alltid görs utan många projekt saknas. En fungerande databas skulle inne-
bära att information om vilka projekt som pågår och vilka projekt som numera är avslutade 
fanns samlad. Databasen skulle även tala om hur projekten fördelar sig på de olika avdel-
ningarna och regionerna, även om uträkningar skulle krävas för att få fram en procentsats. 
Om projektdokumentationen redogjorde för kostnader och arbetstid i projektet skulle även 
denna information kunna utläsas, men det skulle vara ytterst tidskrävande eftersom projekt-
samordnaren då måste gå igenom varje projekt för att i exempelvis slutrapporten läsa av 
kostnader och arbetstid. Även om samtliga kostnader, inklusive kostnader för arbetstid, 
redovisades i dokumentationen, vilket nästan aldrig är fallet, skulle arbetet vara i stort sett 
omöjligt att hinna med. Information om kostnader och arbetstid måste istället på ett enkelt 
sätt kunna dras ut ur organisationens administrativa system. Det förutsätter dock att arbets-
tid bokförs på projekten. Vidare går inte heller projekttyperna och deras inbördes fördelning 
att utläsa ur databasen i dagsläget, annat än genom att projekten gås igenom ett och ett och 
kategoriseras. Ett sådant tillvägagångssätt är dock oerhört tidskrävande. En tänkbar lösning 
är istället att organisationen lägger till en rad i projektdatabasen där personen som lägger in 
projektet får klicka i vilken kategori projektet tillhör. Sammanfattningsvis uppfattar jag 
projektdatabasen som ett verktyg som visserligen kan förbättras, men som fungerar till-
räckligt väl för att Svenska Röda Korset ska undvika att lägga en alltför stor arbetsinsats på 
att utveckla verktyget. Istället bör kraftsamlingen ske med avseende på hur organisationen 
ska lyckas få medarbetarna att uppdatera databasen.  
 
Blomé (2001) menar att styrning och samordning av verksamheten inom en organisation är 
ledningens ansvar, en i mina ögon högst rimlig ståndpunkt. Bland chefer inom Svenska Röda 
Korset diskuteras dock sällan strategiska beslut såsom vilken verksamhet som ska drivas i 
projekt och vilken som ska drivas i linje. Cheferna inom Svenska Röda Korset har inte 
genomgått någon utbildning om hur man leder en projektverksamhet och jag menar att det 
inte räcker med att ledningen tillser att de anställda har kunskap om operativt projektarbete, 
de måste även utbilda cheferna och sig själva i hur en projektverksamhet bör styras och 
ledas. Uppgiften för hur projektmålen passar in i ett större sammanhang vilar enligt Hagman 
(2002) på uppdragsgivaren och enligt Naaranoja, Haapalainen och Lonka (2007) behövs en 
övergripande strategi för projektportföljen där varje projekt ska stötta strategin. Någon sådan 
strategi finns inte inom Svenska Röda Korset, vilket jag anser är en brist. Eftersom många 
respondenter menar att Svenska Röda Korsets projekt har en ambition att vara nydanande 
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och bidra till utveckling av verksamheten kan projekten ge vissa indikationer på i vilken 
riktning utvecklingen rör sig. Projekt är enbart en arbetsform, men det är samtidigt en 
arbetsform som kan användas för att studera utvecklingen inom organisationen. Westelius 
(2001) utläggning om svårigheterna att veta vilka konsekvenser projekten kommer att få och 
att projektportföljen kan ses som en myrstack där ingen styr, ger visserligen upphov till be-
tänkligheter. Samtidigt menar jag att organisationen åtminstone måste ha som ambition att 
försöka styra sin projektverksamhet i den riktning man önskar, även om det stundtals kan 
vara en svår uppgift. Ledningen bör således definiera informationsbehovet, säkra informa-
tionsinsamlingen samt utforma en bild av det ideala tillståndet, där det sistnämnda kan här-
röras till Naaranoja, Haapalainen och Lonkas (2007) uppmaning att utforma en övergripande 
strategi. Min uppfattning är att det inom Svenska Röda Korset finns en tro och förhoppning 
om projekt som utvecklare och möjliggörare av ny verksamhet. I bilden av det ideala 
tillståndet och strategin för projektverksamheten skulle det således vara rimligt att det finns 
statuerat hur stor del av projekten som bör syfta till just verksamhetsutveckling. 

6.1.2 Kategorisering av projekt 
I föregående stycke tog jag upp vikten av en projekttypologi för den strategiska styrningen. 
Svenska Röda Korset har idag ingen uttalad kategorisering av sina projekt eller någon upp-
fattning om eventuella projekttypers inbördes fördelning. Bland de kategorier av projekt som 
jag presenterar i min referensram har jag funnit ett antal inom Svenska Röda Korset. 
Sammanfattningsvis menar jag mig ha identifierat tre typer av projekt, vilka jag väljer att 
benämna forskningsprojekt, verksamhetsprojekt och interna förbättringsprojekt. 
 
Den första projekttypen, forskningsprojekt, härrör ur vad Berggren (2001) och Wisén och 
Lindblom (1999) benämner forskningsprojekt, vilket är projekt som syftar till att utveckla ny 
kunskap. Exempel på sådana projekt inom Svenska Röda Korset är Ny utlänningslag under lupp. 
Den andra projekttypen, verksamhetsprojekt, utgår från vad Berggren (2001) och Wisén och 
Lindblom kallar för utvecklingsprojekt. För Berggren är utvecklingsprojekt projekt som leve-
rerar ett system eller en produkt, medan det för Wisén och Lindblom (1999) även kan handla 
om en ny metod eller ny verksamhet. Projekt med målet att etablera ny verksamhet finns in-
om Svenska Röda Korset, även om utveckling av system och produkter saknas. Verksam-
hetsprojekten kan innebära att Svenska Röda Korset testar en idé för att se hur väl den 
fungerar, eller att projekten redan från början har som utgångspunkt att leverera långsiktiga 
effekter även efter att projektet avslutats. Ett exempel på verksamhetsprojekt är Röda Korset i 
storstad. Den sista projekttypen inom Svenska Röda Korset, interna förbättringsprojekt, 
kopplas till de projekt som Wisén och Lindblom (1999) kallar för genomförandeprojekt, 
uppföljningsprojekt och utvärderingsprojekt, det vill säga projekt som genomför, följer upp 
eller utvärderar en verksamhet eller förändring. Även de projekt som Söderlund (2005) kallar 
för förändringsprojekt, det vill säga projekt som syftar till att genomföra förändringar, främst 
internt, hör till denna projekttyp. Exempel på interna förbättringsprojekt är det nya HR-
system som organisationen håller på att införa. 
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6.1.3 Stark linje och svaga projekt 
Enligt Wenell (2001) är ett vanligt problem att organisationer driver för många projekt och 
att resurserna därmed inte räcker till för att bemanna alla projekten. Både Wenell och 
Söderlund (2005) varnar för situationer där medarbetarna är involverade i alltför många pro-
jekt parallellt, något som enligt Wenell vanligtvis lättast kan lösas genom att skära ned antalet 
projekt. Att projekten är alltför många är dock enligt min uppfattning inte problemet för 
Svenska Röda Korset. Inom organisationen drivs relativt få projekt, även om det exakta an-
talet är okänt. Trots detta råder brist om personella resurser och flera medarbetare upplever 
sig ha mycket att göra. Skälet är inte ett för stort antal projekt utan att ordinarie arbets-
uppgifter i linjen inte minskas ned när en medarbetare placeras deltid i projektarbete. Ett 
sådant förfarande är enligt Lundin (2007) problematiskt. I Svenska Röda Korsets fall kan det 
gå ut över både viljan och förmågan för medarbetare att delta i projekt och även innebära att 
vissa projekt inte når de mål som satts upp eller löper under en längre tidsperiod än vad som 
ursprungligen avsågs. Då organisationen domineras av linjeverksamhet kan en lösning på 
resursproblemen stundtals vara att skära ned i linjen, snarare än att minska antalet projekt. I 
dagsläget förefaller detta alternativ inte finnas med i tillräckligt stor utsträckning. Hos 
ledningen finns dock en insikt om att bortprioriteringar av linjeuppgifter sällan sker och 
planer finns på en renodling av linjeverksamheten framöver.  
 
Andersen, Grude och Haug (1994) anser att det är mest fördelaktigt om medarbetare inte 
uteslutande arbetar i projekt utan även utför arbetsuppgifter i linjen. Så är fallet på Svenska 
Röda Korset, bortsett från de projektledare som är heltidsanställda i projekt. Enligt 
Andersen, Grude och Haug är det dock viktigt att linjechefen tillser att medarbetarna av-
lastas sina ordinarie uppgifter när de placeras i projekt, att medarbetarna inte försummar pro-
jektarbetet, samt att det finns förståelse i linjen för att medarbetare lägger delar av sin tid på 
projekt istället för linjearbete. I Svenska Röda Korset fungerar ingen av dessa punkter fullt 
ut. För det första behöver cheferna generellt sett bli bättre på att stötta medarbetarna i att 
prioritera bort ordinarie arbetsuppgifter när de placeras i projekt istället för att överlåta 
ansvaret för detta på medarbetarna själva. Visserligen klarar vissa medarbetare sannolikt av 
att prioritera och prioritera bort på ett bra sätt, men det är inget cheferna bör förvänta sig av 
alla. För det andra finns exempel på projektmedarbetare som blir alltför upptagna med sina 
ordinarie linjeuppgifter, vilket går ut över projektarbetet. Exempelvis händer det att med-
arbetare uteblir från projektmöten, till vissa projektledares förtret. Det är rimligt att tänka sig 
att det här finns en koppling mellan frånvarande projektmedarbetare och den bristande 
stöttningen från chefshåll vad gäller prioriteringen av arbetsuppgifter. En medarbetare med 
en chef som engagerar sig i omfördelningen av arbetsuppgifter när medarbetaren placeras i 
projekt har antagligen lättare att ägna sig åt projektet den tid som överenskommits. För det 
tredje finns stundtals förväntningar hos projektmedarbetares kollegor att medarbetarna ska 
sköta sina ordinarie arbetsuppgifter i linjen fullt ut trots att de placerats deltid i projekt. Även 
detta är i mycket en chefsfråga där cheferna genom att stötta medarbetarna i bort-
prioriteringen av ordinarie arbetsuppgifter kan förbättra situationen. Medarbetarna kan då 
känna en trygghet i att chefen har sanktionerat att vissa arbetsuppgifter bortprioriteras och 
det blir lättare att stå upp mot kollegor. 
 
Ett av de vanligaste felen är enligt Wenell (2001) och Andersen, Grude och Haug (1994) att 
tiden som är tillgänglig för projektarbete grovt överskattas. I Svenska Röda Korsets fall finns 
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en tydlig risk för detta. Det initiala problemet är dock att organisationen generellt sett inte 
estimerar tidsåtgången överhuvudtaget, annat än för projektledaren. Arbetstiden betraktas 
istället som ”gratis” inom organisationen, något som är vanligt enligt Lundin (2007). Tid är 
dock pengar och det krävs tid för att delta i exempelvis styrgrupper och projektgrupper. 
Denna kostnad anser Lundin (2007) bör bäras av projekten. Resultatet kan enligt Lundin bli 
mer välskötta projekt, mer motiverade medarbetare samt projekt som är lättare att jämföra 
med varandra. Själv menar jag att om arbetstiden upptas som en kostnad i projektens 
budgetar medför det troligtvis ett större tryck på projekten att redovisa hur många timmar de 
olika projektmedarbetarna förväntas lägga på projektet ifråga. Eftersom arbetstiden ska redo-
visas som en kostnad måste den uppskattas innan projektet drar igång. På så sätt tror jag 
också att chansen ökar för att medarbetare ger projektet den tid som är tänkt för att driva 
arbetet framåt eftersom projektet faktiskt betalar för deras arbetstid. Samtidigt är det tänk-
bart att bokföring och interndebitering av arbetstid även kan medföra vissa negativa konse-
kvenser. De projektbudgetar som tidigare har saknat kostnader för arbetstid kommer att 
skjuta i höjden och det är möjligt att de till synes ökade projektkostnaderna verkar häm-
mande på viljan att starta projekt. Att bokföra arbetstid på projekten uppfattas också som 
komplicerat av flera medarbetare inom organisationen. Samtidigt anser jag att det är viktigt 
att Svenska Röda Korset har vetskap om den arbetstid som läggs på projektarbete och de 
verkliga projektkostnaderna, inte minst på grund av de ovan nämnda positiva aspekterna 
men även för att vetskapen behövs i den strategiska styrningen av projektverksamheten. 
 
Enligt Wenell (2001) bör antingen linjen eller projekten ha mest inflytande i en organisation. 
I Svenska Röda Korset dominerar linjeverksamheten och projektledaren, inte enbart projekt-
medarbetaren, har alltid en linjechef över sig. Både Lundin (2007), Ottosson (1999) samt 
Wisén och Lindblom (1999) talar om att det kan orsaka problem för projektmedarbetaren att 
både linjechefen och projektledaren är chefer. Inom Svenska Röda Korset innebär dock 
linjeverksamhetens dominans att detta inte är något större problem. I praktiken finns enbart 
en chef över projektmedarbetaren och det förefaller inte finnas några större lojalitetskonflikt-
er eller oklarheter om vem som bestämmer, något som Ottosson (1999) varnar för. Samtidigt 
gör bristen på inflytande det svårare för projektledaren att leda projektet. Att det inträffar att 
projektmedarbetare prioriterar linjeverksamheten istället för projektarbetet är ett tecken på 
projektledarens relativt svaga roll. Både Hagberg och Ljung (2000) samt Lewén och Philip 
(1998) menar att skriftliga resurskontrakt bör finnas mellan projekt och linjechefer och 
Lundin (2007) framhåller vikten av kontrakt mellan projekt och projektmedarbetare. I mina 
ögon vore införandet av någon form av kontrakt en god idé för Svenska Röda Korset. Då 
projektledaren är relativt svag i sin position bör kontrakten sannolikt skrivas mellan både 
linjechef, projektmedarbetare och projektledare, då alla dessa är nyckelpersoner och bör vara 
överens om vilken arbetsinsats som gäller för den enskilda projektmedarbetaren. Genom 
kontrakt ökar sannolikt chansen att projektmedarbetaren får möjlighet att prioritera projekt-
arbetet i den utsträckning som krävs utan att linjeverksamheten tar överhanden. 

6.1.4 Styrgruppernas funktionerande 
Enligt Söderlund (2005) beror brister i projektorganiseringen ofta på otydlighet om vem som 
har ansvar för vad i projekten. Hagman (2002) menar att en styrgrupp ska tilldela resurser, 
fatta övergripande beslut, kontrollera att projektplanen efterlevs och aktivt följa projekt-
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ledarens arbete. I Svenska Röda Korset finns dock ett exempel på projekt där styrgruppens 
medlemmar kommit med nya projektidéer under sina styrgruppsmöten, något som jag menar 
inte är deras uppgift. Lewén och Philip (1998) skriver också att mål och omfattning som 
ständigt ändras är ett hot mot framgången för projekt. Det kan enligt min mening försvåra 
projektledarens arbete att behöva bolla nya idéer på styrgruppsmötena istället för att tillåtas 
ta ansvaret att föra projektet framåt utifrån de ursprungliga förutsättningarna. Som 
projektledare behöver man stöd i sitt arbete (Lundin, 2007) och styrgruppen utgör en del av 
det stödet. Av den anledningen är det också viktigt att styrgrupperna inom Svenska Röda 
Korset fastslår en långsiktig mötesplan för sitt arbete, något som Lewén och Philip (1998) 
föreslår. Det finns exempel på projektledare som har fått be om styrgruppsmöten då styr-
gruppen inte själv ansett att det funnits ett behov av möte. En tydlig plan för när möten ska 
ligga och vad de ska behandla ser jag som en viktig del i att stötta projektledaren. Det ökar 
chanserna att det antal styrgruppsmöten som behövs blir av, trots att styrgruppsmed-
lemmarna ofta är personer med ont om tid. 
 
