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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Hela 40 procent av EU:s totala budget går till ett område kallat ”Hållbar 

tillväxt”, vilket främst utgörs av EU:s regionalpolitik. Regionalpolitiken är till för att minska de 

ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i EU och därmed bidra till en mer harmonisk 

utveckling inom hela EU. Detta görs bland annat genom lokala samverkansprojekt mellan olika 

kommuner, myndigheter och företag. Inom offentlig sektor ställs dock annorlunda krav på 

projektägare, projektledare och andra intressenter som på ett eller annat sätt är delaktiga i projektet. 

Detta på grund av bland annat oklara och motstridiga mål, vilket i sin tur kan leda till att ett projekt 

fallerar. 

Syfte: Studiens syfte är att analysera hur projektledare inom offentlig sektor hanterar osäkerheten i 

projekt samt att visa på vilka möjligheter som finns för projektledare att skapa en så effektiv 

koordination och samverkan som möjligt för att uppnå projektets mål. 

Metod: Studien har gjorts genom en kvalitativ undersökning där sex projektledare intervjuats. 

Slutsatser: Studien har visat att många samverkansprojekt i offentlig sektor befinner sig i en 

interaktionsmiljö med hög vertikal osäkerhet, vilket framför allt har lett till att det krävs en 

omfattande rapportering till ESF. Detta torde kunna minskas genom att mål och delmål gås igenom 

av projektledaren och de vertikala intressenterna tillsammans. För att minska den vertikala 

osäkerheten bör projektledaren och ESF bilda en tidig och öppen dialog för målsättning och 

underlätta insyn i projektet från ESF:s sida. Något som tydligt har framkommit i denna studie är även 

projektens stora beroende utav de horisontella aktörerna. Här anser vi att det för projektets 

framgång och överlevnad är avgörande att skapa en stabil grund från början, både för det 

ekonomiska resultatet samt för att uppnå projektets mål. För att åstadkomma detta anser vi att 

skriftliga avtal bör ingås för att undvika att viktiga samarbetspartners drar sig ur. En annan viktig del i 

att minska den horisontella osäkerheten anser vi vara att skapa ett behov hos de avgörande 

intressenterna så att de ser projektet som en nödvändig kompletterande resurs till deras 

verksamhet. Det är också mycket viktigt att projektledaren är medveten om vilka osäkerheter som 

denne har att hantera i projektet och även hur dessa går att begränsa med hjälp av olika strategier 

såsom avtal och kooptering. Det har också framkommit att intresseorganisationerna saknar kunskap 

om projekten, varför en tydlig förankring hos dessa om projektens uppgifter samt intentioner borde 

ske i större utsträckning. 

Nyckelord: Projektledning, styrgrupp, intressenter, offentlig sektor, osäkerhet 
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Abstract 

Background and problem: 40 percent of EU’s total budget goes to an area called “Sustainable 

development”, which is foremost represented by EU’s regional politic. The regional politic is 

developed to decrease the economic and social differences between the regions I EU and in that way 

contribute to a more harmonious development. This is done by local interaction projects between 

municipalities, authorities and companies. In the public sector though, there is different demands on 

project owners, project managers and other stakeholders than in the private sector. This is, amongst 

others, due to diffuse and conflicting goals, which can lead to a total failure for the project. 

Objective: The objective of this study is to analyze how project managers within the public sector 

handle the interactional uncertainty in projects and to show the different possibilities that project 

managers have to create an effective coordination and cooperation to achieve the goal of the 

project. 

Method: This study is based on a qualitative research with interviews of six project managers. 

Conclusions: This study has revealed that many interactional projects in the public sector exists in an 

interactional environment with a high vertical uncertainty, which foremost has led to an extensive 

demand on reports to ESF. The vertical uncertainty should be possible to decrease by the project 

manager and the stakeholders working through the goals together. To further decrease this 

uncertainty the project manager and ESF should form an early and open dialog for setting goals and 

to facilitate the transparency of the project for ESF. In this study it has also come to light that the 

projects have a high horizontal uncertainty. We consider it crucial for the project to create a stable 

foundation, both for the economical result and for being able to reach the goal of the project. To 

achieve this, we consider written agreements to be important to avoid key stakeholders from pulling 

out. Another way of decreasing the horizontal uncertainty is to create a need among the important 

stakeholders so that they see the project as a necessary complementing resource to their 

organization. It is also important that the project manager is aware of the different uncertainties that 

he/she has to maneuver in the project and how these can be limited with different strategies like 

contracts and cooptation. It has also come to light that the organizations of the stakeholders are 

lacking knowledge and awareness of the projects, which is why anchoring of the project’s missions 

and intentions should be carried out in greater extent in these organizations. 

Keywords: Project managing, steering group, stakeholders, public sector, uncertainty 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka samtliga projektledare som  ställt upp för intervjuer och även tagit 

sig tid att svara på de kompletterande frågor vi haft under studiens gång. Det har varit 

mycket intressant att få en inblick i er värld och vi är djupt imponerade av det stora 

engagemang som ni visar för era respektive projekt. Vi vill också uttrycka ett varmt tack till 

vår handledare, Åsa-Karin Engstrand, som har väglett och stöttat oss under resans gång. Det 

har varit en stor trygghet för oss att ha detta stöd. 

 

Linköping 2010 

 

 

Lina Svanström   Oskar Frank 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden och syftet med denna uppsats. Det kommer 

även att ges en beskrivning av hur vi har valt att avgränsa vår studie och hur uppsatsen är 

disponerad.

 

 

 

”Vi lever i projektens tidevarv. Allt mer blir projekt. All utveckling, all 
effektivisering, all förnyelse, all förändring utförs i projekt.” 

 

Torbjörn Wenell (2001)  

 

1.1 Bakgrund 

Varje år betalar Sverige mellan 25 och 30 miljarder kronor till EU. Runt 10 miljarder fås sedan tillbaka 

i form av stöd som i första hand går till det svenska jordbruket. Av EU:s totala budget går dock hela 

40 procent till ett område kallat ”Hållbar tillväxt”, vilket främst utgörs av EU:s regionalpolitik. 

Regionalpolitiken är till för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i EU 

och därmed bidra till en mer harmonisk utveckling inom hela EU. De viktigaste verktygen för EU:s 

regionalpolitik är strukturfonderna, vilka är till för att bidra till olika projekt i EU:s medlemsländer och 

består av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europiska Socialfonden (ESF) och 

Sammanhållningsfonden. (EU-upplysningen 2010) EU-projekt har således fått en allt mer 

betydelsefull roll i lokala utvecklingsarbeten (Jensen et al 2007). 

År 2007 inleddes den pågående programperioden för socialfondsprojekten inom EU som sysselsätter 

tusentals eldsjälar och kommer att omsätta över 12 miljarder kronor fram till periodens slut år 2013. 

Tack vare detta har över en miljon svenskar genom åren fått möjlighet till kompetensutveckling och 

därmed en chans till ett mer meningsfullt och givande liv. (ESF 2010) 

Enligt Jensen et al. (2007) finns det tydliga indikationer på att projekt har blivit en allt vanligare 

arbets- och organisationsform, både inom den privata och den offentliga sektorn. Allt fler människor 

har därmed blivit projektanställda eller på andra sätt blivit påverkade av projekt som arbetsform och 

finansieringsform. Bara inom Göteborgs stad genomfördes det 270 olika projekt med EU-finansiering 

under 2003 (Jensen et al 2007). 
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Jensen et al (2007) hävdar dock att det finns en hel del som skiljer projektledning och 

projektorganisering åt inom olika branscher. Enligt dessa ställs det inom den offentliga sektorn 

annorlunda krav på projektägare, projektledare och andra som kommer i kontakt med projekt då det 

ofta råder oklara och i bästa fall motstridiga mål till skillnad mot vad den traditionella 

projektledningsläran föreskriver om att bedriva målinriktad verksamhet. Många av dessa projekt 

drivs, enligt Jensen et al (2007), som samverkansprojekt, där flera huvudmän försöker lösa specifika 

problem och öka sin operativa handlingskapacitet genom tillfälliga samarbeten. Det kan till exempel 

röra sig om kommunala eller statliga organisationer och ibland även organisationer från den ideella 

sektorn, vilket gör att samverkansprojekt, enligt dessa, till stor del behöver hantera en 

interorganisatorisk problematik. Detta kan inbegripa olika typer av finansiella villkor, regelverk, 

ledningsstrukturer, verksamhetsansvar, organisationskulturer och professionella aktörer som 

behöver samordnas i projektet.   