I Svenska Röda Korset har det tidigare ofta suttit alltför många personer i styrgrupperna, 
vilket enligt Wenell (2001) är vanligt. En styrgrupp bör inte ha fler än två till tre ledamöter 
skriver Wisén och Lindblom (1999) medan Lundin (2007) menar att antalet personer och 
vilka som ska ingå i styrgruppen är beroende av vilka som dels beställt projektet, dels kan 
säkerställa projektets resursbehov. Numera har styrgruppernas storlek inom Svenska Röda 
Korset minskat generellt, men fortfarande finns stora styrgrupper. Samtidigt menar jag att 
det är viktigt att styrgrupperna kan stötta projektledaren genom att de har möjlighet att tillse 
att de av styrgruppens beslut som berör linjeverksamhet genomförs. Som Lundin skriver 
behövs personer som kan säkerställa att projektet får de resurser som krävs och då måste 
styrgruppen innehålla chefer. För ett projekt med en styrgrupp utan makt över resurserna 
blir det mycket svårare att få besluten genomförda. Ett problem med chefsbemanningen i 
styrgrupper kan dock vara att projektledarna kan bli osäkra på när de ska vända sig till 
styrgruppen och när de ska vända sig direkt till sin chef. Problematiken anser jag är en del av 
utmaningen för chefer som verkar i en organisation med både projekt och linjeverksamhet. 
Frågan utgör ett exempel på något som skulle kunna diskuteras på en chefsutbildning i 
ledning av projektverksamhet. I Svenska Röda Korset har cheferna inte gått projektutbild-
ning i samma utsträckning som medarbetarna, samtidigt som Wenell (2001) och Hagberg 
och Ljung (2000) tar upp vikten av att projektkunskap finns inte enbart hos projektledaren 
utan även hos ledning, chefer och medarbetare. Om styrgruppsmedlemmarna inte har 
tillräckliga kunskaper om hur de ska bedriva sitt arbete behövs utbildning, skriver Andersen, 
Grude och Haug (1994). Inom Svenska Röda Korset skulle riktade utbildningsinsatser 
behövas för chefer, där bland annat styrgruppsarbete och ledarskap i organisationer med 
både projekt och linjeverksamhet kan behandlas. Utbildningarna skulle också kunna ta upp 
hur en projektverksamhet kan styras strategiskt. 

6.1.5 Omdiskuterade riktlinjer för projektarbete 
Andersen, Grude och Haug (1994) förespråkar att varje organisation har riktlinjer för sitt 
projektarbete, vilket finns på plats inom Svenska Röda Korset i och med deras projektmodell 
Riktlinjer för projektarbete inom Svenska Röda Korset. Enligt Wenell (2001) och Ottosson (1999) är 
det viktigt att en projektmodell lämnar utrymme för flexibilitet. Flera kritiska röster inom 
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Svenska Röda Korset anser dock att riktlinjerna är alltför rigida och stelbenta och att de 
hämmar flexibiliteten. Mer än en av de kritiska respondenterna tar upp som exempel att 
riktlinjerna stipulerar en styrgrupp för varje projekt. Det intressanta i sammanhanget är att 
respondenternas uppfattning om riktlinjernas innehåll inte stämmer överens med vad som 
verkligen står där. Riktlinjerna talar istället om att styrgrupp är valfritt för varje projekt och 
att projektorganisationen ska anpassas för projektet ifråga. Enligt Wenell (2001) och 
Andersen, Grude och Haug (1994) behöver inte alla projekt ha en styrgrupp och i Svenska 
Röda Korsets riktlinjer finns alltså inte något sådant krav. I mina ögon ger riktlinjerna 
tvärtom stort utrymme för flexibilitet. Vad Wenell (2001) och Ottosson (1999) definierar 
som alltför detaljerade projektmodeller är visserligen obekant, men det är svårt att tänka sig 
att Svenska Röda Korsets projektmodell skulle tillhöra de modeller som författarna uppfattar 
som alltför styrande. Riktlinjerna är övergripande och allmänt hållna och de olika delar som 
tas upp i projektarbete förefaller rimliga. Riktlinjerna går inte in och detaljstyr hur de olika 
delarna ska realiseras utan lämnar detta åt det enskilda projektet att avgöra. Varför vissa 
medarbetare och chefer trots detta uppfattar riktlinjerna som fyrkantiga är förstås intressant 
att diskutera. Enligt Andersen, Grude och Haug (1994) vänjer sig en organisation ofta vid en 
viss struktur för projektorganisering, något som förefaller stämma in på Svenska Röda 
Korset. Trots att styrgrupper och referensgrupper inte är något krav uppfattas det så av vissa 
anställda, både av anställda som är kritiska till riktlinjerna men även av anställda som inte är 
det. Hos den senare gruppen finns medarbetare som strävar efter att följa riktlinjerna 
slaviskt, något som jag tror bottnar i en osäkerhet om hur projekt ska bedrivas och leder till 
att de tolkar varje ord i riktlinjerna som måsten, även ord som inte är det. Medan de med-
arbetare som uppfattar riktlinjerna som stelbenta tenderar att bortse från riktlinjerna, 
försöker de osäkra medarbetarna att hantera situationen genom att strikt följa vad de upp-
fattar som obligatoriska inslag i projektarbete. Hos båda grupperna skiljer sig uppfattningen 
om vad som ska ingå i ett projekt från vad riktlinjerna faktiskt anger.  
 
Att riktlinjerna av somliga uppfattas som alltför rigida behöver dock inte vara det enda skälet 
till att vissa medarbetare underlåter att följa dem. Enligt Wenell (2001) kan en anledning till 
att projektmodeller inte används som det var tänkt vara överbyråkratisering eller brister i 
implementeringen. Sett till det första, överbyråkratisering, så har jag redan avfärdat detta i 
och med att jag menar att riktlinjerna ger utrymme för flexibilitet. Att vissa personer upp-
fattar dem som överbyråkratiserade är inte samma sak som att de faktiskt är det. Sett till det 
andra, brister i implementeringen, är även detta en tveksam anledning till att riktlinjerna inte 
alltid används. Svenska Röda Korsets omfattande projektutbildningar bygger exempelvis på 
riktlinjerna, vilket talar för att de har blivit relativt väl implementerade bland de anställda. 
Det finns god anledning att tro att de allra flesta anställda känner till dem, även om känne-
dom förstås inte går att likställa med acceptans. Det är dock rimligt att anta att utbildning-
arna, som är uppskattade av många medarbetare, har bidragit till en tillräckligt god 
implementering, inklusive acceptans av riktlinjerna. En grupp som är underrepresenterade på 
utbildningarna är dock cheferna. Att deras acceptans av riktlinjerna hade ökat om de deltagit 
är dock långtifrån säkert. Måhända finns brister i implementeringen av riktlinjerna med 
avseende på chefsgruppen, där några av de kritiska rösterna har hörts. En annan, större 
anledning till att riktlinjerna stundtals förbises tror jag dock står att finna i själva organisa-
tionskulturen. Att Svenska Röda Korset är en frivilligrörelse med tusentals medlemmar sätter 
sin prägel på verksamheten och vikten av att vara demokratisk genomsyrar organisationen, 
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något som stundtals kan hämma arbetet. Att en medarbetare inte följer riktlinjer, policys eller 
beslut får sällan några konsekvenser inom Svenska Röda Korset. Att vara anställd är dock 
inte detsamma som att vara frivillig. Den senare gruppen äger organisationen, den förra får 
betalt för att utföra de uppgifter som organisationen ålägger den. Således kan högre krav 
ställas på de anställda och de anställda kan inte alltid tillåtas göra som de önskar. Det är en 
svår gränsdragning när beslut ska fattas och när beslutsfattandet bli så pass omfattande att 
det hämmar medarbetarnas förmåga att själva lösa problem. Mitt intryck är dock att beslut 
bör fattas i större utsträckning inom Svenska Röda Korset och att det även bör bli viktigare 
att besluten följs, både av chefer och av medarbetare. Att chefer själva inte följer riktlinjerna 
innebär enligt Lundin (2007) att riktlinjerna blir mer eller mindre värdelösa. Trögheten i att 
anamma dem förefaller stundtals handla om en ovillighet att bli styrd eller en brist på 
styrning från ledning och chefer. Att följa och använda riktlinjerna är dock inte alltför 
mycket begärt, anser jag. Slutligen finns ytterligare en anledning till att riktlinjerna stundtals 
förbises, vilket jag dock väljer att behandla i kommande avsnitt, 6.1.6 Projektorienterat arbetssätt 
– vad är det?. 
 
Att riktlinjerna inte används av alla anställda innebär att Svenska Röda Korset i Lundins 
(2007) trappmodell över projektmognad befinner sig i steg två, Definierad. Organisationen 
har en färdig projektmodell utvecklad och ett gemensamt språkbruk framtaget, men modell-
en är inte accepterad fullt ut. Språket används inte heller homogent i organisationen, där 
medarbetare har olika sätt att se på vad exempelvis ett projekt är, något jag diskuterar i 
följande avsnitt. Wenell (2001) menar att det är svårt att få en projektmodell införd, 
accepterad och använd, samtidigt som modellen ofta behöver anpassas för de olika typer av 
projekt som drivs. Att Svenska Röda Korset ska börja modifiera sina riktlinjer och skapa 
flera olika riktlinjer för olika typer av projekt anser jag dock inte är att rekommendera. Efter-
som deras riktlinjer redan är mycket övergripande bör fokus för chefer och ledning istället 
vara att dels själva börja följa dem, dels uppmana andra att göra detsamma. Att riktlinjerna är 
allmänt hållna ger goda möjligheter för projekten att få den flexibilitet som Wenell (2001) 
och Ottosson (1999) menar är så viktig. 

6.1.6 Projektorienterat arbetssätt – vad är det? 
Enligt Blomé (2001) är gemensamma begrepp och benämningar en viktig punkt för att 
kunna styra projektverksamheten inom en organisation. Även Söderlund (2005) talar om 
vikten av en gemensam terminologi, då i syftet att individer ska kunna dela och integrera sin 
kunskap. Inom Svenska Röda Korset finns visserligen en terminologi framtagen, förevisad i 
riktlinjerna, men det råder delade meningar om vad de olika begreppen betyder. Enligt 
Lundin (2007) används ordet projekt av många organisationer utan tillräcklig noggrannhet 
avseende dess betydelse. Att en organisation inte tydliggjort projektbegreppets innebörd 
leder enligt Lundin till osäkerhet bland medarbetarna. I Svenska Röda Korsets fall har 
organisationen fastslagit i riktlinjerna vad ett projekt är, ett tillvägagångssätt som ligger i linje 
med Wenells (2001) åsikt att organisationer själva kan definiera projektbegreppet. Trots det 
råder osäkerhet bland medarbetarna om vad ett projekt innebär. Att begreppet är definierat 
är således, som så ofta är fallet i dylika situationer, inte liktydigt med att alla anställda har 
förstått och tagit till sig definitionen. Exempelvis tror vissa medarbetare, vilket jag diskuterat 
i föregående stycke, att ett projekt automatiskt innefattar styrgrupper och referensgrupper, 



 
Analys 

 64

trots att organisationens projektdefinition inte anger något sådant. Sammanlagt ingår tretton 
kriterier i riktlinjernas projektdefinition och jag gör antagandet att det är ett alltför stort antal 
för att människor ska ta till sig definitionen. Flera av kriterierna handlar dessutom om före-
teelser som kan bidra till att driva ett projekt mer framgångsrikt, exempelvis kriterierna om 
utvärdering och uppföljning, snarare än att redogöra för vad ett projekt är. Det är möjligt att 
Svenska Röda Korsets riktlinjer skulle gagnas av att sådana kriterier togs bort ur projekt-
definitionen, om än inte ur riktlinjerna som helhet.  
 
Det främsta skälet till osäkerheten om projektbegreppet ligger dock inte i riktlinjernas 
projektdefinition utan i termen ”projektorienterat arbetssätt”. Det projektorienterade arbets-
sättet gör medarbetare tveksamma om vad som egentligen är ett projekt och vari skillnaden 
mellan projekt och projektorienterat arbetssätt består. En chef tror exempelvis att projekt 
enbart kan vara externfinansierade, om de är internfinansierade kallas de istället för projekt-
orienterat arbetssätt. Riktlinjernas definition av projekt nämner dock inte något om var 
finansieringen måste komma ifrån. En annan medarbetare vet inte vilka projekt som ska 
läggas in i projektdatabasen, är det alla projekt eller enbart de som är ”riktiga” projekt? 
Många respondenter verkar anse att projektorienterat arbetssätt är något som sker i linjen 
medan projekten drivs vid sidan av, något som inte nödvändigtvis behöver vara fallet enligt 
Wisén och Lindblom (1999). Vidare används osäkerheten kring det projektorienterade 
arbetssättet av vissa medarbetare för att komma runt vad de uppfattar som stelbenta rikt-
linjer för hur projekt måste drivas. Projektorienteringen som begrepp blir något de kan fylla 
med valfritt innehåll och använda som legitimerad möjlighet att undvika riktlinjerna för 
projektarbete. 
 
Det projektorienterade arbetssättet beskrivs ofta som ett ”tänk” som sätter fokus på 
effektivitet i linjeverksamheten. De anställda blir mer koncentrerade på hur arbetet ska läggas 
upp, vad som ska åstadkommas och vilken deadline som gäller. Det är intressant att fråga sig 
varför ett sådant begrepp ska behöva finnas, klarar inte linjen av att sätta fokus på effektivitet 
på egen hand? Det är i mina ögon i så fall att betrakta som något av en varningsklocka. 
Samtidigt, om begreppet kan bidra till att få medarbetarna mer fokuserade på resultat fyller 
det måhända en viktig funktion utan att jag måste ifrågasätta rimligheten i det hela. En av 
cheferna talar också om det projektorienterade arbetssättet som ett sätt att sälja in projekt-
formen hos medarbetare som är motvilligt inställda, vilket kan vara en annan positiv aspekt 
med begreppet. Det projektorienterade arbetssättet blir en term som man kan prata kring 
och relatera till som inte är lika skrämmande som projekt. Skepticism mot projekt finns dock 
inte enbart hos medarbetare utan även hos vissa chefer och det är möjligt att begreppet är ett 
sätt att sälja in projekt även hos dem. Risken med detta är dock, som jag redan nämnt, att 
cheferna väljer att arbeta projektorienterat istället för i projekt, eftersom de uppfattar 
riktlinjerna som alltför styrande. Det är förstås inte negativt att arbeta kreativt och resultat-
fokuserat inom linjeverksamheten, men om det innebär att projektarbetsformen ofta väljs 
bort är det något som organisationen bör vara uppmärksam på. Måhända vill Svenska Röda 
Korset inte driva många projekt utan är nöjda med det antal som är, men om så inte är fallet, 
om man vill se att fler projekt dras igång, kan det projektorienterade arbetssättet vara ett 
riskfyllt begrepp som hindrar projekten. Då är det möjligt att vissa av de tillfällen då ett så 
kallat projektorienterat arbetssätt tillämpats istället borde ha varit tillfällen då organisationen 
drog igång projekt, skötta enligt organisationens riktlinjer. 
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6.2 Ändamålsenlighet 
Nedan analyseras empirin utifrån nyckelordet ändamålsenlighet. I analysen behandlar jag 
projekteffekter och implementering av projektresultat, vetskap om projekteffekter samt 
dolda och explicita mål inom projektverksamheten. 

6.2.1 Faran med projektens kortsiktighet 
Enligt Levin (1996) och Westelius (2001) utvecklar eller förändrar projekten sällan linjeverk-
samheten, trots att de ofta ses som en möjlighet till utveckling. Inom Svenska Röda Korset 
finns en risk för detta då det stundtals saknas ett tydligt ägarskap för projektresultaten efter 
att projekten avslutats. Det förefaller inte ovanligt att verksamhet som byggts upp under ett 
projekt faller efter projektets avveckling trots att detta inte var intentionen. Risken är att den 
kortsiktighet som naturligt finns inbyggd i projektformen även smittar av sig på de mer lång-
siktiga effekter som eftersträvas. Det i sin tur innebär att projekten inte får någon egentlig 
betydelse sett ur ett längre tidsperspektiv.  
 
Faran i att bygga en verksamhet på en särskild budget är att verksamheten tar slut när 
pengarna tar slut. Om uppbyggnaden av ny verksamhet är syftet med ett projekt måste 
Svenska Röda Korset klara av att bygga en verksamhet som håller även efter att alla projekt-
pengarna är använda och projektet avslutat. I hanteringen av problematiken kan Svenska 
Röda Korset dra fördel av att vara en frivilligorganisation. Ny verksamhet kan implemen-
teras i frivilligrörelsen där de som utför arbetet inte uppbär några lönekostnader. För tjänste-
mannaorganisationen går det på grund av ekonomiska begräsningar inte att nyanställa varje 
gång ett projekt har dragit igång ny verksamhet. En anställd måste antingen sluta eller gå 
vidare till andra uppgifter när pengarna är slut om inte nya projektpengar beviljas eller 
Svenska Röda Korset skjuter till egna medel. Liknande begränsningar finns inte inom 
frivilligrörelsen där en aktiv medlem inte genererar kostnader såsom lön och sociala avgifter. 
Det finns en annan typ av stabilitet bland de frivilliga eftersom de inte nödvändigtvis 
behöver ta sig an nya arbetsuppgifter efter projektets slut. Ett exempel på det är ett projekt 
inom Boråskretsen riktat till änkor och änkemän, där de frivilliga fortsatte att driva projektet 
på samma sätt som tidigare även efter att det hade avslutats och implementerats i kretsens 
linjeverksamhet. Samtidigt finns implikationen att de frivilliga inte är tillgängliga på samma 
sätt som de anställda eftersom frivilligrörelsen bedriver sitt arbete på fritiden och dels har 
begränsat med tid, dels en annan frihet att välja och välja bort arbetsuppgifter. Vidare är det 
antagligen inte helt enkelt att lyckas implementera tjänstemannadriven verksamhet bland de 
frivilliga. Det kräver dels arbetsinsatser från tjänstemännen, dels ett intresse hos de frivilliga 
att ta sig an verksamheten. Verksamhet som drivits av både anställda och frivilliga från 
starten, såsom ofta är fallet när konsulenter driver projekt i regionerna, har antagligen lättare 
att lyckas med implementeringen eftersom projektet då redan har frivilliga involverade.  
 
Enligt Sjöholm (1996) är projekt en bra form för att sätta igång ny verksamhet och även för 
att pröva nya idéer. Hennes synsätt skiljer sig således från hur Levin (1996) och Westelius 
(2001) betraktar projektens möjlighet att utveckla organisationer. Inom Svenska Röda Korset 
finns en syn på projekt som möjliggörare av ny verksamhet, vilket enligt Penton och 
Askerland (i Levin, 1996) ofta är hur projekt betraktas inom den sociala sektorn. Alla projekt 
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inom Svenska Röda Korset syftar inte till varaktiga förändringar, men för de projekt där 
långsiktiga effekter eftersträvas och projekten anses lyckade är det förstås problematiskt om 
projektresultaten inte förs vidare. Att förbereda för hanteringen av projektresultat anser jag 
kan förbättras inom organisationen. Enligt Lundin (2007) måste varje uppdragsgivare planera 
för mottagandet av projektets resultat, samtidigt som Lundin skriver att det ofta uppstår 
situationer där resurserna nästan är slut när det väl kommer till implementeringen. Vidare 
menar både Lundin (2007) och Hagberg och Ljung (2000) att det är uppdragsgivaren som 
ansvarar för effektmålen. Om resurser krävs för att ta hand om resultaten måste uppdrags-
givarna inom Svenska Röda Korset således fundera igenom hur detta ska ske och hur de 
långsiktiga effektmålen ska infrias. I dagsläget prioriterar cheferna exempelvis sällan bort 
arbetsuppgifter i linjeverksamheten till förmån för implementering av projektresultat, något 
jag anser är en svaghet (se även avsnitt 6.1.3 Stark linje och svaga projekt). Risken blir att tanken 
på projekt som förnyelse och utveckling kvarstår som just enbart en tanke. I mina ögon bör 
projekt som syftar till utveckling inte dras igång om det saknas en plan för hur de ska 
implementeras i linjen. Avgörandet huruvida nya resurser ska skjutas till eller linjeverksamhet 
skäras bort om projektet bli framgångsrikt måste fällas innan projektet startar, istället för att 
riskera att efteråt stå med ett framgångsrikt projektresultat men upptäcka att man varken kan 
eller vill skära ned eller tillföra nya medel för att ta hand om resultatet.  
 
Wenell (2001) lyfter betydelsen av att det i en matrisorganisation inte finns något ”vi och 
dom”, utan att alla känner ett ansvar för samarbetet. Denna ansvarskänsla är inte tillräckligt 
stark inom Svenska Röda Korset med avseende på implementering av projektens resultat. 
Medarbetarna har fullt upp med sina egna arbetsuppgifter i linjeverksamheten och känner 
inte alltid att projekten berör dem. Det går också att finna vissa uttryck för jantelagen inom 
organisationen i form av medarbetare som är avundsjuka på projektledarens stundtals upp-
märksammade roll. En sådan inställning försvårar antagligen ytterligare för projekten att 
överföra sina resultat till linjeverksamheten. Ytterligare något att kommentera i samman-
hanget är att verksamheten i Svenska Röda Korset är relativt personbunden, vilket kan 
påverka hur projekten tas omhand. Det finns stora möjligheter för enskilda anställda att 
utifrån intresse styra sitt arbete. En medarbetare säger exempelvis att hon är intresserad av 
mångfald och flyktingfrågor men inte lika intresserad av äldrefrågor och att hon därför inte 
bedriver lika mycket verksamhet riktad till äldre. Personbundenheten kan göra projekten 
sårbara då projekt som är knutna till enbart en individ riskerar att upphöra om individen 
försvinner. Så blev exempelvis fallet för ett projekt som drevs ute i en region av en 
konsulent. När konsulenten bytte tjänst upphörde projektet eftersom efterträdaren inte 
fortsatte att driva projektet vidare.  
 
Vidare är det intressant att konstatera att utvärderingar av projektresultat förefaller kunna ske 
för snabbt. I empirin tar jag upp som exempel ett projekt där de nya metoderna som 
utvecklats i projektet inte hunnit prövas ordentligt innan utvärdering skedde. (Se avsnitt 5.2.4 
Kunskap om projektens effekter) Konsekvensen av för tidiga utvärderingar kan bli ett dåligt betyg 
trots att metoderna hade kunnat få ett gott omdöme om utvärderingen gjorts längre fram när 
metoderna prövats i större omfattning och modifierats. Det låga betyget kan i sin tur leda till 
att projektresultaten inte implementeras. Vidare kan utvärdering av projektresultaten ske 
utan att en utvärdering av linjeverksamheten sker parallellt, vilket innebär att det kan vara 
svårt att göra rättvisa jämförelser mellan projekt och linjeverksamhet. Ytterligare en variant 
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är att chefer som berörs av projektet inte har håg till att implementera projektresultaten utan 
hellre ser att linjeverksamheten löper på som vanligt. Om det är just dessa chefer som 
intervjuas i utvärderingen kan resultatet bli ett dåligt betyg för projektmetoderna trots att de 
egentligen skulle förbättra organisationens arbete. Enligt Wisén och Lindblom (1999) händer 
det att beslutsfattare vill ha ett projekt som stödjer redan förutbestämda resultat, något det 
finns risk för inom Svenska Röda Korset, menar en medarbetare. En sådan inställning hos 
chefer anser jag dock inte på något sätt är medveten, det finns en tydlig intention hos med-
arbetarna på Svenska Röda Korset att göra ett gott arbete och, för att uttrycka sig idealistiskt, 
vara med och bidra till en bättre värld. Likväl är det möjligt att beteendet förekommer, 
omedvetet, och att det ger missvisande utvärderingar. 
 
Efter en diskussion kring bristerna vid projektimplementeringen kan även en annan typ av 
projekt lyftas fram: projekten som löper år efter år utan att avslutas. Dessa projekt införlivas 
inte i linjeverksamheten, men de faller heller inte eftersom de ständigt drivs vidare. Nya 
pengar beviljas kontinuerligt av externa finansiärer och utgör således incitament för organisa-
tionen att fortsätta driva verksamheten i projektform. Det är dock en ansträngande situation 
för projektledaren som varje år får söka nya medel och vars anställning hänger på att medlen 
blir beviljade. Framgångsrika projekt bör istället enligt min uppfattning införlivas i linje-
verksamheten och antingen bekostas genom att Svenska Röda Korset skjuter till egna medel 
eller att linjeverksamheten skärs ned. 

6.2.2 Brist på vetskap om projektens effekter 
Utöver brister i hanteringen av projektresultaten saknas kunskap inom Svenska Röda Korset 
om vilka effekter projekten har. Att som en chef lyfta fram att ett visst projekt har växt som 
svar på min fråga vad projektet har åstadkommit är visserligen att visa på en förändring, men 
ger ingen klarhet i vad den eventuella långsiktiga effekten är för de målgrupper organisation-
en arbetar för. Effekten att ett projekt växer bör vara en konsekvens av att projektet är fram-
gångsrikt, projektet är inte framgångsrikt för att det växer. Medarbetarna inom Svenska Röda 
Korset förefaller i flera fall inrikta sig på effekter för själva organisationen, snarare än vilka 
effekter som åstadkommits för målgrupperna. Båda typerna av effekt är visserligen intressan-
ta, men viktigast torde i mina ögon ändå vara de effekter som åstadkommits sett till mål-
grupperna och de långsiktiga mål organisationen arbetar mot. Enligt Lundin (2007) krävs att 
en organisation har kunskap om effekterna för att kunna värdera olika projekt. Ofta bär 
andra personer än projektledaren ansvar för effektmålen (Wenell, 2001), vilket är fallet inom 
Svenska Röda Korset där uppdragsgivaren är ansvarig. I ansvaret ingår enligt Lundin (2007) 
att tillse att det genomförs en uppföljning av effektmålen, vilka är de mål som enligt Wenell 
(2001) är de viktigaste och ofta uppfylls långt efter att projektet avslutats. Det räcker således 
inte med att Svenska Röda Korset utvärderar själva projektmålen, även de långsiktiga 
effekterna måste utvärderas, vilket ibland behöver ske flera år efter projektets genomförande. 
Någon systematik för hur och när effektutvärderingar ska verkställas finns dock inte inom 
organisationen och utvärderingarna är således beroende av att uppdragsgivaren ifråga håller i 
minnet att det avslutade projektet så småningom ska följas upp. 
 
Att införskaffa kunskap om projektens effekter för målgrupperna är dock lättare sagt än 
gjort, det är jag väl medveten om. Att kunskapen saknas beror antagligen till stor del på just 
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svårigheterna i att mäta effekter. Ett alltför stort fokus på mätning, utvärdering och nyckel-
styrning kan också enligt Södergren (2005) hämma skapandet av ny kunskap i en organisa-
tion. Södergren menar att några få nyckeltal kan mätas, men inte mer än så. Mätbarhet i sig 
utgör inte heller facit till kontroll över projekteffekterna, man måste i mina ögon även veta 
vad som ska mätas och varför. Att ett projekt inom Svenska Röda Korset med målet att få 
1000 besökare till ett arrangemang attraherade så många som 1500-1600 besökare innebär 
visserligen att projektmålet uppfylldes med råge. Frågan kvarstår dock vad projektet hade för 
effekter på lång sikt, vilket kan vara svårt att besvara. Men trots svårigheterna menar jag att 
det är viktigt att organisationen gör en ansträngning att ta reda på vad olika aktiviteter får för 
betydelse och om tid och pengar används ändamålsenligt och effektivt. Även om man 
arbetar för ett så beundransvärt mål som en bättre värld, torde man vara intresserad av 
huruvida man på något sätt bidrar till att uppfylla det målet. 
 
Ett sätt för Svenska Röda Korset att få mer kunskap om projekteffekterna är att ta del av 
projektens slutrapporter. I dagsläget lägger dock organisationen inte tillräckligt stor vikt vid 
projektens måluppfyllelse, vilket avspeglar sig i vissa av rapporterna. Enligt Kyysgaard (i 
Sahlin, 1996b) undviker projektutvärderare ofta att diskutera måluppfyllelse, något som före-
kommer inom Svenska Röda Korset även om det också finns utvärderingar som tydligt 
redovisar projekten utifrån mål. Meeuwisse (1996) skriver att vissa projektutvärderingar an-
vänds för att legitimera projekten i syfte att få nya anslag. Om de officiella målen inte nåtts 
tonas detta således ned. I Meeuwisses fall avses externfinansierade projekt, men inom 
Svenska Röda Korset förekommer företeelsen även för internfinansierade projekt. 
Meeuwisses resonemang går således att applicera på utvärderingar av såväl intern- som 
externfinansierade projekt. Ett exempel på projekt där bristande måluppfyllelse inte får 
någon större uppmärksamhet är det projekt jag tar upp i empirin som framställer medlems-
rekryteringen som en stor framgång trots att mindre än 20 % av det uppsatta målet upp-
fylldes. (Se avsnitt 5.2.4 Kunskap om projektens effekter.) Det är beaktansvärt att det inte bara 
saknas reflektion i slutrapporten kring den bristande måluppfyllelsen utan att arbetet till och 
med framställs som en framgång. Med detta anser jag förstås inte att Svenska Röda Korset 
fortsättningsvis ska bestraffa de projekt som inte lyckas uppfylla sina mål, det vore en 
effektiv metod för att kväva både mod och glädje att pröva nya idéer. Däremot bör utrymme 
ges att fundera kring varför målen inte uppnåddes och reflektion bör uppmuntras. Det finns 
ett drag av självständighet i Svenska Röda Korsets organisationskultur, där medarbetarna har 
stor frihet och riktlinjer och policys inte alltid behöver följas, något jag tidigare har diskuterat 
(se avsnitt 6.1.5 Omdiskuterade riktlinjer för projektarbete). Bristande reflektion kring ouppfyllda 
mål ser jag som ett tecken på denna självständighet där det stundtals finns en avsaknad av 
styrning. Många utvärderingar kopplas inte tillräckligt tydligt till de mål som projektet avsåg 
att uppnå och en väg för Svenska Röda Korset att nå större kunskap om projektens effekter 
är således att öka fokus på projektmålen i slutrapporter och utvärderingar.  
 
Efter ovanstående diskussion kring bristen på kunskap om projektens effekter kan dock 
konstateras att projektverksamheten också stundtals kan vara mycket effektiv i att synliggöra 
konkreta resultat i linjen. Genom att vad en chef kallar ”projektifiera” redan befintlig verk-
samhet och söka pengar för verksamheten sätts effekterna i fokus på ett annat sätt än vad 
som vanligtvis sker i linjeverksamheten. Ett exempel som en chef tar upp är språkträning för 
invandrade svenskar där samtliga insatser inom språkträning i en av regionerna sammantaget 
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skulle kunna bilda ett projekt med utbildning för 10 000 personer. Befintlig verksamhet kan 
således paketeras, etiketteras och presenteras som projekt för att få extern finansiering och 
samtidigt peka på redan befintlig verksamhets omfattning. Projektformen sätter då fokus på 
resultat och organisationen tvingas att förklara för omgivningen vad verksamheten ska 
resultera i, något som jag menar kan vara nyttigt. Den långsiktiga effekten av språkträningen 
behöver dock fortfarande analyseras efter att projektet har avslutats. 