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Jensen et al (2007) har det gjorts flertalet undersökningar som visar på att det är många 

projekt som misslyckas. Denne hävdar att det går att skönja en viss "projekttrötthet" som ofta sägs 

bero på egna dåliga erfarenheter av projektarbete samt den ryckighet som projekt upplevs 

innebära. En viktig förklaring till att projekt med offentlig ledning inte fungerar bra är, enligt Busch et 

al (1989), ofta att just ledningen inte är bra. Att ett projekt kan fungerar dåligt eller fallera helt kan 

enligt dessa bland annat bero på bristen av kommunikation till beslutsfattarna inom projektet och 

även oenighet dem emellan. Även Lovell (1993) pekar på vikten av att kunna hantera och förstå 

dimensionen av politik- och maktprocessen som ofta är anledningen till att många projekt fallerar. 

Busch et al (1989) menar vidare att de motstridiga mål som existerar bland intressenterna inom den 

offentliga sektorn, varav många representeras i styrgruppen, kan orsaka förvirring och problem inom 

projektet. Många gånger finns det ingen förståelse eller kunskap om var projektet är på väg, vilket 

leder till att det är svårt att specificera vilka problem som projektet kommer behöva ta sig an. 

I de flesta projekt finns det som sagt en styrgrupp där flera av dessa intressenter medverkar. Denna 

ska enligt Busch et al (1989) bestå av personer som deltar i själva styrningen av projektet. Enligt 

(Möller, 2010) är så ofta dock inte fallet. Denne menar att styrgruppsmötet allt som oftast istället blir 

ett statusmöte där medlemmarna nöjer sig med en statusrapportering istället för att fatta 

erforderliga beslut. Styrgruppens viktigaste funktion består således i att fatta alla väsentliga beslut 

under projektets gång (Busch et al 1989). För att kunna fatta beslut menar dessa att det dock är 

viktigt att det finns ett väl fungerande samarbete inom styrgruppen och mellan de olika 

intressegrupperna. Detta kräver att det finns en överenskommelse om resursberoendet mellan de 
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inblandade organisationerna. Det krävs också en bra kommunikation och ett förtroende mellan 

huvudmännen, styrgruppen och projektledaren för att projektet ska kunna fungera och uppnå 

utsatta mål. Dessa osäkerheter som råder inom projekt kan hanteras och förändras med hjälp av 

olika strategier (Jensen et al 2007) och med hjälp av en tydlig struktur (Anderstedt et al 2002), vilket 

leder oss in på syftet med denna uppsats. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera hur projektledare inom offentlig sektor hanterar osäkerheten i 

projekt samt visa vilka möjligheter som finns för projektledare att skapa en så effektiv koordination 

och samverkan som möjligt för att uppnå projektets mål. Detta syfte leder oss in på nedanstående 

frågeställningar:  

 

 Vilken relation har projektledaren till styrgruppen och andra intressenter inom offentlig 

sektor? 

 Hur koordinerar och samarbetar projektledare med styrgruppen och de olika 

intressegrupperna?  

 Vilka olika strategier ter sig möjliga för projektledare att använda för att minska osäkerheten 

och kunna dra nytta av de olika intressegrupperna? 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till samverkansprojekt som drivs med hjälp av ESF-bidrag. 

Därmed fokuserar uppsatsen projekt inom offentlig sektor och inga projekt inom den privata sektorn 

har därmed valts. Från en lista med olika ESF-bidragstagande projekt valdes sedan de projekt som 

mottog de högsta bidragen på grund av att dessa torde vara de största projekten och därmed ha en 

betydande styrgrupp och många intressenter att jobba med.  

För att undersöka ovanstående fenomen valde vi att endast göra intervjuer med projektledaren i de 

olika projekten då syftet var just att undersöka dennes upplevda relation till styrgruppen och andra 

intressenter och således inte från styrgruppens eller de övriga intressenternas perspektiv. 
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1.5 Källkritik 

Referensramen är sammansatt utifrån ett fåtal olika källor. Anledning till att den inte är baserad på 

fler källor är att vi inte har kunnat hitta några fler teorier som berör just förhållandet mellan 

projektledaren och styrgruppen. 

Stycket gällande förankring är baserat på en tidigare studie gjord av Wrenne (1997) som behandlar 

förhållandet mellan kommunchefen och kommunstyrelsen. Då detta förhållande och arbetssätt är så 

pass likt det mellan en projektledare och en styrgrupp i offentlig sektor så anser vi att denna teori 

torde ha en betydande relevans även i denna studie.  
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1.6 Disposition 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden och syftet 

med denna uppsats. Det kommer även att ges en beskrivning av 

hur vi har valt att avgränsa vår studie och hur uppsatsen är 

disponerad. 

För att försöka minimera undersökningseffekten, alltså att 

uppläggningen av undersökningen påverkar resultatet, är det 

viktigt att ha en god metodkunskap (Jacobsen 2002). Vi redovisar 

i detta kapitel därmed för vår metodkunskap. Detta för att du 

som läsare kritiskt ska kunna granska denna studie och bilda dig 

en uppfattning om hur pass korrekt bild av verkligheten den ger. 

 

I detta kapitel redogör vi för den referensram som tillsammans 

med underlaget från de genomförda intervjuerna utgör grunden 

för vår analys och slutdiskussion. 

I detta kapitel har vi sammanställt det underlag som skapats 

genom sex av oss utförda intervjuer med projektledare för olika 

ESF-finansierade projekt. Vi redovisar dessa projekt var och ett 

för sig så att det under analysen ska vara lättare för läsaren att 

kunna gå tillbaka och själv kunna göra en bedömning av hur vart 

och ett av projekten har fungerat. 

 

I detta kapitel presenteras en analys av relationen mellan 

projektledarna och de olika intressenterna baserad på det 

sammanställda underlaget från intervjuerna och den referensram 

som går att applicera på dessa. 

Kapitel 1 - Inledning 

Kapitel 2 - Metod 

Kapitel 5 - Analys 

Kapitel 4 - Intervjuer 

Kapitel 3 - Referensram 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion utifrån 

ovanstående analys och ge förslag på vad vi finner viktigt för en 

projektledare att tänka på innan och under ett projekts gång. 

Kapitel 6 - Slutdiskussion 

Figur 1. Disposition 



14 
 

2 Metod 

 

För att försöka minimera undersökningseffekten, alltså att uppläggningen av undersökningen 

påverkar resultatet, är det viktigt att ha en god metodkunskap (Jacobsen 2002). Vi redovisar i detta 

kapitel därmed för vår metodkunskap. Detta för att du som läsare kritiskt ska kunna granska denna 

studie och bilda dig en uppfattning om hur pass korrekt bild av verkligheten den ger. 

 

2.1 Slutledningsmetod 

Deduktion och induktion är enligt Arbnor och Bjerke (1994) två olika steg i kopplingen mellan 

teoretiska ansatser och den empiriska vekligheten eller fakta. Bryman och Bell (2007) understödjer 

denna teori men vill särskilja att den modell som är vanligast är en kombination av båda medan de 

enskilda är möjliga att applicera men mindre frekventa i sin användning. Den kombinerade modellen 

brukar kallas adaptiv ansats men definitioner som analytisk och verifierade ansatser används också. 

Tillvägagångssättet har en cyklisk process som naturligt tar sin utgång i empirin vilket sedan kopplas 

till teorier. Ibland tycks projekt eller arbeten börja med den teoretiska utgångspunkten men oftast 

finns ett antagande utifrån personliga erfarenheter hos arbetsgruppen eller individer som är 

involverade i projektet. Nästa steg är att komma till förutsägelser via deduktion och jämföra 

teorierna mot vad vi ser i verkligheten. Här finns många kvantitativa studier som just studerar om en 

teori går att applicera i ett visst fall. Nästa steg är att verifiera hur bra teorin stämmer överens med 

de fakta gruppen tagit fram och således är de tillbaka vid början där de tog fakta och från den 

utgångspunkten gick till teoretiska grunder. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

 

 

Figur 2.Deduktion & Induktion                                            (Arbnor & Bjerke, 1997) 
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2.1.1 Deduktion 

Deduktion är när man arbetar utifrån teorier och jämför verkligheten utefter dessa teoretiska 

förutsättningar (Bryman & Bell, 2007). Vi har valt i vår uppsats att börja med en pilotintervju vilken vi 

sedan kopplat till en teoribild. Sen med utgångspunkt i teorierna fortsatt med intervjuer utefter en 

frågemall (bilaga 1), utifrån den synvinkeln har vi en deduktivansats. Genom att använda en teoretisk 

bas har vi kunnat utveckla våra frågor och kunnat anpassa dem för att kunna uppnå en ökad 

förståelse för problemet. 

2.1.2 Induktion 

Induktion kännetecknas av att författaren har en utgångspunkt i empirin och sedan vänder den mot 

teoretiska ansatser (Bryman & Bell, 2007). Induktion är även vanligare i kvalitativa studier där 

utgångspunkten eller målet i undersökningarna kan vara att finna nya teoretiska baser. I och med 

vårt utgångsläge med pilotintervjun började vårt arbete utifrån en induktiv ansats. Vår förförståelse 

för arbetet inom projekt för projektledare var mycket liten, vilket gjorde att det var svårt att 

formulera en frågeställning och svårt att hitta teorier utifrån den problematiken.  

2.1.3 Abduktion 

Då pilotintervjun gav oss mer "kött på benen” gällande ämnet kunde vi lättare hitta teorier och 

således underlätta vad vi ville fokusera på i vår studie. Detta förstärktes även efter att fler intervjuer 

gjorts och insamlad data medförde detta nya perspektiv och problematiseringar. Då samtliga 

intervjuer gjorts fick vi ytterligare en klarare bild av de teorier som var möjliga att applicera på 

funnen problematik. Detta gjorde att vi var tvungna att komplettera vår insamlade intervjudata 

genom mejlkontakt, vilket innebär att slutledningsmetoden skett genom ett abduktivt 

tillvägagångssätt. 
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2.2 Studiens ansats 

Då syftet med denna uppsats är att analysera hur projektledare inom offentlig sektor hanterar 

osäkerheten i projekt samt visa vilka möjligheter som finns för projektledare att skapa en så effektiv 

koordination och samverkan som möjligt för att uppnå projektets mål, vilket är ett för dagen relativt 

outforskat fenomen med problem som är helt eller delvis okända, har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ datainsamling genom intervjuer och en tolkningsbaserad ansats. Denna ansats bygger 

enligt Jacobsen (2002) på att det inte finns någon objektiv social verklighet utan endast olika bilder av 

verkligheten. Detta tillvägagångssätt ligger till grund för att vi ska få en heltäckande bild av den 

subjektiva verkligheten, vilket innebär att verkligheten kan uppfattas på olika sätt av olika individer. 

Därmed sätts stora krav på oss som intervjuare att under analysprocessen försöka förstå och ta 

hänsyn till den subjektiva verklighet som varje intervjuperson påverkas av. Denna kvalitativa ansats 

har gjort att vi har fått en väldigt rik och fyllig beskrivning av projektledarnas uppfattning om deras 

förhållande gentemot sin styrgrupp, vilket enligt Bryman och Bell (2005) är viktigt för att kunna tolka 

det sociala beteendet i dess särskilda kontext och sammanhang. 

2.3 Studiens giltighet 

2.3.1 Tillförlitlighet 

För att stärka tillförlitligheten i denna studie har vi jobbat mycket med att få vissa delar av vår 

insamlade data bekräftad av respektive intervjuperson. Detta för att säkerställa att vi har uppfattat 

informationen korrekt. Vi har dock valt att inte försöka få hela sammanfattningen bekräftad då vi 

uppfattat att flera av projektledarna har väldigt knappt om tid.   

2.3.2 Pålitlighet 

Vid individuella intervjuer så kan enligt Jacobsen (2002) två effekter uppstå, intervjuareffekt samt 

kontexteffekt. Intervjuareffekt innebär att vår närvaro genererar speciella resultat medan 

kontexteffekten innebär att den plats där intervjun äger rum kan generera speciella resultat. För att 

minska påverkan av resultatet genom vår närvaro har vi förberett den intervjuade på förhållanden 

såsom att informera om konfidentialitet och användning av fingerade namn och projektnamn, samt 

att under intervjun försöka ställa frågorna så öppna som möjligt och ge den intervjuade tid att tänka 

igenom sina svar i tysthet. För att skapa en trygghet hos den intervjuade har vi valt att intervjua 

denne på dess ”hemmaplan” och i ett enskilt rum där vi kunnat tala ostört.   
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2.4 Insamling av data 

 Även då intervjuer ansikte mot ansikte är mer tidskrävande och kostsamt har vi valt att använda oss 

av denna metod för att skapa en mer personlig kontakt och förtrolig stämning. Detta 

tillvägagångssätt rekommenderas av Jacobsen (2002) då intervjun innehåller många öppna frågor, 

vilket vår intervju gör till största del. Det tillåter även den intervjuade att ta upp ämnen som vi som 

intervjuare inte tänkt på eller planerat, vilket enligt Gustavsson (2004) ökar kunskapandet. Detta 

menar även Bryman och Bell (2005) ger en ökad flexibilitet, vilket medför en större möjlighet för 

intervjuarna att ändra inriktning och fokus under undersökningens gång. En anledning till att vi valde 

att inte använda oss av telefonintervju var att detta, enligt Frey & Oishi (1995), innebär en större risk 

att den intervjuade ljuger eller ”drar en vals”, vilket vi ville undvika. Enligt Jacobsen (2002) kan 

kvalitativ data samlas in på olika sätt, bland annat individuella intervjuer eller gruppintervjuer. Vi har 

i denna studie valt att använda oss av individuella intervjuer för att undvika att den enskilde individen 

påverkas av andras åsikter och tolkningar, vilket är en risk vid gruppintervjuer. Intervjuerna har varit 

av semi-strukturerad karaktär och de intervjuade har några dagar i förväg fått ta del av vad som är 

huvudfokus för intervjun och några av de frågor som kommer att ställas under intervjun (bilaga 1).  

Detta för att erhålla en viss struktur under intervjun och för att få utförliga, beskrivande svar som är 

relativt opåverkade av intervjuns utformning. Frågorna har således formulerats så att de varit 

öppna/icke ledande utan några givna svarsalternativ. Detta är enligt Holme och Solvang (1996) det 

sätt där vi som intervjuare orsakar den minsta påverkan och styrning vad gäller 

undersökningspersonernas svar. De intervjuade har även i förväg fått information om att de kommer 

att erhålla full konfidentialitet och att fingerade namn på både individer och projekt kommer att 

användas. För att få intervjun att flyta på har vi använt oss av en diktafon, vilket samtliga intervjuade 

i förväg gett sitt medgivande till. Detta har även underlättade för oss att minnas allt som sades och 

för att kunna använda korrekta citat. Enligt Jacobsen (2002) kan vissa personer dock uppleva ett 

obehag vid användning av diktafon eller liknande, varför vi informerat om användningen av detta i 

förväg för att undvika obehagliga överraskningar för den intervjuade och på så sätt erhålla mer 

utförliga och ärliga svar.  
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2.5 Urval 

Från vår handledare, som ingår i en temagrupp som analyserar ESF-projekt, erhöll vi en lista med 

olika projekt som vi utgått ifrån vid vårt urval av intervjupersoner. Då syftet med studien är att 

analysera hur projektledare inom offentlig sektor hanterar osäkerheten i projekt samt visa vilka 

möjligheter som finns för projektledare att skapa en så effektiv koordination och samverkan som 

möjligt för att uppnå projektets mål, har vi valt att intervjua projektledarna i de olika projekten. 