6.2.3 Dolda och explicita mål 
Westelius (2001), Sahlin (1996b) och Meeuwisse (1996) talar alla om dolda mål, något som 
går att identifiera inom Svenska Röda Korset. Exempelvis finns chefer inom organisationen 
som söker projektpengar för att kunna behålla en tillfälligt anställd person som de upp-
skattar. Den projektanställning som krävs för att driva projektet ifråga är således det 
egentliga målet, inte de explicita målen i projektplanen. Ett sådant förfarande behöver i mina 
ögon inte nödvändigtvis vara negativt, tvärtom kan det ibland vara värdefullt för en 
organisation att behålla duktiga medarbetare. Ett annat exempel på projekt där medlet är 
målet, som Sahlin (1996b) uttrycker det, är projekt som kommer till stånd för att Svenska 
Röda Korset vill dra in extern finansiering. Projektmedlen är således det dolda målet i dessa 
fall. Skälen kan vara att medarbetare inom Svenska Röda Korset vill stärka de ekonomiska 
resurserna på sin avdelning eller att medarbetarna strävar efter att tillgodose ledningens 
uttalade önskan om att organisationen ska öka sin externfinansiering. Något som är 
problematiskt i sammanhanget är att externfinansierade projekt i förstone kan uppfattas som 
gratis, vilket inte är fallet. Svenska Röda Korset bekostar till exempel arbetstiden det tar att 
göra en projektansökan och även den arbetstid som krävs av exempelvis uppdragsgivare och 
eventuella styrgruppsmedlemmar när projektet väl dragit igång. Vidare kräver finansiärer ofta 
att organisationen går in med en viss andel egna medel. Även om det dolda målet, att dra in 
extern finansiering, uppnås är det således tveksamt om det alltid är gynnsamt att driva dessa 
projekt. Externfinansierade projekt är inte gratis och det går alltid att fundera på om de egna 
medlen hade kunnat användas bättre sett till de mål organisationen strävar mot. I 
sammanhanget är det intressant att konstatera att projekt där medlet är målet även förefaller 
kunna identifieras internt inom Svenska Röda Korset, inte enbart gentemot externa 
finansiärer, eftersom projektmedel går att söka internt. Som exempel finns projekt där det 
dolda målet är ökade resurser, samtidigt som projektet infogar ett explicit mål om medlems-
rekrytering för att öka chanserna till intern finansiering. På grund av vikande medlemssiffror 
har rekryteringsfrågan blivit viktig för Svenska Röda Korset och chanserna att få medel av 
exempelvis centralstyrelsen ökar om ett rekryteringsmål infogas. Huruvida en ökning av 
antalet medlemmar verkligen blir utfallet är inte alltid viktigt i dessa projekt, vilket projektet i 
föregående avsnitt är ett exempel på. 
 
Enligt Sahlin (1996b) kan mål också vara medel. Då är målet som sådant tillräckligt, inte 
huruvida några resultat nås. Inom Svenska Röda Korset uppfattar jag att det finns en ärlig 
vilja att åstadkomma förbättringar och många är stolta över att ha Svenska Röda Korset som 
arbetsgivare.6 Av den anledningen är det rimligt att anta att de allra flesta mål sätts utifrån en 
uppriktig intention att försöka åstadkomma någon form av resultat, det vill säga målen är 
                                                 
6 I medarbetarenkäterna genomförda år 2001 och 2004 svarade 80 % respektive 87 % av medarbetarna positivt 
på frågan om de var stolta över att arbeta på Svenska Röda Korset. 
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inte enbart medel.  Att målen sedan inte uppnås i praktiken eller att det i efterhand inte fästs 
tillräckligt stor vikt vid om målen uppnåddes är en annan sak. Samtidigt ser jag det ändå som 
möjligt att mål som är medel existerar inom organisationen. Exempelvis är det tänkbart att 
det finns tillfällen då projektmålen används av medarbetare för att visa framfötterna inför 
ledning och resten av organisationen och att projektmålet i dessa fall är medlet för att lyckas 
med detta. Huruvida målen uppnås är i dessa fall av underordnad betydelse. Medlems-
rekryteringsmålen som jag diskuterade i föregående stycke skulle i vissa fall kunna vara 
sådana mål som egentligen är medel för att framstå som handlingskraftig inför ledningen. 
 
Vidare skriver Sahlin (1996b) att det kan saknas koppling mellan mål och medel, exempelvis 
att målet inte är möjligt att uppnå. Detta sker ofta inom Svenska Röda Korset att döma av 
hur ambitiösa många mål är. Det räcker med att läsa igenom vissa målformuleringar för att 
inse att målen är omöjliga att uppnå. Huruvida det är uppdragsgivarens avsikt att målen är 
ouppnåeliga är oklart, men antagligen finns här en koppling till den bristande betydelse som 
stundtals fästs vid måluppfyllelse. Om uppföljningen av om målen har uppnåtts är under-
målig blir det inte lika viktigt för medarbetare att under målformuleringsarbetet fundera över 
om målen går att nå. Det är tänkbart att ett ökat fokus på måluppfyllelse skulle få som 
konsekvens att mer realistiska mål formuleras. Enligt riktlinjerna ska mål bland annat vara 
just realistiska, ”lagom + 1” presenteras som en tumregel. Svenska Röda Korset har dock 
ofta mål som är ”lagom + 1000” i mina ögon. Enligt Hagman (2002) misslyckas många 
projekt på grund av bristfällig målformulering och Lewén och Philip (1998) menar att mål 
ska vara lätta att avgöra om de är uppnådda eller inte. Inom Svenska Röda Korset är det 
dock inte ovanligt att projekt- och effektmålen är svåra att mäta och följa upp. Ett exempel 
på ett sådant mål är effektmålet i ett projekt rörande anhörigvårdare, vilket lyder: ”Att 
samhället ser Röda Korset som en självklar aktör i dessa frågor”. Hur målet ska följas upp 
eller mätas framgår inte av projektplanen och jag ställer mig också frågande till att ett enda 
projekt kan lyckas realisera den fastslagna effekten. Vad menas överhuvudtaget med orden 
”självklar” och ”samhället”? 
 
Inom Svenska Röda Korset är man duktig på att utforma skriftliga direktiv för projekten, 
något som enligt Wisén och Lindblom (1999) bör finnas men ofta saknas. Däremot är det 
inte alltid uppdragsgivaren som formulerar direktivet utan det kan även göras av projekt-
ledaren för att därefter godkännas av uppdragsgivaren. Enligt Hagberg och Ljung (2000) är 
ett sådant tillvägagångssätt mycket vanligt men innebär en risk att den information och 
kunskap uppdragsgivaren har inte kommer projektet tillgodo. I mina ögon riskeras även 
kopplingen mellan projekten och de långsiktiga målen om uppdragsgivaren inte tar upp-
draget att fundera på varför projektet ska genomföras på stort allvar. Det är enligt Andersen, 
Grude och Haug (1994) viktigt att det finns ett samband mellan projektets mål och verksam-
hetens mål, samtidigt som de skriver att det inte är ovanligt att projekt startas utan att man 
bedömt om de bidrar till att utveckla verksamheten i den riktning man önskar. Inom Svenska 
Röda Korset kan tanken bakom projekten vara mycket väl genomtänkt och baserad på 
gedigna förstudier, men även det omvända gäller. Det finns exempel på projekt som börjar 
med att medarbetare vill genomföra en viss aktivitet och först därefter funderar kring syftet, 
istället för det omvända, att först formulera ett syfte och därefter fundera på hur syftet ska 
kunna uppfyllas. Risken med ett sådant tillvägagångssätt är att organisationen misslyckas med 
att identifiera de mest lämpade aktiviteterna för att nå syftet ifråga.  
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6.3 Lärande 
Nedan förs en diskussion utifrån mitt sista nyckelord, lärande. I analysen behandlar jag först 
tillhandahållandet av kunskap och därefter efterfrågan på kunskap bland medarbetarna. 
Avslutningsvis för jag en diskussion kring hur projektstödet fungerar inom Svenska Röda 
Korset. 

6.3.1 Tillhandahållandet av och efterfrågan på kunskap 
Enligt Newell (2004) lägger företag för mycket kraft på att tillhandahålla information och för 
lite kraft på att få de anställda att efterfråga informationen. I Svenska Röda Korsets fall 
fungerar varken tillhandahållandet eller efterfrågan tillräckligt väl. I projektdatabasen saknas 
projekt och flera projektstödspersoner är osäkra på vilka projekt som ska läggas in. Är det 
alla projekt eller bara de ”riktiga” projekten som ska vara med? Ska de allra minsta projekten 
med en budget på 10 000 kr finnas representerade? Är det enbart externfinansierade projekt 
som ska läggas in? Frågan om vilka projekt som ska infogas i projektdatabasen har åter-
kommit kontinuerligt under några år bland projektstödspersonerna, utan att någon inom 
organisationen har sagt vad som gäller, och detta behöver således klargöras. I mina ögon 
torde det logiskt sett vara samtliga projekt som ska infogas i databasen, varken mer eller 
mindre. Huruvida de är stora eller små, extern- eller internfinansierade, långa eller korta har 
ingen betydelse. Samtliga projekt bör infogas. Verksamhet som bedrivits med det så kallade 
projektorienterade arbetssättet bör däremot inte ingå eftersom dessa aktiviteter är en del av 
linjeverksamheten. Osäkerheten kring vad projekt och projektorienterat arbetssätt är, vilka 
projekt som ska läggas in i databasen och vem det är som ska göra det är bidragande orsaker 
till att projektdatabasen saknar projekt. Det största skälet till att projekt inte läggs in eller 
uppdateras menar jag dock är att medarbetare inte uppfattar att de har någon nytta av 
databasen för egen del. Schindler och Eppler (2003) varnar för projektmedlemmar som inte 
ser nyttan med att dokumentera eftersom det kan innebära att lärdomar går förlorade. 
Lärdomar kan också gå förlorade för att de är dåligt dokumenterade och arkiverade, enligt 
Schindler och Eppler. Även detta förekommer inom Svenska Röda Korset i och med att det 
finns projekt i databasen som saknar fullständig dokumentation. Exempelvis kan det finnas 
en projektplan men saknas en slutrapport i ett avslutat projekt.  
 
En anledning till att slutdokumentation inte utarbetas kan vara att tidspress råder när 
projektet lider mot sitt slut. (Schindler & Eppler, 2003; Wenell, 2001) Mitt intryck är dock att 
slutrapporter vanligtvis författas inom Svenska Röda Korset, något som bland annat kan 
bero på att många projekt är externfinansierade, vilket innebär krav på slutrapportering. Att 
slutrapporter saknas i projektdatabasen uppfattar jag således främst som ett tecken på att 
medarbetare underlåter att uppdatera databasen, snarare än att slutrapporterna inte finns 
färdigställda. Samtidigt kan nyttan med slutrapporter diskuteras. Både Lundin (2007), Newell 
(2004) och Berggren, Söderlund och Anderson (2001) menar att slutrapporter oftast inte ger 
någon större nytta, bortsett från listan på projektdeltagare som enligt Berggren, Söderlund 
och Anderson kan vara användbar. Det är inte heller säkert att slutrapporterna är helt upp-
riktiga vad gäller att redovisa negativa aspekter av projektet, enligt Meeuwisse (1996). Nyttan 
med skriftlig dokumentation i projektdatabasen kan således ifrågasättas. I mina ögon är det 
viktigaste skälet till projektdatabasen inte möjligheten till lärande för medarbetare, utan möj-
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ligheten för projektsamordnaren att skapa sig en överblick över projektverksamheten. Det 
ursprungliga syftet, att främja lärande, är visserligen inte att förakta, men det är svårt att få 
medarbetare att vilja ta del av kunskapen i databasen.  
 
Enligt Tell och Söderlund (2001) kan det vara svårt för individen att veta vilken kunskap 
som är viktig att föra vidare. Incitamenten för att dela med sig av sin kunskap kan också vara 
alltför svaga eller saknas helt, vilket de menar är problematiskt. Tell och Söderlund talar 
därför om vikten av att belöna medarbetare som använder databaser. I Svenska Röda 
Korsets fall behöver organisationen bli bättre på att belöna de medarbetare som dels lägger 
in projekt i databasen, dels använder databasen i lärandesyfte. Schindler och Eppler (2003) 
rekommenderar motivation och disciplin samt kunskaper om utvärdering och dokumenta-
tion. I Svenska Röda Korsets fall saknas både motivation och disciplin och det finns inga 
starka incitament för att lägga in projekt i databasen. Organisationen behöver bli bättre på att 
tala om för medarbetarna varför de ska uppdatera projektdatabasen samt försöka synliggöra 
de projekt som läggs in för att på så sätt belöna medarbetarna som lagt in sina projekt. 
 
En risk med projektlärande är enligt Tell och Söderlund (2001) att det tenderar att bli lokalt. 
Eftersom varken tillgången eller efterfrågan på kunskap fungerar med avseende på projekt-
databasen finns utrymme för förbättringar inom Svenska Röda Korset. Organisationen kan 
anses ha fokus på kodifiering, som Tell och Söderlund (2001) talar om, men det saknas en 
strategi för hur den kodifierade kunskapen ska spridas. Tanken tycks vara att om ett IT-
verktyg tillhandahålls kommer det automatiskt att användas, trots uppenbara tecken på att så 
inte är fallet. Svenska Röda Korset bör utforma en kodifieringsstrategi som fastslår dels hur 
man ska förmå medarbetare att lägga in projekt i projektdatabasen, dels hur man ska upp-
muntra dem att ta del av lärdomarna. Ännu viktigare är dock att fokusera på en personali-
seringsstrategi. Berggren, Söderlund och Anderson (2001) talar om vikten av personlig 
erfarenhetsöverföring och Lundin (2007) menar att det är bättre att ha seminarier då lär-
domarna sprids än att skriva projektslutsrapporter som ingen läser. Newell (2004) före-
språkar personliga, sociala nätverk och anser att lagring av projektlärdomar med informa-
tionsteknologi är ineffektivt. Det stämmer in på Svenska Röda Korset med sin outnyttjade 
projektdatabas och där såväl medarbetare som frivilliga hellre söker upp varandra och frågar 
om råd än letar efter hjälp i databaser. 

6.3.2 Projektstödets betydelse 
Inom Svenska Röda Korset råder delade meningar om projektutbildningarnas värde. Det 
finns exempelvis medarbetare som gått utbildningarna utan att ha dragit igång ett enda 
projekt. En rimlig föreställning hade varit att utbildningarna stimulerat till att börja driva 
projekt, men så har inte vara fallet för alla medarbetare. Missnöjet hos vissa respondenter 
med att de omfattande projektutbildningarna inte gett större resultat kan således anses ha 
visst fog för sig. Samtidigt menar jag att resultatet av utbildningarna inte enbart kan mätas i 
antal projekt som drivs. Kunskapsnivån gällande projektarbete var låg inom organisationen 
innan utbildningsinsatsen drogs igång och att medarbetare runtomkring projekten, inte 
enbart de som driver dem, förstår vad projektarbete innebär tror jag är viktigt. Det handlar 
exempelvis om kollegor inom linjeverksamheten, men även om chefer som ska agera upp-
dragsgivare och styrgruppsmedlemmar i projekten. Att alla medarbetare som gått projektut-
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bildningen inte driver projekt är således inte enbart att betrakta som ett slöseri med resurser, 
utan kan även ses som kvalitetshöjande för de projekt som faktiskt blir av. Vidare anser jag 
att höjningen av kunskapsnivån inom organisationen är en förutsättning för att Svenska 
Röda Korset ska kunna bli vad de kallar en projektorienterad organisation. Enligt Hagberg 
och Ljung (2000) är detta visserligen en organisation där alltifrån ledning och neråt i 
organisationen fokuserar på projekt istället för linjeverksamhet, något som inte är fallet eller 
ens någon önskan i det linjedominerade Svenska Röda Korset. Att börja driva mer projekt 
har däremot varit en uttalad ambition och att organisationen så smått har börjat gå åt det 
hållet tror jag inte lika sannolikt hade varit fallet utan projektutbildningarnas kunskaps-
höjande insatser.  
 
Ett misslyckande i utbildningsinsatsen är dock att organisationen inte har lyckats etablera en 
gemensam terminologi. Trots den gedigna utbildningsinsatsen råder fortfarande delade men-
ingar om vad ett projekt är, något jag dock anser främst beror på det problematiska begrepp-
et projektorienterat arbetssätt snarare än brister i utbildningen. Vidare har vissa röster höjts 
angående att utbildningarna inte varit projektledarutbildningar, vilket dock aldrig varit tank-
en. Projektledarutbildningar skulle visserligen kunna vara en god idé, men själv menar jag att 
en chefsutbildning i hur man leder en organisation med såväl projekt som linjeverksamhet 
vore mer prioriterat. Svenska Röda Korset domineras av linjeverksamheten och varje pro-
jektledare har en linjechef över, inte bredvid, sig i hierarkin. Att vara linjechef innebär således 
att även leda medarbetare involverade i projektarbete och att cheferna gör ett gott arbete an-
ser jag är viktigt för projektens kvalitet. Vidare har projektledarna inom organisationen inte 
chefsansvar för heltidsplacerade projektmedarbetare, såsom kan vara fallet i stora industri-
projekt med så mycket som tusentals projektmedlemmar. Att underlätta för projektledarna i 
deras arbete tror jag således sker mer effektivt genom ökad kunskap hos cheferna om rollen 
som linjechef, styrgruppsmedlem och uppdragsgivare, snarare än genom en projektledar-
utbildning, även om en sådan utbildning säkert skulle kunna fylla ett gott syfte. 
 
Utöver projektutbildningarna finns även projektstödspersonerna som kan stötta medarbet-
arna i deras projektarbete. Behovet av stöd liksom projektstödspersonernas kunskap varierar 
inom organisationen. Att ha infört en struktur med projektstödspersoner uppfattar jag dock 
som positivt i en organisation där kunskapen om projektarbete initialt var låg. Projektstöds-
personerna utgör också en informationskanal gällande projektarbete som jag menar är 
värdefull. Ett problem är dock att det råder osäkerhet bland projektstödspersonerna vilka 
krav som egentligen ställs på dem. Som Lundin (2007) skriver är det viktigt att alla involver-
ade i ett projekt känner till sina befogenheter och sitt ansvar. Som chef är det enligt Lundin 
viktigt att lyssna, men man måste också se till att verksamheten löper framåt och att det är 
känt bland medarbetarna vilket ansvar de har. Att projektstödspersonerna inte vet vad som 
är deras ansvar anser jag är en brist och jag menar att det är viktigt att deras ansvarsuppgifter 
klargörs skriftligt. En anledning till osäkerheten bland projektstödspersonerna kan vara att 
det inte finns någon som är chef för samtliga projektstödspersoner utan att de istället har 
varsin chef. I sådana situationer måste dock någon ha mandatet att kunna besluta vad som 
gäller, ett mandat som i mina ögon förslagsvis kan ges till projektsamordnaren. Att frågan 
om vilka uppgifter projektstödspersonerna har kommer upp år efter år på deras möten är 
inte acceptabelt. Enligt Karlöf (2001) har beslutsfattandet i organisationer de senaste 10-15 
åren blivit alltmer decentraliserat, vilket vissa organisationer misstolkats som att personalens 
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önskemål är det viktigaste. De anställda i Svenska Röda Korset är självständiga och kompe-
tenta, men likväl krävs också att cheferna fattar beslut och att besluten respekteras. Många 
gånger efterfrågas också en sådan styrning av medarbetarna själva, åtminstone i teorin, även 
om det inte är lika säkert att styrningen skulle uppskattas i praktiken. 

6.4 Sammanfattning av analysen 
I mitt analyskapitel har jag analyserat det empiriska materialet utifrån de tre nyckelorden 
effektivitet, ändamålsenlighet och lärande. Med andra ord har jag fört en diskussion kring 
hur projektverksamheten och driften av enskilda projekt fungerar, vad projektverksamheten 
strävar mot och åstadkommer, samt hur lärandet inom projektverksamheten fungerar. Inom 
det första nyckelordet, effektivitet, har jag diskuterat brister i den strategiska styrningen av 
projektverksamheten samt identifierat tre typer av projekt inom Svenska Röda Korset. Jag 
har även konstaterat att linjeverksamheten är mycket stark inom organisationen och att 
projektuppgifter ofta placeras ”ovanpå” projektmedarbetares ordinarie linjeuppgifter, vilket 
kan orsaka svårigheter för medarbetaren att få tiden att räcka till. Vidare har jag diskuterat 
styrgruppernas roll samt avhandlat riktlinjerna för projektarbete, där jag funnit att riktlinjerna 
inte följs av alla medarbetare. Det senare får som konsekvens att Svenska Röda Korsets pro-
jektmognad enbart når steg två av fyra i den projektmodell jag presenterade i referensramen. 
Till sist har jag avhandlat begreppet projektorienterat arbetssätt där jag konstaterar att det är 
ett på många sätt problematiskt begrepp sett till den osäkerhet som begreppet väcker bland 
medarbetarna. 
 
Inom ändamålsenlighet har jag analyserat vilka effekter projekten får, där jag funnit att 
implementeringen av projektresultaten av olika skäl är bristfällig. Verksamheten är person-
bunden och det saknas också en tydlig idé om hur projektresultaten ska tas omhand. Vidare 
har jag diskuterat kring att det behövs mer kunskap inom organisationen om vad projekten 
åstadkommer. Huruvida projektmålen uppnås tillmäts inte heller tillräcklig betydelse. Till sist 
har jag behandlat dolda och explicita mål där jag konstaterat att dolda projektmål existerar 
inom organisationen. Det formuleras också vissa mål som jag menar är i stort sett omöjliga 
för projekten att uppnå. 
 
Inom lärande, det sista nyckelordet, har jag diskuterat tillhandahållandet av och efterfrågan 
på kunskap, där jag funnit att ingetdera fungerar tillräckligt väl. I projektdatabasen saknas 
exempelvis projekt eftersom medarbetarna inte alltid lägger in projekten. De anställda inom 
Svenska Röda Korset använder sig inte heller i särskilt stor utsträckning av den explicita 
kunskap som finns tillgänglig i projektdatabasen. Vidare har jag analyserat projektstöds-
personernas roll och de utbildningsinsatser som gjorts, där jag anser att stödfunktionerna i 
grunden är positiva, även om vissa förbättringar kan göras. 
 
Sammanfattningsvis har analysen inneburit en behandling av Svenska Röda Korsets projekt-
verksamhet utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och lärande. Diskussionen har i hög grad 
varit problemfokuserad och främst diskuterat de brister i projektverksamheten som fram-
kommit när jag analyserat det empiriska materialet. Med dessa brister som utgångspunkt har 
jag utformat ett antal förslag på åtgärder, vilka presenteras i följande kapitel. 
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7 Rekommen-
dationer 

 
Nedan följer de rekommendationer jag föreslår Svenska Röda Korset utifrån min analys i föregående 
kapitel. Jag har valt att dela in mina förslag i sju så kallade åtgärdspaket: 1. Den strategiska 
styrningen, 2. Hantering av resurser, 3. Gemensamt språk, 4. Projektmål och effektmål, 5. 
Implementering av projektresultaten, 6. Projektstöd samt 7. Riktlinjerna för projektarbete. 

7.1 Den strategiska styrningen 
I det första åtgärdspaketet för jag fram åtgärdsförslag för att förbättra den strategiska 
styrningen av projektverksamheten. Åtgärderna bör betraktas som ett sammanhållet förslag 
där de olika delarna är kopplade till varandra.  
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 5. Modifiera eventuellt  
 det önskade tillståndet 
 

 

1. Fastställ 
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Figur 3: Översikt av förslag på process för den strategiska styrningen av projektverksamheten. 
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7.1.1 Fastställ ett önskat tillstånd 
Till att börja med rekommenderar jag ledningen för Svenska Röda Korset att skapa sig en 
bild av det ideala tillståndet för organisationens projektverksamhet. Några av de frågor led-
ningen kan ställa sig är hur stor del av verksamheten som bör drivas i projekt, hur stor del av 
den sammanlagda arbetstiden inom tjänstemannaorganisationen som bör läggas på projekt 
samt vilka typer av projekt som bör drivas och deras inbördes fördelning. Beträffande den 
sista frågan är mitt intryck att organisationen önskar driva en stor andel verksamhetsprojekt 
(se projekttypologi i avsnitt 6.1.2 Kategorisering av projekt). Hur stor andel dessa projekt bör 
utgöra av den totala projektverksamheten är något som ledningen förslagsvis bör bilda sig en 
uppfattning om. 

7.1.2 Fastställ informationsbehovet 
I samband med att en bild av det önskade tillståndet behandlas föreslår jag att ledningen till-
sammans med projektsamordnaren diskuterar och därefter fastslår vilken information som 
behövs för den strategiska styrningen av projektverksamheten. Informationsbehovet bör 
utgå från det önskade tillståndet, där informationen som samlas in ska möjliggöra för 
ledningen att kontrollera var projektverksamheten befinner sig jämfört med den idealbild de 
utformat. De förslag på data som jag själv framfört och motiverat i mitt analyskapitel kan 
med fördel användas som utgångspunkt i diskussionen: 
 

A. Pågående projekt 
B. Avslutade projekt 
C. Antal projekt i nutid jämfört med antal projekt historiskt 
D. Fördelningen av projekt på de tio regionerna samt de nio avdelningarna 
E. Fördelningen av olika typer av projekt dels i nutid, dels historiskt 
F. Kostnaden för projekt samt kostnaden för projekt relaterat till kostnaderna för 

linjeverksamhet 
G. Arbetstiden som läggs på projekt samt arbetstiden som läggs på projekt relaterat till 

arbetstiden som läggs på linjeverksamhet 

7.1.3 Samla in och sammanställ informationen 
Efter att en bild av det önskade tillståndet samt informationsbehovet har fastställts är nästa 
steg att samla in och sammanställa informationen som efterfrågas. I dagsläget saknas data om 
samtliga av de punkter jag redovisar ovan. Hur informationen ska samlas in är, som jag 
påpekar i analysen, en inte alldeles enkel fråga att besvara. Hänsyn måste alltid tas till de 
eventuella resurser som krävs för att samla in informationen, där resurserna måste vägas mot 
den nytta informationen tillför. Enligt min åsikt bör planeringssamordnaren även fortsätt-
ningsvis ansvara för att ha en överblick över projekten. Hon kan dock omöjligt samla in all 
information på egen hand utan informationsinsamlingen måste ske med hjälp av andra 
anställda inom organisationen. Flera av punkterna i föregående åtgärdsförslag kan besvaras 
om projektdatabasen fås att fungera, det vill säga om samtliga projekt med anställda involver-
ade finns införda i projektdatabasen. Hur organisationen ska lyckas med det lämnar jag dock 
så länge och återkommer istället till detta i avsnitt 7.6.1 Få projektdatabasen att fungera. 
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En fungerande projektdatabas innebär automatiskt information om punkt A, B och D, samt 
även om punkt C förutsatt att informationen bearbetas så att antalet avslutade projekt är 
uppdelat på olika år, inte enbart kategoriserat som avslutade projekt. Jag föreslår att projekt-
samordnaren upprättar ett exceldokument där informationen sammanställs fördelad på årtal. 
Förslagsvis går projektsamordnaren igenom projektdatabasen en gång per halvår och upp-
daterar exceldokumentet. Punkt A, B och D går att föra in i exceldokumentet rakt av. Infor-
mation om punkt C fås genom att exceldokumentet uppdateras och projektsamordnaren så-
ledes kan jämföra antalet projekt dato med antalet projekt tidigare år.  
 
Vad gäller punkt E föreslår jag att organisationen undersöker om det finns möjlighet att den 
färdiga mallen i projektdatabasen utökas med en rad där den som lägger in projekten får fylla 
i vilken projektkategori projektet hör till. Jag har i min analys föreslagit följande tre katego-
rier: forskningsprojekt, verksamhetsprojekt och interna förbättringsprojekt. Genom några 
textrader förklaring och exemplifiering i projektdatabasen bör anställda som lägger in projekt 
ha möjlighet att förstå vilken kategori deras projekt hör till. Vidare bör projektdatabasen 
kompletteras med ytterligare tre huvudrubriker, en för varje projektkategori, så att det blir 
möjligt att avläsa hur många projekt det finns inom varje kategori. Samtliga projekt sorteras 
således per kategori utöver alla andra sorteringsrubriker som existerar i dagsläget. Om 
projektdatabasen går att modifiera såsom jag föreslagit är information om punkt E möjligt 
att utläsa ur projektdatabasen. Vidare kan projektsamordnaren genom en uppdatering av 
exceldokumentet sammanställa antalet projekt per projektkategori, vilket innebär att 
eventuella förändringstrender över tid blir möjliga att utläsa. 
 
De sista två punkterna, F och G, är inte möjliga att utläsa ur projektdatabasen. Information 
om dessa måste istället kunna sammanställas ur organisationens ekonomisystem. Det förut-
sätter dock att arbetstid bokförs på projekten, något jag diskuterar i avsnitt 7.2.2 Låt projekten 
betala för arbetstid. Både kostnader och arbetstid är information som projektsamordnaren bör 
infoga i sitt exceldokument för att därigenom kunna dra slutsatser om förändringar mellan 
olika år. I exceldokumentet läggs förslagsvis även siffror för linjeverksamhetens kostnader 
och sammanlagda arbetstid in som intressant jämförelse. 

7.1.4 Fatta beslut för att styra mot det önskade tillståndet 
Efter att informationen finns sammanställd är det möjligt för projektsamordnaren att förse 
ledningen med underlag om projektverksamhetens tillstånd, något som förslagsvis sker en 
gång om året. Ledningen bör under detta tillfälle jämföra underlaget med den bild av det 
önskade tillståndet som de tidigare skapat sig. På så sätt kan beslutsfattandet som syftar till 
att styra projektverksamheten mot det ideala tillståndet underlättas. 

7.1.5 Modifiera eventuellt det önskade tillståndet 
Avslutningsvis anser jag att ledningen med jämna mellanrum bör fråga sig om den ideala 
bilden av organisationens projektverksamhet fortfarande är vad som bör eftersträvas eller 
om det önskade tillståndet ska omformuleras. En omformulering kan komma att innebära att 
informationsbehovet förändras och således även informationsinsamlingen. 
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7.2 Hantering av resurser 
Inom Svenska Röda Korset finns en tendens att placera projektarbete ”ovanpå” medarbetar-
nas ordinarie linjeuppgifter, vilket kan få negativa konsekvenser för projektarbetet. I detta 
åtgärdspaket ger jag två förslag på hur situationen kan förbättras.  