Studien är även avgränsad till projekt inom offentliga organisationer, vilket har varit en bidragande 

faktor till att klusterurval har använts. Urvalet har först gjorts av de offentliga organisationerna från 

listan vi erhållit, vilket begränsat urvalet till 26 projekt. Av dessa kvarvarande projekt valde vi att 

fokusera på de allra största projekten, sett till de tilldelade resurserna, då vi antog att det är inom 

dessa som de mest komplexa relationerna mellan styrgrupp och projektledare torde finnas. Detta 

gjorde att 11 stycken projekt blev den slutliga populationen för vårt urval. Vi skickade sedan ut e-post 

till samtliga projektledare för dessa projekt och erhöll 7 svar från projektledare som var villiga att 

ställa upp för intervju. Därefter gjordes ett första-bästaurval inom denna population baserat på vilka 

som var villiga att ställa upp och därefter vilka som kunde ställa upp först. Tillsammans med vår 

pilotstudiedeltagare, som valdes på samma kriterier som ovan samt närheten och möjligheten till ett 

snabbt möte, hade vi 6 projektledare som inbokades för intervju på dess respektive arbetsort. Vi 

anser att en viss möjlighet till generalisering existerar då Även då vi är medvetna om att denna studie 

inte ger några slutgiltiga resultat anser vi att en viss generalisering utifrån denna torde kunna göras i 

begränsad omfattning på liknande projekt inom den offentliga sektorn. Detta då urvalen genererat 

intervjuer med projektledare i vitt sprida delar av Sverige, båda könen har varit jämnt representerade 

och olika erfarenheter, både gällande längd och typ, inom projektledning varit representerade. 

2.6 Bearbetning av datamaterial 

Som tidigare nämnts har en diktafon använts vid samtliga intervjuer. För att lättare kunna få en 

övergripande bild av vad som sagts under intervjun och för att snabbt och enkelt kunna lokalisera 

bland annat citat har vi transkriberat samtliga intervjuer i sin helhet. Vi har sedan diskuterat dessa, 

något som Jacobsen (2002) rekommenderar, för att få en djupare förståelse för de individuella 

intervjuerna. Varje intervju har sedan sammanfattats för att skapa en mer översiktlig och 

lättillgänglig massa. 
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3 Referensram 

 

I detta kapitel redogör vi för den referensram som tillsammans med underlaget från de genomförda 

intervjuerna utgör grunden för vår analys och slutdiskussion.

 

3.1 Osäkerheten inom projekt 

3.1.1 Vertikal osäkerhet 

Den vertikala osäkerheten och därmed relationen mellan projekt/projektledare och 

uppdragsgivare/projektägare består av flera delar, såsom hierarkisk struktur och auktoritet samt 

kommunikation och till vilken grad förtroende finns mellan dessa. Teorin grundar sig på principal-

agent-teorin och bygger på tanken att uppdragsgivaren inte känner sig säker på att uppdragstagaren 

utan vidare kommer att utföra uppdraget på det sätt som den tidigare har tänkt sig, vilket kan bero 

på olika skäl (Jensen et al 2007). Ett av dessa kan vara att det tänkta målet skiljer sig åt mellan 

uppdragsgivare och uppdragstagare (Harrison 1985 i Jensen et al). Det kan också bero på 

informations- och kunskapsasymmetri då projektledaren oftast har större inblick i projektet, både 

vad gäller historiska samt framtida aspekter (Braun 1993 i Jensen et al). En tredje orsak kan vara att 

ett förtroende mellan projektledaren och uppdragsgivaren inte har hunnit upparbetas (Zucker 1986 i 

Jensen et al). Enligt Jensen et al (2007) är det viktigt att en social gemenskap skapas med ömsesidiga 

normer och etiska koder och en samstämmig förståelse av vad relationen ska innefatta. Den vertikala 

osäkerheten hanteras oftast med hjälp av kontroll i form av målformulering och uppsatta delmål, 

samt fokusering på tids- och resursåtgång (Jensen et al 2007). 

3.1.2 Vertikala intressenters roll 

Vertikala intressenter kan bland annat bidra med olika typer av resurser så som finansiering, tid och 

kompetens. De kan också bidra med att skapa uppmärksamhet och legitimitet för projektet. I många 

projekt är dessa även med vid framtagandet av projektinnehåll och vilka regler som bör följas. En 

annan viktig funktion som dessa har, inom den offentliga sektorn, är att underlätta vid skapande av 

nära kontakter, till exempel mellan olika förvaltningar, som kan bidra till ett ökat samspel mellan 

projektet och dess intressenter.  (Jensen et al 2007) 
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3.1.3 Horisontell osäkerhet 

Den horisontella osäkerheten har, istället för kontroll, övervakning och utvärdering, att göra med 

operativa arbetsprocesser och flöden i projektet, vilka påverkar dess handlingsutrymme. Den handlar 

om graden av aktivitetsmässig samverkan mellan organisationer och bygger till stor del på 

resursberoendeteorin (Thompson 1967; Pfeffer och Salacik 1978) för att förstå interorganisatoriska 

relationer. Resursberoende är, enligt Benson (1975), det primära kännetecknet och drivkraften för 

att åstadkomma samarbete mellan organisationer och används enligt Gray (1989) och Huxham 

(2000) för att reducera osäkerheten, erhålla resurser och lösa olika typer av problem. Enligt 

Thompson (1967) finns det tre distinkta samarbetsstrategier - avtal, kooptering och koalition. Avtal 

innebär att parterna kommer överens om att byta resurser i framtiden, vilket kan innebära både 

formella samt tysta överenskommelser. Kooptering är ytterligare ett steg mot integration och 

innebär att andra organisationers strategiska representanter tas in i ledningen för att avvärja hot i 

framtiden. Den tredje och sista samarbetsstrategin, koalition, innebär ytterligare reducering av 

handlingsfriheten då en organisation helt eller delvis slås samman med andra.  

Kooptering, som Thompson (1967) nämner som en strategi för att öka integrationen, kan liknas vid 

den strategi som Jensen et al (2007) tar upp som ett sätt att öka interaktionen. Denna innebär att ta 

in personer från andra organisationer i referens- eller projektgrupp som kan bidra till projektets 

implementering och förhoppningsvis bidra med olika typer av resurser, både materiella och 

immateriella (Jensen et al 2007). Det kan även finnas projekt som har svårt att på egen hand 

generera attraktiva resurser och blir därmed beroende av andra organisationer i allt som görs, vilket 

medför att de får verka med en väldigt låg autonomi (Johansson et al 2000 i Jensen et al). Slutsatsen 

från ovanstående resonemang blir därmed, enligt Jensen et al (2007), att projekt som inte i så hög 

grad är beroende av andra parter för att kunna driva och slutföra ett projekt har en högre grad av 

självstyre. Om projektets resultat förväntas implementeras i moderorganisationen är det särskilt 

viktigt med den information och de föreställningar som föreligger i interaktionsmiljön (Kreiner 1995; 

Löwendahl 1995; Johansson et al 2000 i Jensen et al). För att kunna förstå och analysera ett projekts 

interaktionsmiljö menar Jensen et al (2007) därmed att det är av högsta vikt att göra detta utefter 

den horisontella osäkerheten. 
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3.1.4 Horisontella intressenter och deras roller 

Trots att ett projekt kan erhålla gott om resurser från de vertikala intressenterna är det sällan 

projektet har kapacitet att internt kunna utveckla den kunskap och de förmågor som behövs för att 

klara av nya utmaningar i välfärdssamhället. För att göra detta krävs det ett samarbete och en tilltro 

till externa intressenter såsom exempelvis enskilda individer, andra projekt, ideella organisationer 

eller statliga myndigheter. Många gånger är komplexiteten än högre i dessa relationer till skillnad 

mot de vertikala relationerna som oftast är byggda utifrån direktiv och kontrakt. De horisontella 

intressenterna kan ofta ha liknande aktiviteter som projektet i fråga, vilket leder till att projektet 

måste skapa en legitimitet genom att visa vad som är unikt med just det projektet och vad de kan 

tillföra för specifik kunskap. Som projektledare har det här visat sig vara en utmaning att skapa och 

upprätthålla flera olika samarbeten med olika syften, tidshorisonter och utsikter att lyckas. (Jensen et 

al 2007) 

 

3.1.5 Idealtypiska interaktionsmiljöer 

För att underlätta analysen av den vertikala och horisontella osäkerheten inom projekt har Jensen et 

al (2007) skapat en tvådimensionell modell med fyra idealtypiska interaktionsmiljöer. Dessa 

interaktionsmiljöer har olika typer av problem avseende grad av osäkerhet, process, struktur och 

resultat, vilket kan betyda skillnaden mellan ett mer eller mindre framgångsrikt projekt.  

 

 Projekt 

Vertikala aktörer på nationell, 
regional och kommunal nivå 
- Finansierar/beställer 
- Styr övergripande innehåll 
- Skapar legitimitet 

    Figur 3. Aktörer i omgivningen och deras roller.   Jensen et al (2007) 

 

Horisontella aktörer som verkar i 
snarlik bransch 
- Samarbetar 
- Konkurrerar 
- Skapar legitimitet 



22 
 

Förtroendefull miljö 

I denna interaktionsmiljö, med en låg vertikal och en hög horisontell osäkerhet, upplever 

projektledaren oftast ett stort förtroende och ett tillåtande klimat. Oftast har denna typ av projekt en 

relativt enkel och klar relation till sin uppdragsgivare. Frånvaron av intressekonflikter, beroende på 

den förtroendefulla relationen, innebär goda möjligheter till flexibilitet i projektarbetet vad gäller 

målformulering, tidsplanering, delegering och arbetsfördelning (Kadefors 2003 i Jensen et al 2007). 

Projektledaren kan även, på grund av den låga horisontella osäkerheten, ägna större delen av sin tid 

åt att internt verka inom projektet istället för att lägga en massa tid på att verka projektpolitiskt 

(Jensen et al 2007). 

Övervakande miljö 

Vid hög vertikal osäkerhet menar Jensen et al (2007) istället att projektledaren med största 

sannolikhet känner sig ”övervakad” av sin/sina projektägare. Vidare menar denne att den vertikala 

osäkerheten kan bero på två olika saker, antingen bristande förtroende från uppdragsgivaren eller på 

att projektet har flera olika uppdragsgivare och finansiärer. Många gånger beror det på 

informationsasymmetri (Williamson 1985 i Jensen et al 2007) men det är inom den offentliga sektorn 

även vanligt då den politiska domänen och/eller uppdragsgivarna har olika åsikter (Jensen et al 

2007). Enligt Arnaboldi (2004 i Jensen et al 2007) kan flertalet huvudmän med olika intressen leda till 

oklara projektdirektiv, vilket i sin tur kan resultera i bristande legitimitet för projektet i fråga. Den 

låga horisontella osäkerheten innebär dock att bland annat resurser som ekonomi, tid och 

kompetens är väl definierade och bundna till projektet vilket, enligt Jensen et al (2007), innebär ett 

förhållandevis stort handlingsutrymme vad gäller det operativa arbetet inom projektet. 

Förhandlande miljö 

I denna interaktionsmiljö råder istället låg vertikal osäkerhet, vilket innebär relativt förtroendefulla 

relationer till projektets huvudmän som kan leda till god flexibilitet med avseende på bland annat 

tidsplanering, organisering och delegering (Jensen et al 2007). Utmaningen i detta projekt är istället 

en hög horisontell osäkerhet, vilket innebär ett större beroende av andra aktörer. För att kunna klara 

av att driva projektet i denna miljö behöver speciellt projektledaren förhandla och samarbeta med 

andra projekt och organisationer för att få tillgång till nödvändiga resurser såsom tid, kompetens, 

information, uppmärksamhet och ekonomi (Thompson 1967; Oliver 1990 i Jensen et al 2007). 
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Begränsande miljö 

Den sista typen av interaktionsmiljö består av både hög vertikal och hög horisontell osäkerhet, vilket 

kan göra att projektledaren känner sig ”kringskuren” av omgivande aktörer. Dessa projekt befinner 

sig i en miljö där det råder en rad olika osäkerhetsfaktorer såsom osäkerhet kring huvudmännens 

intentioner, upplevelsen av motsättningar mellan olika intressenter samt att det råder en oklar 

relation till de omgivande aktörerna som projektet är beroende utav. (Jensen et al 2007) 

 

 

 

 

3.1.6 Förändring av interaktionsmiljön 

Under projektets gång så förändras oftast osäkerheten då förtroendefulla relationer kan byggas upp 

med hjälp av olika strategier eller med vad som åstadkoms inom projektet. Om detta är fallet så 

kommer projektet i sådana fall att förflytta sig mot en mer förtroendefull interaktionsmiljö. Projektet 

kan självfallet även förändra sig i motsatt riktning och då röra sig mot en mindre förtroendefull miljö, 

vilket då försvårar för projektet att uppnå framgång. 

  

Förtroendefull   Förhandlande 

 Stort förtroende från huvudmän.  

 Enkel och klar relation till  

uppdragsgivaren.  

 Lite projektpolitik. 

Övervakande   Begränsande  

 Övervakning från huvudmän. 

 Bristande legitimitet. 

 Stort handlingsutrymme för 

operativt arbete. 
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Figur 4. Förtydligad modell för analys av interaktionsmiljön för projekt    Jensen et al (2007) 

 

 Osäkerhet om huvudmäns 

intentioner. 

 Motsättningar mellan 

intressenter. 

 Oklar relation till omgivande 

aktörer. 
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3.2 Helheten inom projekt 
 

3.2.1 Intentioner och ambitioner 
Oklarheter skapar osäkerhet, onödiga diskussioner och debatter inom projektet och är en källa till 

felanvändning av de begränsade resurser som finns. Uppdragsgivarens intentioner och 

projektledarens ambitioner måste stämma överens. Om projektledarens ambitionsnivå är avsevärt 

högre än vad uppdragsgivaren tänkt sig har projektledaren lagt grund till ett framtida problem. 

Samma sak gäller om projektledaren bagatelliserar uppdraget. Uppdragsgivaren och slutkunden (ofta 

den samma i dessa organisationer) blir missnöjd över ett sämre resultat än förväntat med den 

kvalitet och prestanda projektet ansågs kunna hålla. Det är vanligt att uppdragsgivaren inte har tänkt 

igenom frågeställningarna lika grundligt som projektteamet eftersom det är teamets arbete att lösa 

uppgiften. Därför finns det är stort värde i att ha diskussioner med uppdragsgivaren för att få ett 

avsevärt bättre grepp om helheten. Det är också svårt att helt och hållet beskriva ett projekt innan 

det påbörjats. Därför bör projektledaren hålla sig till det som är av avgörande betydelse i det 

fortsatta arbetet. (Anderstedt et al 2002) 

 

3.2.2 Ansvarsfördelning 

Ju tydligare roller och ansvar mellan inblandade parter är beskrivna ju smidigare går projektarbetet. 

Det måste göras klart vem som ansvarar för olika delar i projektet och de olika intressenterna som 

har med projektet att göra. Exempelvis kan det ligga olika ansvar hos olika intressenter, 

uppdragsgivaren, projektledaren, olika avdelningar inom organisationen och andra projekt man är 

beroende av. Alla parter skall veta vad som förväntas av denne och vad han eller hon i sin tur har rätt 

att förvänta sig av en annan part. Det är lätt att personer i organisationen glömmer bort och tappar 

sina roller efter ett tag i projektet och det kan vara nödvändigt att upprepa samt på nytt informera 

om vad de faktiskt är obligerade att göra. (Anderstedt et al 2002) 

Projekt är ofta beroende av information från andra projekt och avdelningar. Om dessa inte är kända i 

förväg eller om parterna inte är medvetna om sina roller och sitt ansvar blir det lätt problem. 