7.2.1 Inför projektmedarbetarkontrakt 
I dagsläget preciseras inte hur mycket arbetstid en projektmedarbetare förväntas lägga på 
projektet ifråga. Jag föreslår därför att ett projektmedarbetarkontrakt utformas, vilket bör 
användas varje gång en medarbetare placeras deltid i projekt. Kontraktet skrivs förslagsvis 
under av både linjechef, projektmedarbetare och projektledare, då alla dessa är nyckel-
personer som måste vara överens om vilken arbetsinsats som gäller för projektmedarbetaren. 
Enligt min uppfattning bör följande punkter ingå i varje projektmedarbetarkontrakt: 
 

• Hur mycket arbetstid medarbetaren ska lägga på projektet 
• Vilka arbetsuppgifter i linjeverksamheten som medarbetaren utför vid sidan 

av projektet 
• Vilka arbetsuppgifter i linjeverksamheten som prioriteras bort under projektet 
• Vilka arbetsuppgifter i linjeverksamheten som ska utföras i mån av tid 

7.2.2 Låt projekten betala för arbetstid 
Mitt andra åtgärdsförslag innebär att projekten ska betala för sina projektmedarbetares 
arbetstid. Ett sådant förfarande innebär dels att trycket ökar på projektmedarbetarna att de 
ska delta den tid som krävs för projektet, dels att deras arbetstid börjar uppfattas som mer 
värdefull inom organisationen i och med att den har ett pris. En internfakturering av arbets-
tid är även av betydelse för den strategiska styrningen eftersom jag anser att det är viktigt att 
organisationen har en överblick över hur mycket projekten kostar i arbetstid. För att detta 
ska vara möjligt måste arbetstiden prissättas och bokföras. Visserligen kräver bokföringen 
vissa administrativa resurser och sådant måste förstås vägas mot eventuell nytta. Det är 
möjligt att arbetstiden som krävs för administrationen inte är värd sitt pris. I dagsläget finns 
exempelvis många som uppfattar ekonomisystemet som missanpassat för att hantera 
projektverksamhet, något jag inte vågar uttala mig om huruvida det stämmer eller inte. 
Samtidigt håller ett nytt personalhanteringssystem på att tas fram där förhoppningen är att 
projekthanteringen ska vara enkel. Bokföring av arbetstid behöver inte heller innebära att 
projektmedarbetarna bokför varje enskild arbetstimme. En medarbetare som placeras på 40 
% i ett projekt kan helt enkelt bokföra 40 % av sin arbetstid på projektet och därefter sträva 
efter att arbeta i enlighet med detta med rimliga självkontroller att så sker. Administrationen 
behöver således inte nödvändigtvis bli alltför betungande.  
 
Vidare föreslår jag att varje projektplan anger hur mycket tid projektmedarbetare, projekt-
ledare och andra involverade förväntas lägga på projektet. Huruvida arbetstiden för andra 
aktörer än projektmedarbetarna bör bekostas av projektet lämnar jag öppet. Återigen är det 
en fråga om huruvida administrationskostnaderna för bokföringen överstiger nyttan. Det är 
dock rimligt att tänka sig att även eventuella styrgruppers arbetstidskostnader bör bäras av 
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projekten. Förslaget från min sida är i så fall att det fastslås en schablon för hur mycket tid 
styrgruppsmedlemmar antas lägga på ett projekt, vilken alla projekt kan använda sig av för att 
uppskatta arbetstidskostnaden för styrgruppsmedlemmarna. 

7.3 Gemensamt språk 
Inom Svenska Röda Korset saknas en gemensam, accepterad terminologi avseende 
projektverksamheten. Bland annat råder osäkerhet bland många medarbetare om vad som är 
ett projekt och vad det projektorienterade arbetssättet innebär. Jag ger nedan två 
rekommendationer med anledning av detta. 

7.3.1 Tydliggör och kommunicera definitionen av projekt 
Definitionen av projekt kan tydliggöras i riktlinjerna för projektarbete. Exempelvis är ut-
värdering inte ett kriterium för ett projekt, däremot är det enligt min uppfattning ett 
kriterium för ett välskött projekt. Svenska Röda Korsets riktlinjer skulle i mina ögon gagnas 
av att vissa kriterier togs bort ur projektdefinitionen, dock inte ur riktlinjerna totalt sett. Mitt 
förslag är att projekt inom Svenska Röda Korset definieras på följande sätt: 
 

1. Tydligt syfte 
2. Tydligt mål (övergripande) 
3. Bestämd tid för start och slut 
4. Särskilt avsatta personalresurser 

5. Särskild uppgift, som skiljer sig från 
det ordinarie arbetet 

6. Särskild organisation 
7. Särskild budget 

 
De kriterier jag föreslår tas bort bör kvarstå i riktlinjerna och kan även nämnas i anslutning 
till projektdefinitionen som exempelvis kvalitetskriterier: 
 

• Definierad uppdragsgivare 
• Avgränsningar för projektet 
• Definierade intressenter 

• Fortlöpande dokumentation 
• Fortlöpande uppföljning 
• Utvärdering 

 
Visserligen är förändringarna av projektdefinitionen inte på något sätt en tillräcklig lösning 
på hur osäkerheten om vad ett projekt är ska minska. Att ändra i riktlinjerna innebär inte per 
automatik att medarbetarna får större klarhet om projektbegreppet, det är ytterst tveksamt 
om de överhuvudtaget läser riktlinjerna och ser att en förändring av definitionen har skett. 
Samtidigt är mitt förslag något som kan ses som en del av en större lösning, där inte minst 
kommunikation om vad som definierar ett projekt är viktig. För de som faktiskt läser rikt-
linjerna och som förväntas ha mer insikt om vad som är projekt och vad som är linjeverk-
samhet, exempelvis chefer och projektstödspersoner, kan en renodling av projektdefinition-
en vara till hjälp i kommunikationen av projektbegreppets innebörd gentemot medarbetare. 
Organisationen behöver klargöra för medarbetarna vad ett projekt är och att projekt 
exempelvis inte nödvändigtvis behöver vara externfinansierade, utan även kan drivas med 
linjens resurser så länge dessa avsätts i en särskild budget. I den kommunikationen med 
medarbetarna tror jag att en renodlad projektdefinition att ha som utgångspunkt underlättar. 
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Eftersom projektstödspersonerna utgör en etablerad kommunikationskanal ut i organisa-
tionen föreslår jag att de får särskild information om en eventuell förändring av projekt-
definitionen. Organisationen bör förvissa sig om att projektstödspersoner såväl som chefer 
känner sig trygga i vad som utgör projekt och vad som utgör linjeverksamhet så att det 
säkerställs att varje avdelning och region inrymmer medarbetare som kan förklara skillnaden 
mellan projekt och linje. Sammanfattningsvis ser jag en renodling av projektbegreppet parat 
med kommunikation till chefer och projektstödspersoner, och i det förlängda loppet alla 
medarbetare, som ett första steg mot större klarhet inom Svenska Röda Korset. 

7.3.2 Avveckla det projektorienterade arbetssättet som begrepp 
Termen projektorienterat arbetssätt väcker stor osäkerhet bland medarbetarna och är också 
en av de största anledningarna till osäkerheten kring vad ett projekt är. Termen utgör dess-
utom en legitimerad möjlighet att undvika riktlinjerna. Trots att det är ett välkänt begrepp 
inom hela tjänstemannaorganisationen föreslår jag därför att Svenska Röda Korset upphör 
att tala om projektorienterat arbetssätt och istället enbart börjar tala om projekt och linje-
verksamhet. Ledningen bör uppmana cheferna att sluta använda begreppet, dock utan att 
sluta arbeta på de sätt som cheferna anser effektiva och förknippar med det projektorienter-
ade arbetssättet. Mitt åtgärdsförslag handlar således inte om att upphöra med vissa typer av 
arbetssätt, utan enbart om att sluta använda projektorienterat arbetssätt som begrepp.  
 
I empirin presenterade jag följande bild av synen på projektverksamhet inom Svenska Röda 
Korset: 
 
  
 
   Linjeverksamhet  Projekt 
 
 
 
Mitt förslag innebär att organisationen istället börjar betrakta verksamheten så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den nedre bilden har den flytande gränsen mellan projekt och linje upphört. Istället talar 
organisationen enbart om projekt och linjeverksamhet. Att linjeverksamheten stundtals låter 
sig inspireras av projekt som arbetsform är inget som bör förhindras, men det ska inte för-
växlas med att linjeverksamhet plötsligt är projekt eller vice versa.  

Projekt 

Linje-
verksamhet 

Figur 5: Förslag på perspektiv på projekt- respektive linjeverksamheten. 

Figur 4: Nuvarande perspektiv på projekt- respektive linjeverksamheten. 
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Mitt åtgärdsförslag kan givetvis diskuteras, både utifrån förslaget i sig och utifrån svårigheter-
na att lyckas genomföra det. Användningen av begreppet projektorienterat arbetssätt är inte 
enbart negativt, vilket jag för fram i mitt analyskapitel. Att begreppet kan användas för att 
sälja in projekt hos motvilliga medarbetare eller sätta fokus på resultat är aspekter värda att 
beakta. Samtidigt menar jag att de negativa aspekterna överväger. Om jag går vidare till själva 
genomförandet av förslaget är jag medveten om att det innebär en stor utmaning. Att upp-
höra med ett begrepp som är välkänt inom hela organisationen är givetvis svårt. Det är också 
möjligt att ett sådant förfarande faktiskt kan komma att öka osäkerheten kring vad projekt 
och projektorienterat arbetssätt egentligen är, det vill säga förstärka precis det som mitt 
åtgärdsförslag önskar motverka. För att nyansera åtgärdsförslaget för jag därför fram som en 
alternativ lösning att organisationen funderar igenom ordentligt vad begreppet projekt-
orienterat arbetssätt egentligen innebär och förtydligar definitionen i riktlinjerna. Därefter 
bör definitionen tydligt kommuniceras ut i organisationen, inte minst genom chefer och 
projektstödspersoner. 

7.4 Projektmål och effektmål 
I mitt fjärde åtgärdspaket föreslår jag förbättringar avseende de mål som projekten strävar 
efter att uppnå. Åtgärdspaketet inrymmer tre åtgärdsförslag. 

7.4.1 Koppla projektmål till organisationens mål 
För att säkerställa att projekten löper i enlighet med organisationens långsiktiga mål föreslår 
jag att projektdirektiven innehåller en förklaring om vilket av organisationens långsiktiga mål 
som projektet ämnar bidra till att uppfylla. Ett sådant förfarande förbättrar inte enbart 
chanserna att projekten har god koppling till organisationens övergripande mål, det ger också 
möjlighet för omgivningen att studera hur de olika projekten hänger ihop med den övriga 
organisationen. Förslagsvis fastslår Svenska Röda Korset att varje projekt ska kopplas till ett 
eller flera av de mål som finns i den så kallade VPU:n, databasen för verksamhetsplanering 
och uppföljning. 

7.4.2 Sänk målens ambitionsnivå och fäst större vikt vid om de uppnås 
Flera mål i Svenska Röda Korsets projektplaner är alltför ambitiösa, det är redan på förhand 
givet att de inte går att nå. Att formulera omöjliga mål fyller i mina ögon ingen större 
funktion och sådana mål bör försöka minskas inom organisationen. Vidare vill jag ge 
rekommendationen att organisationen börjar fästa större vikt vid huruvida projektmål och 
effektmål uppnås eller inte. Ledningen kan förslagsvis ta upp en diskussion om uppföljning 
av måluppfyllelse bland organisationens chefer, som är de som vanligtvis är uppdragsgivare i 
projekten. Jag vill här återigen påpeka att det inte handlar om att peka ut dem som miss-
lyckas med att nå sina mål, misslyckanden måste tillåtas inom en organisation, särskilt vid 
utnyttjande av projektarbetsformen som ofta syftar till att våga pröva nya saker. Samtidigt får 
ett misslyckande att nå ett mål inte lämnas ouppmärksammat eftersom det tillhandahåller ett 
gott tillfälle att lära sig varför man misslyckades och om något kan förbättras inför framtiden. 
Projekt bör således alltid utvärderas utifrån om målen uppnåtts, även om andra, måhända 
oväntade effekter också kan ges utrymme i en projektutvärdering. 
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7.4.3 Mät effekter på kort och lång sikt i varje projekt 
Svenska Röda Korset kan enligt min uppfattning bli bättre på att urskilja och mäta olika 
typer av effekter i projekten, även om det onekligen är lättare sagt än gjort. Inom projekt-
verksamheten finns effekter såsom att projektet ifråga har växt, vilket förstås indirekt kan ha 
en positiv inverkan för de målgrupper organisationen arbetar för. Men det finns också 
effekter som innebär direkt effekt för målgrupperna. Att mäta effekter överlag är svårt, 
särskilt de direkta effekterna, men organisationen bör rimligtvis sträva efter att försöka. För 
varje projekt bör definieras dels hur man ska mäta effekten på kort sikt, det vill säga hur 
själva projektresultaten ska mätas, dels hur man ska mäta effekten på längre sikt. Med mät-
ning avser jag inte nödvändigtvis kvantitativa mätmetoder, vissa effekter går antagligen inte 
att mäta kvantitativt och kvantitativa mått är inte heller alltid eftersträvansvärt i mina ögon. 
En effektmätning kan således ske även med kvalitativa tillvägagångssätt. Vidare bör det inte 
vara alltför många mätetal utan projektet bör fokusera på några få mått och noga fundera 
igenom varför just dessa säger något om effekten. Eftersom uppdragsgivaren ansvarar för de 
långsiktiga effekterna föreslår jag att en rubrik om mätning av effektmål införlivas i alla 
projektdirektiv. Under den rubriken förväntas uppdragsgivaren presentera några tankar om 
hur och när mätning av projektets effekter ska ske. 

7.5 Implementering av projektresultaten 
Att framgångsrika projekt, avsedda att implementeras i linjeverksamheten, riskerar att falla 
samman efter projektavslutet på grund av avsaknad av resurser är problematiskt. För att 
Svenska Röda Korset ska undvika detta i så stor utsträckning som möjligt föreslår jag i mitt 
femte åtgärdspaket tre åtgärder.  

7.5.1 Omnämn mottagande av projektresultat i projektdirektivet 
I projektdirektiven införlivas förslagsvis en rubrik om hur mottagandet av projektets resultat 
avses ske, förutsatt att projektet bli framgångsrikt. En sådan rubrik accentuerar vikten av att 
uppdragsgivaren funderar igenom vad som ska hända efter projektavslutet och sätter även 
fokus på att uppdragsgivaren har ett ansvar för projektet. I texten bör uppdragsgivaren upp-
skatta vilka resurser som krävs för att hantera projektresultatet efter avslut, vilket innebär att 
uppdragsgivaren rimligtvis tvingas tänka efter om dessa resurser kommer att finnas tillgäng-
liga efter att projektet upphört. Om så inte är fallet bör uppdragsgivaren inte ge projektet 
klartecken.  
 
Om projektet inte avses att implementeras bör detta nämnas i projektdirektivet samt anled-
ningen varför. Detsamma gäller projekt där det inte är möjligt att ha åsikter om implemen-
teringen innan projektet drar igång eftersom projektets syfte är att föreslå förändringar som 
vid projektstart inte är möjligt att veta något om. Det är vidare tänkbart att det finns ytter-
ligare anledningar till varför uppdragsgivaren inte kan fundera kring former för implemen-
tering inför projektstarten. Utgångspunkten bör dock vara att uppdragsgivaren i allmänhet 
alltid funderar igenom implementeringen innan projektet dras igång. 
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7.5.2 Avsätt styrgruppsmöten åt projektimplementering 
Att enbart diskutera implementeringen i uppdragsdirektiven räcker dock inte. Inte minst kan 
det vara svårt att innan projektet startat nedteckna i detalj hur projektmottagandet ska ske 
efter avslut. Diskussioner kring implementeringen måste därför finnas med under hela 
projektets gång. Mitt andra åtgärdsförslag är således att det i varje projekt viks förslagsvis ett 
eller två styrgruppsmöten per år där implementering av projektresultaten diskuteras. I styr-
grupperna sitter oftast chefer och således personer med makt över resurser. Beslut i styr-
gruppen avseende implementeringsåtgärder kan därför innebära goda chanser att resultaten i 
framgångsrika projekt tas omhand. I de fall styrgrupp saknas i ett projekt bör istället upp-
dragsgivaren och projektledaren ha möten om implementering. Att säkerställa projektets 
långsiktiga effekter är visserligen inte projektledarens ansvar, men samtidigt finns möjligheter 
att säkra implementeringen redan under projektets gång och projektledaren bör därför delta i 
diskussioner kring hur detta ska ske. 