Projektledaren kanske behöver mer information i form av utredningar eller att projektledaren sitter 

på väsentlig information som andra i projektet är beroende av. (Anderstedt et al 2002) 

 

Enligt Wenell (2001) ska styrgruppen fungera som projektets styrelse. Den ska ta ansvar, ställa krav 

och vara stöttande. Det är därmed viktigt att medlemmarna för styrgruppen avsätter ordentligt med 

tid för sitt styrgruppsuppdrag, är med på alla möten och är väl förberedda och pålästa. Det är även 

viktigt att dessa utnyttjar sin makt och sitt inflytande för att styra projektet och att de kan skaffa fram 

de resurser som behövs. (Wenell 2001) 
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Det är även viktigt att sprida information om projektet till andra organisationer och projekt av 

intresse. Det är projektledarens roll att sprida kunskap om projektet och se till att resultatet är känt 

och efterlängtat. Kommunikationen skall anpassas till målgruppen och den publik informationen 

riktas till. Därför är det viktigt att som projektledare känna till de olika intressenternas intressen i 

projektet och även se till att de är medvetna om sina roller. (Anderstedt et al 2002) 

  

3.2.3 Kommunikation, relationer och förankring 

Uppdragsgivaren representeras ofta av olika personer med olika intressen och bakgrund. Likaså ingår 

samverkande partners från andra och den egna organisationen. För dessa behövs inte detaljer 

presenteras utan mer övergripande sammanfattningar och förändringsförslag, lösenordet här är 

”underlätta för mottagaren”. Ibland är det bra att inte ge all information till alla intressenter 

samtidigt utan kanske ge en mer fördjupad information till den intressent som är träffad av 

innehållet eller om den parten skall utföra en uppgift åt projektet. (Anderstedt et al 2002)  

 

Jensen et al (2007) menar att det även är av stor vikt inom projektledning att upprätthålla bra 

relationer till den uppdragsgivande moderorganisationen eller liknande och att samtidigt utveckla 

relationer till konkurrerande försöksprojekt samt till potentiella finansiärer. I denna relation är det 

viktigt att skapa ett förtroende, detta för att samarbetet ska kunna bli mer långtgående och för att 

medlemmarna ska kunna vara mer konstruktiva i sitt samarbete och inte behöva fundera över vilka 

dolda motiv som kan finnas hos de andra medlemmarna i styrgruppen, vem som formellt sett är 

orsak till problemen, eller risken att avslöja information (Kadefors 2003). Jensen et al (2007) kunde 

genom sina fallbeskrivningar visa på att relationen mellan de horisontella intressenterna i ett 

fungerande projekt alltid var ömsesidig, det vill säga att de såg att deras mål och intressent också 

kunde förverkligas genom projektet. 

 

I en projektledares roll gentemot styrgruppen går det att se likheter med den roll som 

kommunstyrelsens ordförande har då den senare, enligt Wrenne (1997), har en mycket begränsad 

delegation att fatta beslut på egen hand i kommunstyrelsen. Denne behöver för detta stöd av de 

andra delegaterna, vilket även gäller för projektledaren som behöver styrgruppens stöd för att fatta 

beslut. Det är därmed viktigt för en projektledare (styrelseordförande) att ha en hög grad av 

inflytande över övriga styrgruppsmedlemmar (delegater) för att kunna få igenom sina ståndpunkter 

för projektets (kommunens) vidare utveckling (Wrenne 1997). För att undvika att bli överraskad av 

ärendets utgång är det enligt Wrenne (1997) viktigt att på ett tidigt stadium förankra en idé eller ett 

konkret ärende. 
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3.2.4 Makt 

Ofta hörs projektledare klaga över att de inte får styra projektet i den riktning de önskar på grund av 

styrgruppen.   Enligt Lovell (1993) handlar det dock om att projektledare inte är medvetna om hur de 

kan utnyttja sin makt för att kunna styra viljorna inom styrgruppen i den riktning som denne önskar. 

Plant (i Lovell 1993) talar om fyra olika typer av övertalningstekniker; hävdande övertalning, vilket 

inbegriper styrkan av logik, fakta och utlåtanden; belöning och straff, vilket innebär användandet av 

påtryckningar och incitament för att kontrollera andra; gemensam vision, vilket fastställer en 

gemensam eller delad vision om hur framtiden skulle kunna bli; och till sist deltagande och 

förtroende, vilket innebär att de andra involveras i den beslutsfattande och problemlösande 

processen. Vilken taktik som lämpar sig bäst att använda beror på vilken typ av individ det är 

projektledaren ämnar påverka (Lovell 1993).  

3.2.5 Uppföljning 

Uppföljningen är till för att spåra de avvikelser som efter hand har kommit fram i projektet. 

Anledningen till att planeringen följs upp är att den i stor utsträckning handlar om gissningar. De 

bästa och mest utarbetade gissningarna men ändå inte med 100 procent säkerhet att läget kommer 

bli sådant. Effektiv uppföljning är enkelt att använda i ett senare projekt, lika så ger det nödvändig 

information och är inte särskilt tidskrävande. (Anderstedt et al 2002) 
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4 Intervjuer med olika projektledare 

 

I detta kapitel har vi sammanställt det underlag som skapats genom sex av oss utförda intervjuer 

med projektledare för olika ESF-finansierade projekt. Vi redovisar dessa projekt var och ett för sig så 

att det under analysen ska vara lättare för läsaren att kunna gå tillbaka och själv kunna göra en 

bedömning av hur vart och ett av projekten har fungerat. 

 

4.1 Projekt A 

4.1.1 Styrgruppernas sammansättning 

Projekt A äger rum i en mindre kommun och har ett nätverk med flera projekt i närliggande 

kommuner, därigenom finns det flera styrgrupper, dels en liten grupp med kommunchefen, 

projektledaren, en controller och en ekonom vilket utgör den närmaste gruppen till projektet. Sen 

har de en utsedd styrgrupp (KSAU) från kommunstyrelsens arbetsutskott och dessutom en styrgrupp 

från de kringliggande kommunerna med representanter från arbetsförmedlingen, länsstyrelsen och 

två stycken av projektdeltagarna som får vara med. 

4.1.2 Styrgruppernas roller 

Projektet är uppbyggt på sexmånaders cykler och de håller styrgruppsmöten en gång i månaden med 

undantag för den grupp som representerar de olika kommunerna, som istället har möte en gång per 

cykel. De har även ett ”hearing” där projektledaren bjuder in politiker för att redovisa vad som 

händer i projektet och låter dem delta i diskussioner. Poängen med hearingen är att låta politikerna 

vara mer delaktiga så de får en bra beslutsgrund och även större intresse för projektet. 

Projektledaren har själv jobbat som politiker och genom dessa erfarenheter insett att det är en bra 

lösning att träffas för att få politikerna mer aktiva än om de bara skulle få ett papper en gång i 

månaden. 

En andra styrgrupp i projektet, KSAU, som är det beslutande organet (utsedd från kommunstyrelsens 

arbetsutskott) består av representanter från respektive parti; Centern, Socialdemokraterna och 

Moderaterna. Dessa möten hålls en gång per månad där projektledaren redovisar i princip vad de har 

gjort och vad de tänker göra för att sedan få kommentarer och förslag.  
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I båda dessa styrgrupper blir det häftiga diskussioner men det är nästan bara beröm, i KSAU är det 

rätt skarpa frågor och många synpunkter. Anledningen till att styrgrupperna är nöjda anser 

projektledaren beror på att de hela tiden försöker förbättra och förändra projektet på sådant sätt att 

de ligger före utvecklingen och kan möta samt förutse kommande hinder. 

4.1.3 Målformulering 

Enligt projektledaren fördes en dialog mellan projektägaren (kommunen) och representanter från de 

övriga kommunerna under ett års tid och dessa satte på så sätt gemensamt upp målen. 

Projektledaren formulerade sedan delmålen tillsammans med en konsultfirma när 

projektbeskrivningen skrevs. 

4.1.4 Relationen till projektägaren och ESF 

Projektledaren upplever att denne har fullt förtroende från både projektägaren och ESF. Denne har 

hela tiden fört en dialog med dessa parter vilket har lett till många diskussioner och samtal, vilket i 

sin tur har bidragit till en god utveckling inom projektet. Projektledare upplever inte att 

förtroendeskapandet varit särskilt tidskrävande men att det ändå varit ett ständigt arbete med 

kontaktskapande och fortlöpande dialoger. 

Varken projektägaren eller ESF upplevs av projektledaren som övervakande, även fast det krävs en 

kontinuerlig rapportering. Denne anser att detta är normalt i ett projekt och att det inte tar så 

mycket av dennes tid. 

4.1.5 Relationen med övriga intressenter 

Deltagarna hänvisas från socialen eller integrationsenheten till projektet och alla får ersättning från 

kommunen. Deltagarantalet har legat aningen under det uppsatta målet men har enligt 

projektledaren än dock varit fungerande för projektet. Avtal om antalet deltagare, som av de 

ovanstående intressenterna ska hänvisas till projektet, ingicks mellan dessa parter vi projektets 

inledning. 