7.5.3 Se nedskärning av linjeverksamheten som ett alternativ 
En uppfattning jag har är att Svenska Röda Korset sällan ser nedskärning av linjeverksamhet 
som ett alternativ för att kunna implementera projektresultat, något som jag anser bör för-
ändras. Ledningen är visserligen medveten om situationen, men resten av organisationen be-
höver få stöd att stundtals prioritera bort linjeverksamhet till förmån för projektresultat. 
Alternativet att skära i linjeverksamheten måste finnas med i diskussioner kring projektimple-
mentering, det vill säga cheferna bör tydligt ta ställning till huruvida projektet eller de olika 
aktiviteterna inom linjeverksamheten är mest fördelaktigt att behålla. Med detta åtgärdsför-
slag åsyftar jag inte att ta ställning i huruvida projektimplementeringen är viktigare än linje-
verksamheten, utan poängterar enbart att själva ställningstagandet bör finnas med i bilden 
när ett projekt har avslutats. Vad ställningstagandet sedan mynnar ut i är en annan fråga, 
även om det är tänkbart, kanske till och med troligt, att aktiviteter inom linjeverksamheten 
bör bortprioriteras i större utsträckning än vad som idag är fallet.  

7.6 Projektstöd 
I mitt sjätte åtgärdspaket presenterar jag tre åtgärdsförslag som avser förbättringar av 
projektstödet inom organisationen. Förslagen berör projektdatabasen, projektstödsperson-
erna samt organisationens chefer. 

7.6.1 Få projektdatabasen att fungera 
Svenska Röda Korsets projektdatabas fungerar i dagsläget inte tillräckligt väl, vilket försvårar 
den strategiska styrningen av projektverksamheten. Dels saknas projekt, dels innehåller inte 
alla projekt fullständig projektdokumentation. För att förändra detta menar jag att tyngd-
punkten bör läggas vid fyra faktorer: 
 

1) Att det kommuniceras ut i tjänstemannaorganisationen att samtliga projekt där 
tjänstemän är involverade ska läggas in i projektdatabasen  
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2) Att det fastslås samt kommuniceras ut i tjänstemannaorganisationen vilka som är 
ansvariga för att lägga in och uppdatera projekt 

3) Att det kommuniceras ut varför det är viktigt att lägga in och uppdatera projekt 
4) Att incitament utformas för att uppmuntra de anställda att lägga in och uppdatera 

projekt 
 
Vad beträffar den första punkten anser jag att osäkerheten kring vilka projekt som ska läggas 
in i projektdatabasen måste bemötas med klara direktiv från projektsamordnaren. Dessa 
direktiv bör fastslå att samtliga projekt, varken mer eller mindre, där tjänstemän är involver-
ade ska finnas inlagda i projektdatabasen. Aktiviteter utförda med ett så kallat projekt-
orienterat arbetssätt bör däremot inte läggas in. Kommunikationen bör riktas dels mot 
chefer, som i sin tur får informera sina medarbetare, dels mot projektstödspersonerna 
eftersom dessa bör ha en samlad överblick över det som gäller för projektverksamheten. 
Projektstödspersonerna utgör också i många fall en god informationskanal för organisa-
tionen att nå ut till såväl medarbetare som chefer. 
 
Gällande punkt två anser jag att det är projektledarna som ska ansvara för att lägga in projekt 
i projektdatabasen och uppdatera dem när så krävs. Vidare bör projektstödspersonerna an-
svara för att inom deras regioner och avdelningar påminna de projektledare som eventuellt 
inte sköter uppdateringen. Som jag tidigare skrivit (se avsnitt 7.1.3 Samla in och sammanställ 
informationen) föreslår jag att projektsamordnaren går igenom projektdatabasen två gånger om 
året. I samband med genomgången bör projektsamordnaren vara uppmärksam på om 
projektdokumentation är ofullständig eller inkorrekt. Det finns exempelvis projekt som är 
avslutade men som ändå är registrerade som pågående. Sådana fel är möjliga för projekt-
samordnaren att redigera under genomgången. Samtidigt kan det inte förväntas att projekt-
samordnaren på egen hand ska rätta till alla felaktigheter, det måste vara projektledarna som 
är ytterst ansvariga för att uppdatera sina projekt, vilket inkluderar att registrera dem som av-
slutade efter projektets slut. Förslagsvis genomför projektsamordnaren sina genomgångar av 
projektdatabasen i nära anslutning till projektstödspersonernas möten, vilka hittills har hållits 
en gång per termin. På så sätt kan projektsamordnaren under mötena uppmärksamma 
projektstödspersonerna på om hon har funnit projekt som inte har uppdaterats eller inne-
håller felaktigheter. 
 
Beträffande punkt tre föreslår jag att tyngdpunkten läggs på att kommunicera att projekt-
databasen ger Svenska Röda Korset en möjlighet till överblick över projekten, snarare än att 
accentuera erfarenhetsutbyte. Att lärande sker via databasen är visserligen positivt, men det 
kan de anställda upptäcka på egen hand om de känner ett behov. Samtidigt är det förstås inte 
negativt att kommunicera att projektdatabasen kan vara nyttig även för den enskilda med-
arbetaren. Att enbart trycka på detta kan dock vara riskabelt eftersom vissa medarbetare inte 
ser någon nytta med databasen och således inte heller känner sig manade att uppdatera den. 
 
Med avseende på den sista punkten, punkt fyra, anser jag att projektsamordnaren bör 
fundera igenom hur anställda inom organisationen ska uppmuntras att uppdatera projekt-
databasen. Ett delförslag jag själv framför är att projektsamordnaren under projektstöds-
personernas möten går igenom projekten inom varje region och avdelning utifrån vad som 
står i projektdatabasen, istället för att som idag låta projektstödspersonerna fritt berätta om 
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de olika projekten. Genom ett sådant tillvägagångssätt uppmärksammas projekten i data-
basen utan att det krävs någon stor arbetsinsats av projektsamordnaren. Risken är dock att 
projektstödspersoner känner sig nonchalerade när de inte får berätta om alla projekt som 
drivs inom deras avdelning eller region. Ett annat delförslag är att projekten i projektdata-
basen uppmärksammas inom organisationen genom exempelvis den aldrig realiserade idén 
att presentera månadens projekt på intranätet. Månadens projekt bör då enbart väljas bland 
de projekt som finns i projektdatabasen, vilket möjligen får dem som inte lagt in sina projekt 
att infoga projekten i hopp om att de ska synliggöras. Detta förutsätter dock att projekt-
ledarna är medvetna om att månadens projekt enbart väljs ur projektdatabasen. Förslaget 
förutsätter också att det drivs tillräckligt många projekt för att det ska vara möjligt att 
presentera ett nytt projekt varje månad. 
 
Avslutningsvis kan sägas att jag är medveten om att svårigheterna att få människor att upp-
datera en databas inte är obetydliga. Det åtgärdsförslag jag precis presenterat tillhandahåller 
inga färdiga svar och det finns inte heller några enkla lösningar. Svenska Röda Korset har 
dock en del att vinna på att projektdatabasen är komplett och bör således göra ett allvarligt 
försök att få uppdateringen att fungera. 

7.6.2 Klargör projektstödspersonernas roll 
I dagsläget finns ingen uppdragsbeskrivning för projektstödspersonerna och ett klargörande 
av vilka uppgifter projektstödspersonerna ska utföra har efterfrågats av dem själva ett flertal 
gånger. En skriftlig uppdragsbeskrivning bör således fastställas, förslagsvis av ledningen med 
förslag till beslut framtaget av projektsamordnaren i samråd med projektstödspersonerna. En 
uppdragsbeskrivning skulle, utöver att förenkla projektstödspersonernas arbete, underlätta 
för cheferna att ge uppdraget som projektstödsperson till de medarbetare som är bäst lämpa-
de för uppdraget. I dagsläget formar den enskilda människan uppdraget på det sätt som hon 
eller han finner lämpligt, vilket i och för sig inte enbart behöver vara negativt. Ett samlat 
grepp kring projektstödspersonernas uppgift anser jag dock är att rekommendera eftersom 
projektstödspersonernas tid bör användas på det sätt organisationen önskar. Några förslag 
på vad som kan ingå i projektstödspersonernas roll följer nedan.  
 

• Ha kunskap om vad projekt är och hur projektformen fungerar 
• Ha kunskap om vilka beslut som gäller projektverksamheten inom Svenska 

Röda Korset 
• Genomföra projektutbildningar för frivilliga som vill driva projekt 
• Kontrollera att projektledarna lägger in och uppdaterar sina projekt i projekt-

databasen samt markerar projekten som avslutade efter projektavslutet 

7.6.3 Anordna en chefsutbildning 
Svenska Röda Korset har byggt upp och drivit projektutbildningar i flera år och den kompe-
tens som finns inom personalavdelningen bör utnyttjas även fortsättningsvis. Med andra ord 
rekommenderar jag att Svenska Röda Korset fortsätter att, som i dagsläget, anordna projekt-
utbildningar en gång om året så att exempelvis nyanställda utan projekterfarenhet kan ta del 
av utbildningarna. Under dessa utbildningar är det viktigt trycka på skillnaderna mellan 
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projekt och linjeverksamhet för att i möjligaste mån minska osäkerheten kring projekt-
begreppet i organisationen. 
 
Projektutbildningarna utgör en grundkurs i projektarbete och vänder sig till samtliga 
anställda inom Svenska Röda Korset. Vad som däremot har saknats i organisationen är ett 
eller flera utbildningstillfällen riktade enbart till chefer, där utmaningarna med att leda en 
projektorienterad organisation diskuteras. Detta kan anses anmärkningsvärt med tanke på 
ambitionen att bli en organisation som driver projekt i större utsträckning, vilket inte enbart 
är upp till medarbetarna utan i hög grad en chefsfråga. Med fler projekt inom organisationen 
tillkommer också nya utmaningar för cheferna som ska leda organisationen. Jag föreslår 
således att någon form av utbildning arrangeras, förslagsvis av utomstående aktörer som hyrs 
in. Några förslag på vad som skulle kunna tas upp i en chefsutbildning följer nedan:  
 

• Vad har en uppdragsgivare för uppgift och ansvar? 
• Vad har en styrgrupp för syfte och hur kan styrgruppsarbetet organiseras? 
• Vilka utmaningar finns för chefer som leder anställda placerade på deltid eller 

heltid i projekt? 
• Hur avgör man vilka verksamheter som ska drivas i linje respektive projektform? 
• Hur väljer man ut vilka projekt som ska startas inom en organisation? 
• Hur kan projektresultaten hanteras efter att projekten har avslutats? 
• Hur kan projektens effekter mätas på kort respektive lång sikt? 
• Hur kan uppföljning och utvärdering av projekt organiseras? 

7.7 Riktlinjerna för projektarbete 
Med anledning av diskussionerna i mitt analyskapitel och de åtgärdsförslag som presenterats 
ovan ger jag avslutningsvis ett antal rekommendationer rörande Svenska Röda Korsets 
riktlinjer för projektarbete. Sammanlagt innehåller åtgärdspaketet fyra förslag. 

7.7.1 Omnämn projektdatabasen i riktlinjerna 
När riktlinjerna senast uppdaterades existerade inte projektdatabasen. Det är därför angeläget 
att riktlinjerna uppdateras så att projektdatabasen omnämns. Riktlinjerna bör tydligt ange att 
ansvaret för att lägga in och uppdatera projekt samt markera projekt som avslutade ligger 
hos projektledaren. 

7.7.2 Redovisa konkreta exempel 
Eftersom formuleringen av effekt- och projektmål kan vålla huvudbry bland organisationens 
anställda föreslår jag att konkreta exempel på de olika måltyperna infogas i riktlinjerna. 
Många medarbetare använder riktlinjerna som stöd vid utformningen av projektplaner och 
konkreta exempel skulle antagligen underlätta i deras arbete. Även exemplifiering av 
indikatorer och framgångsfaktorer i riktlinjerna är något jag rekommenderar. 
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7.7.3 Konsekvensändringar utifrån tidigare åtgärdsförslag 
Som konsekvens av åtgärdsförslagen i mina tidigare åtgärdspaket föreslår jag ett antal tillägg 
och uppdateringar av riktlinjerna, vilka jag presenterar i nedanstående tabell. Där har jag även 
införlivat åtgärdsförslag 7.1 och 7.2. 
 

Förändringar Kommentar Kopplat till 
åtgärdsförslag 

Inför ett avsnitt om 
projektmedarbetar-
kontrakt 

I riktlinjerna bör fastslås att varje projekt som 
inrymmer medarbetare på deltid ska upprätta 
medarbetarkontrakt mellan linjechefen, 
projektmedarbetaren och projektledaren 

2.1 Inför medarbetarkontrakt

Inför ett avsnitt om 
kostnader och arbetstid 

Riktlinjerna bör innehålla anvisningar om att 
varje projekt ska uppskatta och bekosta 
arbetstiden för medarbetarna i projektet  

2.2 Låt projekten betala för 
arbetstid 

Tydliggör projekt-
definitionen 

För att tydliggöra vad ett projekt är föreslår jag 
att projektdefinitionen förändras  

3.1 Tydliggör och kommu-
nicera definitionen av projekt 

Uppdatera texten om 
projektdirektiv 

I texten om projektdirektiv bör förslagsvis 
följande anvisningar införlivas: 

• Det eller de mål inom organisationen som 
projektmålen kopplas till ska finnas redo-
visade i projektdirektivet  

• Förslag på hur projektets långsiktiga 
effekter ska mätas ska presenteras i 
projektdirektivet  

• Tankar kring hur implementeringen av 
projektresultaten ska gå till ska framgå i 
projektdirektiven. Om tankar kring imple-
menteringen inte finns ska avsaknaden 
motiveras.  

 
 
 
 

4.1 Koppla projektmål till 
organisationens mål 
 
 
 
 

4.3 Mät effekter på kort och 
lång sikt i varje projekt 
 
 
 
 
 

5.1 Omnämn mottagande av 
projektresultat i projekt-
direktivet 

Uppdatera styr-
gruppens arbets-
uppgifter 

Riktlinjerna bör uppmana styrgrupper att hålla 
möten där implementeringen av projekt-
resultaten diskuteras. Om styrgrupp saknas 
bör uppdragsgivaren tillsammans med 
projektledaren hålla dessa möten.  

5.2 Avsätt styrgruppsmöten åt 
projektimplementering 

Omnämn 
projektdatabasen 

Riktlinjerna bör tydliggöra vem som ansvarar 
för att uppdatera projektdatabasen. 