Projektet handlar om sysselsättning för en specifik målgrupp vilket gör projektet beroende av olika 

arbetsmarknadsparter och arbetsförmedlingen. Det finns en ständig kontakt med dessa 

intresseorganisationer vilket framförallt sköts av de coacher (handledare) som jobbar med 

deltagarna. 
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4.1.6 Projektets förankring 

Projektledaren understryker vikten av ett starkt samarbete med politikerna. Denne träffar dessa 

minst två gånger i månaden, vilket har gjort att de hänger med och har stort förtroende för projektet 

och projektledaren. Till 99 procent går styrgruppen på den linje projektledaren presenterar, vilket 

innebär en stor frihet för arbetet inom projektet. 

4.1.7 Förslagens förankring 

Projektledaren har en strategi som innebär att befästa idéer hos olika aktörer och intressenter innan 

styrgruppsmötena för att försöka få dem att känna att det är deras egna idéer som används. Detta 

menar projektledaren blir lätt gjort om man kontinuerligt informerar många parter tidigt som kan 

backa upp en. Den mesta kontakten sker via mejl men projektledaren försöker ändå träffa 

styrgruppens medlemmar så ofta som möjligt då denne anser att den personliga kontakten skapar 

ett mycket större förtroende.  

Till en början var det tänkt att projektledaren även skulle jobba med deltagarna i projektet, men det 

är enligt vederbörande omöjligt att finna tid till detta. 

4.2 Projekt B 

4.2.1 Styrgruppens sammansättning 

Styrgruppen består av 7 personer. Projektledaren, projektledarens chef, INA (stadskontoret), 

vuxenutbildningsnämnden, arbetsförmedlingen och ESF. Styrgruppen är sammansatt för att få en så 

bra spridning och bredd som möjligt. Det sitter dock inga politiker med i styrgruppen utan endast 

tjänstemän. Projektledarens roll är att vara föredragande och att hålla styrgruppen uppdaterad om 

hur det ser ut och vad projektgruppen planerar att jobba med framöver, det vill säga en mer 

informerande roll. Styrgruppens möten hålls en gång i kvartalet. Det finns även en 

projektutvärderare som följer projektet och kommer hjälpa till vid utvärdering efter att projektet 

avslutas. 

Styrgruppen har utökats med två medlemmar under projektets gång då nya behov har uppdagats. I 

övrigt är det samma medlemmar som när projektet startades. Om en ny projektledare skulle tillsättas 

tror den befintliga projektledaren att denne skulle behöva jobba lite i uppförsbacke i början och 

behöva bygga upp ett förtroendekapital. Detta tror denne dock skulle innebära att styrgruppen tog 

lite mer eget ansvar och egna initiativ.  
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4.2.2 Styrgruppens roll 

Några stora förändringar har inte gjorts på styrgruppens initiativ. De förändringar som gjorts har varit 

förslag från projektgruppen och handlat om i vilken riktning de vill att projektet ska styras in på. 

Någon medlem har varit relativt aktiv med att komma med idéer om förändringar och förbättringar, 

annars känner projektledaren att denne måste entusiasmera styrgruppen för att få dem att ta sin roll 

på allvar. Projektledaren menar att styrgruppen ska utföra en styrande och ledande funktion, men 

idag har den en tendens att endast fungera som ett kontrollorgan.  

”Jag vill att de ska bidra med deras kompetenser och förhoppningsvis göra allting bra och ännu lite 

bättre och förhoppningsvis se en riktning som kanske vi som jobbar med projektet är lite för 

nergrävda i de dagliga detaljerna för att eventuellt upptäcka. Det är där alla styrgrupper nog har sin 

stora utmaning och det handlar nog rätt mycket om sammansättning, målformulering och att 

förankra det i själva styrgruppen så att det fungerar.” 

I början av projektet diskuterades styrgruppens roll och alla var eniga om dess uppdrag. Efter en 

kontroll utförd av en utvärderare ett år senare visade det sig dock att en medlem var osäker på vad 

dennes roll var i styrgruppen och diskussionen fick åter tas upp. Detta tror projektledaren beror på 

att de helt enkelt glömmer bort att det är en styrgrupp och istället tänker att de bara representerar 

sina respektive organisationer som en kontrollperson. 

Många av representanterna i styrgruppen är även utsedda av någon högre chef, vilket projektledaren 

tror leder till att det ibland inte är den mest engagerade och kompetenta representanten som utses. 

Detta anser projektledaren inte vara optimalt. Denne anser att en styrgruppsmedlem bör sitta i 

styrgruppen för att den har ett genuint intresse för projektet. 

”Det fungerar bäst när representanterna får stöd i sina organisationer och att ledningen ställer sig 

bakom en när man reser iväg till styrgruppsmöte i projektet.” 

Projektledaren anser vidare att det är lättare att arbeta med en styrgrupp i ett ESF-finansierat projekt 

då inte så många av styrgruppens medlemmar är medfinansiärer och det därmed inte uppstår så 

många intressekonflikter. Även att ESF-projekt har tydligare ramar och högre krav på förklaringar 

anser denne vara en avgörande faktor till att styrgruppen är lättare att leda i samma riktning än 

andra projekt. 
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4.2.3 Målformulering 

Projektägaren formulerade huvudmålen i samverkan med projektets utvärderare. Delmålen 

utformades sedan av ovanstående tillsammans med projektgruppen. 

4.2.4 Relationen till projektägaren och ESF 

Projektledaren anser sig ha ett mycket gott förhållande till projektägaren. Vederbörande har arbetat 

inom projektägarorganisationen i många år och anser att det finns en stabil grund i 

överenskommelsen om normer och värderingar. Även relationen till ESF anses som god där båda 

parterna, av projektledaren, anses vara på samma våglängd. Projektledaren uppfattar att denne 

möts av intresse och engagemang från ESF för de frågor vederbörande tycker är viktiga. Dock anger 

vederbörande att detta skiljer sig mot ett tidigare projekt som denne jobbade med då ESF istället 

upplevdes mer som en bromskloss som bara fokuserade på de administrativa detaljerna. 

Projektledaren upplever sig ha fullt förtroende från både projektägaren och ESF och kopplar detta till 

en rak och tydlig kommunikation som skapat tilltro till dennes kompetens. Detta är något som 

projektägaren under hela projekttiden har jobbat förebyggande med. 

”Jag har bedömt att man alltid behöver arbeta förbyggande med kommunikation för att skapa 

förtroende.” 

Trots förtroendet känner sig vederbörande övervakad av både projektägaren och ESF men ser det 

dock som en självklarhet och förutsättning eftersom denne anser detta som en del av deras jobb, att 

i viss mån övervaka projektgruppens arbete. Projektledaren bedömer att rapporteringen tar ungefär 

två arbetsdagar per månad och har varit så kontinuerligt under hela projektperioden. 

4.2.5 Relationen med övriga intressenter 

Deltagare till projektet hänvisas från vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen. Enligt 

projektledaren har projektet dock inga specifika avtal med dessa gällande bland ”deltagarleverans”. 

Dock finns en beslutad budget där kostnader för personal och insatser till deltagarna är tydligt 

detaljerad, vilket gör att projektets ekonomiska situation inte skulle få någon större påverkan om 

deltagarantalet skulle bli lägre än planerat. Målsättningen för projektet skulle dock påverkas negativt 

om någon samverkansintressent väljer att dra sig ur. Projektet har trots avsaknandet av 

samverkansavtal lyckats uppnå målsättningen för deltagarantalet till cirka 97 procent. 
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Då projektet saknar formella samverkansavtal har projektledaren använt den strategiskt 

sammansatta styrgruppen som kanal att samverka med intresseorganisationer. Förtroendeskapandet 

har i huvudsak färgats av kontinuerliga kontakter med styrgruppsmedlemmarna och att informera 

om nuläge och planer. Relationsstärkande nätverksträffar där företrädare från offentlig sektor har 

fått möjlighet att delta i företagsnätverk med potentiella intressenter har också varit en viktig del för 

styrgruppsmedlemmarnas organisationer.  