7.1 Omnämn projekt-
databasen i riktlinjerna 

Tydliggör med 
konkreta exempel 

Riktlinjerna kan med fördel kompletteras med 
exempel på effekt- och projektmål, indikatorer 
och framgångsfaktorer 

7.2 Redovisa konkreta 
exempel 



 
Rekommendationer 

 88

7.7.4 Använd riktlinjerna 
För att Svenska Röda Korset ska kunna avancera i Lundins (2007) projektmodell krävs att 
riktlinjerna för projektarbete accepteras och nyttjas av alla medarbetare. Här anser jag att det 
är viktigt att ledning och chefer entydigt kommunicerar att riktlinjerna ska följas i varje 
projekt. Om invändningar finns mot riktlinjernas innehåll bör detta tas upp till diskussion för 
eventuella ändringsbeslut, men innan sådana beslut har fattats bör riktlinjerna i sin nuvarande 
form vara det som gäller. Att få människor att följa beslut och riktlinjer är visserligen lättare 
sagt än gjort, men att cheferna kommunicerar riktlinjernas betydelse är i mina ögon en viktig 
pusselbit. 
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8 Avslutande 
diskussion 

 
Nedan följer en avslutande diskussion där jag behandlar rapportens generaliserbarhet samt för fram 
tankar kring framtida forskning. 

8.1 Generaliserbarhet 
Med generaliserbarhet avser jag att diskutera vilken allmängiltighet min rapport har för om-
världen utanför Svenska Röda Korset. Om jag börjar med att kommentera mitt ramverk är 
jag av uppfattningen att de tre nyckelorden utgör en användbar modell för att studera 
projektverksamhet även inom andra organisationer än Svenska Röda Korset. Modellen 
tillhandahåller olika perspektiv att betrakta projektverksamhet ur, vilket kan vara värdefullt 
för den som önskar få en överblick av situationen inom en organisation. Särskilt användbar 
anser jag att modellen är för organisationer vars främsta mål inte är monetära eftersom 
modellen sätter fokus på projektens mål och långsiktiga effekter genom nyckelordet 
ändamålsenlighet. Ramverket skulle dock kunna vidareutvecklas genom att exempelvis ta 
fram ett antal indikatorer inom vart och ett av mina tre nyckelord, vilka kan användas för att 
göra en temperaturmätning på projektverksamhetens tillstånd inom organisationer. Ett 
exempel på indikator inom effektivitet skulle kunna vara ”Vetskap om antalet projekt: 
Ja/Nej”. Ett annat exempel, inom ändamålsenlighet, är ”Antal dokument som redogör för 
hur projektresultatet ska hanteras jämfört med antal projekt som drivs”. 
 
För att gå vidare med en diskussion kring rapportresultaten och litteraturkopplingen är min 
uppfattning att denna rapport inte i någon större utsträckning motsäger den litteratur jag 
redovisat i min referensram. Samtidigt kan rapporten inte heller tvärsäkert anses styrka 
litteraturen eftersom jag främst använder teorierna som utgångspunkt för att studera det 
empiriska materialet, snarare än att använda det empiriska materialet för att studera teorierna. 
Min analys av empirin tyder dock inte på att några av de teorier jag presenterar är inkorrekta, 
även om alla inte överensstämmer med just Svenska Röda Korsets situation. Exempelvis 
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existerar inte problematiken med dubbelt chefskap i matrisorganisationer i någon större 
utsträckning inom Svenska Röda Korset med sin starka linje och svaga projektverksamhet.  
 
Flera av de problem som Svenska Röda Korset brottas med tror jag är vanligt före-
kommande. Mitt antagande kan bland annat underbyggas med att projektlitteraturen berör 
de allra flesta problemen jag tar upp. Att det saknas strategisk styrning av projektverksam-
heten och avsaknad av kunskap om projektens effekter tror jag är ett vanligt problem inom 
ideella organisationer. Mätning av effekter i ett arbete som inte har som primärt mål att göra 
monetära vinster uppfattar jag som mer komplext än mätning av effekter av ett uteslutande 
lönsamhetsinriktat projekt. Det är således i allmänhet en större utmaning för en idéburen 
organisation att lyckas uppskatta resultatet av sitt arbete än för ett företag. Ett annat generellt 
resultat anser jag är att dolda mål kan tillämpas vid projektansökningar internt, inom orga-
nisationer där interna projektmedel förekommer, inte enbart gentemot externa finansiärer, 
vilket diskuteras inom litteraturen.  
 
För att gå vidare uppfattar jag min projekttypologi som applicerbar på ideella organisationer 
generellt, inte enbart Svenska Röda Korset. En jämförelse kan även göras med andra sam-
hällssektorer, där jag menar att mina tre projekttyper går att finna inom såväl näringsliv som 
offentlig sektor. Inom näringslivet kan exempelvis forskningsprojekt innebära utveckling av 
ny teknik, verksamhetsprojekt rekrytering av nya kunder och interna förbättringsprojekt in-
köp och implementering av ett nytt administrativt system. Projekttypologier inom litteraturen 
som är inriktade på företag skiljer sig dock från min projekttypologi på så sätt att de är mer 
inriktade på framtagandet av produkter, system eller anläggningar. I min projekttypologi har 
jag inte utkristalliserat särskilda projekttyper inriktade på resultat av det slaget eftersom 
sådana resultat inte är lika centrala för ideella organisationer som för företag. Istället menar 
jag att eventuella projekt med tillverkning som mål omfattas av de tre projekttyper jag 
presenterat. Vidare är det värt att notera att den projektforskning som inriktar sig på privat 
sektor ofta talar om stora projekt med team av medarbetare som arbetar under projekt-
ledaren. Projekten inom Svenska Röda Korset är istället vanligtvis små, inte sällan med en 
enda person i projektarbetsgruppen. Projektverksamheten är också svag med projektledare 
underordnade linjechefen. Min förmodan är att små projekt med svag ställning är den mest 
förekommande situationen inom den ideella sektorn, till skillnad från näringslivet där 
projekten oftare involverar flera projektmedarbetare och kan ha en starkare ställning. 
 
Ytterligare något som är värt att diskutera är Svenska Röda Korsets användning av begreppet 
projektorienterat arbetssätt. Inom litteraturen har jag inte funnit något skrivet om detta 
begrepp eller liknande termer där syftet är att uppmuntra linjeverksamheten att inspireras av 
projektformen. Huruvida dylika termer är vanliga inom andra organisationer, företag eller 
inom den offentliga sektorn låter jag således vara osagt. Dock anser jag mig kunna dra 
slutsatsen att en användning av sådana termer parallellt med begreppet projekt innebär en 
stor risk för förvirring inom de allra flesta organisationer, företag inkluderat. Min 
rekommendation att vara försiktig med begrepp språkligt och innehållsmässigt närbesläktade 
med termen projekt anser jag således vara generell för alla organisationer.  
 
Till sist är det intressant att diskutera huruvida min rapport stödjer någon av de två skolor, 
den rationella och den icke-rationella skolan, som jag anser mig ha identifierat inom littera-
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turen. Min uppfattning är att båda skolornas perspektiv behövs för att skapa sig en över-
gripande bild av projektverksamheten inom en organisation, vilket också är anledningen till 
att mitt ramverk innefattar både effektivitet och ändamålsenlighet. Samtidigt anser jag att 
stödet i rapporten överväger till fördel för den icke-rationella skolan. Dolda mål går att 
identifiera inom Svenska Röda Korset och projekten leder inte alltid till de varaktiga föränd-
ringar som åsyftades, något som den icke-rationella litteraturen lyfter som problem för 
många organisationer. Verkligheten är sålunda mer komplex än den föreställningsvärld där 
människor agerar logiskt och rationellt och projektplaner och beslut alltid följs. På samma 
gång är logiken som försök att bringa ordning i en värld av kaos kanhända den enda rätta 
vägen att gå. En medvetenhet om dolda mål och svårigheter att implementera projektresultat 
är givetvis viktig, men svårigheterna får inte kväva ambitionen att åtminstone försöka styra 
projektverksamheten i den riktning som önskas. Rationalitet parat med medvetenhet om 
rationalitetens tillkortakommanden är således måhända den mest lämpade inställningen.  

8.2 Framtida forskning 
Som jag tidigare har nämnt anser jag att det finns stort utrymme för forskning om projekt-
verksamhet i ideella organisationer. Projektlitteraturen är ofta företagsinriktad, samtidigt som 
idéburna organisationer lever och verkar under andra förutsättningar än företag, vilket rim-
ligtvis påverkar deras projektverksamhet. En fråga som jag har funderat över under arbetets 
gång är begreppet projektorienterad. När är en organisation projektorienterad och vad inne-
bär det? Finns det fler organisationer än Svenska Röda Korset som använder sig av begrepp-
et projektorienterat arbetssätt? Vilka konsekvenser får det i så fall för en organisation, sett till 
både linje- och projektverksamheten? Ytterligare en intressant forskningsfråga är hur ideella 
organisationer ska inhämta kunskap om effekterna av deras projekt sett ur ett långsiktigt 
perspektiv. Vilka effekter ger projekten? Är det ens eftersträvansvärt att driva projekt? 
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Bilaga A: Intervjufrågor 
Nedanstående intervjufrågor användes i intervjukategorin kallad business. 
 

Frågor till ledning 
 

1. Vad är ett projekt? 
2. Är Svenska Röda Korset en projektorienterad organisation? Tycker du 

att ni ska vara det? 
3. Vilka är skillnaderna mellan Svenska Röda Korset idag och Svenska 

Röda Korset innan omorganiseringen som skedde år 2000? 
4. Hur styr ni projekten inom Svenska Röda Korset? 
5. Hur följer ni upp projekten? 
6. Vad är ett framgångsrikt projekt? Kan du ge ett exempel på ett 

framgångsrikt projekt? 
7. Är Svenska Röda Korset en lärande organisation? 
8. Om jag säger projekt och frivilligrörelsen, vad säger du då? 
9. Hur har projektutbildningarna fungerat? 
10. Hur fungerar organiseringen av projekten? 

 

Frågor till projektsamordnaren 
 

1. Vad är ett projekt? 
2. Är Svenska Röda Korset en projektorienterad organisation? Tycker du 

att ni ska vara det? 
3. Hur styr ni projekten inom Svenska Röda Korset? 
4. Hur fungerar planeringsprocessen och vilken roll har projekten i 

denna? 
5. Vad anser du är din uppgift som projektsamordnare? 
6. Hur följer ni upp projekten? 
7. Är Svenska Röda Korset en lärande organisation? 
8. Vad är syftet med projektdatabasen? 
9. Om jag säger projekt och frivilligrörelsen, vad säger du då? 
10. Hur fungerar stödet till projektverksamheten? 

 

Frågor till frivilliga 
 

1. Hur länge har du arbetat inom Svenska Röda Korset? På din position? 
2. Vad är ett projekt? 



 

 

3. Är Svenska Röda Korset en projektorienterad organisation? Tycker du 
att ni ska vara det? 

4. Vad tycker du om omorganiseringen inom Svenska Röda Korset som 
skedde år 2000? 

5. Varför drar man igång ett projekt? 
6. Finns skillnader i projektverksamheten mellan olika kretsar? 
7. Hur fungerar stödet från tjänstemännen? 
8. Vad är tjänstemännens uppgift, tycker du? 
9. Hur styr ni projekten inom Svenska Röda Korset? 
10. Hur följer ni upp projekten? 
11. Vad är ett framgångsrikt projekt? Kan du ge ett exempel på ett 

framgångsrikt projekt? 
12. Hur fungerar organiseringen av projekten? 
13. Är Svenska Röda Korset en lärande organisation? 

 

Frågor till avdelningschefer 
 

1. Hur länge har du arbetat inom Svenska Röda Korset? På din position? 
2. Vad är ett projekt? 
3. Är Svenska Röda Korset en projektorienterad organisation? Tycker du 

att ni ska vara det? 
4. Hur styr ni projekten inom Svenska Röda Korset? 
5. Hur följer ni upp projekten? 
6. Vad är ett framgångsrikt projekt? Kan du ge ett exempel på ett 

framgångsrikt projekt? 
7. Är Svenska Röda Korset en lärande organisation? 
8. Om jag säger projekt och frivilligrörelsen, vad säger du då? 
9. Hur har projektutbildningarna fungerat? 
10. Hur fungerar organiseringen av projekten? 

 

Frågor till regionchefer 
 

1. Hur länge har du arbetat inom Svenska Röda Korset? På din position? 
2. Vad är ett projekt? 
3. Är Svenska Röda Korset en projektorienterad organisation? Tycker du 

att ni ska vara det? 
4. Hur styr ni projekten inom Svenska Röda Korset? 
5. Hur följer ni upp projekten? 
6. Vad är ett framgångsrikt projekt? Kan du ge ett exempel på ett 

framgångsrikt projekt? 
7. Är Svenska Röda Korset en lärande organisation? 
8. Om jag säger projekt och frivilligrörelsen, vad säger du då? 



 

 

9. Hur har projektutbildningarna fungerat? 
10. Vad är tjänstemännens uppgift, tycker du? 
11. Hur fungerar organiseringen av projekten? 

 

Frågor till projektledare 
 

1. Hur länge har du arbetat inom Svenska Röda Korset? På din position? 
2. Vad är ett projekt? 
3. Är Svenska Röda Korset en projektorienterad organisation? Tycker du 

att ni ska vara det? 
4. Hur styr ni projekten inom Svenska Röda Korset? 
5. Hur följer ni upp projekten? 
6. Vad är ett framgångsrikt projekt? Kan du ge ett exempel på ett 

framgångsrikt projekt? 
7. Är Svenska Röda Korset en lärande organisation? 
8. Hur fungerar organiseringen av projekten? 
9. Om jag säger projekt och frivilligrörelsen, vad säger du då? 

 

Frågor till projektstödspersoner 
 

1. Hur länge har du arbetat inom Svenska Röda Korset? På din position? 
2. Vad är ett projekt? 
3. Är Svenska Röda Korset en projektorienterad organisation? Tycker du 

att ni ska vara det? 
4. Varför drar man igång ett projekt? 
5. Vad är tjänstemännens uppgift, tycker du? 
6. Vad är projektstödspersonernas uppgift, tycker du? 
7. Hur tycker du att projektutbildningarna för tjänstemän respektive 

frivilliga fungerar? 
8. Vad har projektsamordnaren för roll? 
9. Hur fungerar organiseringen av projekten? 
10. Är Svenska Röda Korset en lärande organisation? 
11. Hur följer ni upp projekten? 
12. Vad är ett framgångsrikt projekt? Kan du ge ett exempel på ett 

framgångsrikt projekt? 
13. Hur styr ni projekten inom Svenska Röda Korset? 

 

Frågor till konsulenter 
 

1. Hur länge har du arbetat inom Svenska Röda Korset? På din position? 
2. Vad är ett projekt? 



 

 

3. Är Svenska Röda Korset en projektorienterad organisation? Tycker du 
att ni ska vara det? 

4. Varför drar man igång ett projekt? 
5. Vad är tjänstemännens uppgift tycker du? 
6. Hur styr ni projekten inom Svenska Röda Korset? 
7. Hur följer ni upp projekten? 
8. Vad är ett framgångsrikt projekt? Kan du ge ett exempel på ett 

framgångsrikt projekt? 
9. Hur fungerar organiseringen av projekten? 
10. Är Svenska Röda Korset en lärande organisation? 

 

Frågor till controller 
 

1. Hur länge har du arbetat inom Svenska Röda Korset? På din position? 
2. Vad är ett projekt? 
3. Är Svenska Röda Korset en projektorienterad organisation? Tycker du 

att ni ska vara det? 
4. Om jag säger projekt och frivilligrörelsen, vad säger du då? 
5. Hur styr ni projekten inom Svenska Röda Korset? 
6. Hur följer ni upp projekten? 
7. Vad är ett framgångsrikt projekt? Kan du ge ett exempel på ett 

framgångsrikt projekt? 
8. Bokförs arbetstid i projekten? Bör den bokföras? Hur skulle det 

fungera administrativt? 
9. Håller projekten budget? 
10. Blir projekten klara i tid? 
11. Hur fungerar riktlinjerna för projektarbete? 
12. Är Svenska Röda Korset en lärande organisation? 

 
 
 



 

 

 