”Krasst uttryckt så underlättar det samverkan om man kan se till att styrgruppens medlemmar 

upplever att projektet också tillför den egna organisationen något som är av värde utöver de rena 

projektresultaten.” 

4.2.6 Projektets förankring 

Projektledaren har inte stött på några tveksamheter gällande projektets existens från styrgruppens 

medlemmar. Dock har denne upplevt att de olika medlemmarnas chefer och dess ledning har varit 

skeptiska och att det har varit svårt att få dessa att bevilja tid för styrgruppsverksamheten. 

”Det är sådant som är ett problem innan man har resultat, att verkligen få andra myndigheter att 

prioritera sådant här som är utanför dess kärnverksamhet, som ändå är styrgruppens arbete i ett 

projekt.” 

För att förankra uppdraget i styrgruppsmedlemmarnas respektive organisationer vände sig 

projektledaren direkt till de chefer som jobbade med samma målgrupp, vilket togs emot väldigt 

positivt. Dock så var det fortfarande svårt att få organisationerna att verkligen avsätta tid för 

styrgruppsarbetet, men det gjordes ändå, fast lite motvilligt. 

”Det har varit lättare att få med de som är finansiärer i ett projekt. Den gången arbetsförmedlingen 

bidragit med resurser har de även haft ett större intresse av styrningsdelen, vilket faktiskt är 

styrgruppens roll. Man vill kontrollera sina medel och se vad som faktiskt händer med de resurser 

man har satt av.” 

”Det viktiga blir att förankra projektets tyngd så högt upp i organisationen som möjligt även om man 

inte jobbar på den nivån.” 

Projektledaren höll även informationsmöten på de olika styrgruppmedlemmarnas organisationer för 

att informera om projektet och skapa en förankring av projektets syfte. 
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4.2.7 Förslagens förankring 

Mellan mötena så har projektledaren mejlkontakt med styrgruppsmedlemmarna när det dyker upp 

frågor. För att hålla alla uppdaterade så får de ett mötesprotokoll inför varje möte. Tanken med detta 

är att samtliga medlemmar av styrgruppen ska vara införstådda med nuläget när de kommer till 

mötena så att det går att fatta beslut. Projektledaren tänker strategiskt på hur denne ska få med sig 

styrgruppens medlemmar på sina förslag genom att innan mötena förankra förslagen hos enskilda 

medlemmar. Framförallt förankrar denne förslagen hos företagarrepresentanterna då deras åsikter 

väger tungt hos både arbetsförmedlingen och INA.  Att förankra förslagen hos enskilda medlemmar 

innan mötena är något som projektledaren har lärt sig i tidigare projektledarroller. Denne upptäckte 

då att det inte gick att presentera ett förslag, varken muntligt eller skriftligt, för hela styrgruppen 

samtidigt då detta ledde till en massa diskussioner om problem som borde vara lösta innan hos 

respektive organisation för att sakfrågan ska kunna fokuseras och för att beslut snabbt ska kunna 

fattas i styrgruppen. För att kunna få igenom sina förslag försöker projektledaren även sätta sig in i 

de olika medlemmarnas situation för att kunna förstå vad som är viktigt för var och en. Detta anser 

projektledaren kunna underlättas av att denne har lärt känna alla medlemmar inom styrgruppen. 

Projektledaren försöker även förankra förslagen hos styrgruppmedlemmarnas chefer för att på så 

sätt kunna fatta beslut under styrgruppsmötena. Besluten i styrgruppen har tagits i konsensus och 

inga omröstningar har varit nödvändiga. Så mycket strategier för att få igenom förslag anser 

projektledaren inte vara nödvändiga då denne upplever att det i dagsläget är väldigt enkelt att få 

igenom sina förslag. Vidare menar projektledaren att det är viktigt med bra och personliga relationer 

till styrgruppsmedlemmarna för att få igenom sina förslag.  

4.3 Projekt C 

4.3.1 Styrgruppens sammansättning  

Styrgruppen består av chefer från olika offentliga instanser som har resurser, framförallt i form av 

personal, i projektet. 

Styrgruppen består av en representant från arbetsmarknadsenheten, kommunstyrelsen, 

socialtjänsten, arbetsförmedlingen, gymnasieskolan, lärcentra (vuxenutbildningen), 

integrationsservice och ung integration samt IVIK (invandrarungdomar på gymnasiet) dessutom ingår 

projektledaren som är där i ett mer föredragande syfte. Chefen för arbetsmarknadsenheten är 

ordförande i styrgruppen. Det finns inga politiker i styrgruppen eftersom de bestämde sig för att ha 

en tjänstemannastyrgrupp för att inte blanda ihop. 
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”Det är politikerna som ska bestämma och tjänstemännen som ska utföra jobbet. Det känns som att 

det är väldigt noga i kommunen om att politikerna håller fingrarna borta från det operativa arbetet.” 

Projektet har en projektstödjare som är en anställd konsult vars uppgift är att följa 

arbetsplatsgruppen och projektet. Konsulten fungerar mycket som ett bollplank och dennes ord 

väger tungt men inte avgörande på något sätt och denne har ingen rösträtt i styrgruppen. 

Projektstödjaren kommer även att vara med vid utvärdering av projektet. 

4.3.2 Styrgruppens roll 

Styrgruppen behandlar många strukturella frågor med regelförändringar och omorganisationer. Det 

kommer en del nya direktiv från regeringen när arbetsmarknadspolitiken förändras och 

socialtjänsten har haft en total omorganisation under projektets gång. För styrgruppen blev det 

viktigt att se till att arenan flyter på. 

Styrgruppen är trots allt inte det beslutande organet enligt projektledaren, utan sista ordet hålls av 

projektledarens chef, det vill säga chefen för arbetsmarknadsenheten. Denna person är även 

ansvarig för projektet och är den som får ta smällen om det misslyckas. Politikerna är således inte 

bestämmande förrän projektet eventuellt sätts in i den ordinarie verksamheten.  

”Men vid förändringar i projektet måste styrgruppen godkänna för de går ju in med resurser men i 

slutändan är det projektägaren som har sista ordet. Som anställer mig och anställer andra som sitter 

med hundhuvudet.” 

Projektledaren har dock hela tiden varit noga med att informera styrgruppen om verksamhetens 

utveckling och känner att det finns ett förtroende men väl ändå att deltagandet i just detta projekt 

kanske inte alltid är högst prioriterat. Styrgruppen är intresserade av projektet men det hade inte 

skadat med lite större engagemang, friktion, ifrågasättande, stöttning, krav och aktiv dialog.  

4.3.3 Målformulering 

Projektledaren och chefer från de olika organisationerna träffades och diskuterade fram 

målformuleringen för både huvudmål och delmål i samband med att ansökan gjordes. 
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4.3.4 Relationen till projektägaren och ESF 

Projektledaren känner att denne har en bra relation samt ett starkt förtroende hos projektägaren 

som inte upplevs ha några större krav eller kontroller. Relationen till ESF är dock mer ansträngd då 

viss misstänksamhet uppfattas av projektledaren. Granskning ligger också, enligt projektledaren, lite 

väl mycket på detaljnivå. Däremot växer hela tiden samarbetet och misstänksamheten minskar, vilket 

har lett till att relationen blivit mer avspänd. Om vederbörande ska sammanfatta ESF med ett ord blir 

det ”kontrollanter”.  

Projektledaren upplever att det tar mycket tid att skriva rapporter och uppskattar att det i projektet 

avsätts cirka sex arbetsdagar totalt per månad till denna rapportering. 

4.3.5 Relationen med övriga intressenter 

Enligt projektledaren finns inga avtal som reglerar hur ”deltagarleveransen” till projektet skall ske. 

Detta diskuteras istället löpande med respektive part, som är flertalet av de intressenter som också 

sitter med i styrgruppen. I dagsläget ligger projektet lite under målsättningen för antalet deltagare 

men projektledaren tror att de ska kunna förbättra denna siffra något mot slutet.  

Intressenterna bidrar framförallt med arbetstid men det har uppstått vissa problem på grund av 

bland annat omorganisering och arbetsbelastning, vilket projektledaren tror skulle kunnat undvikas 

om skrivna avtal funnits. Projektet är väldigt beroende av intressenterna och utan deras medverkan 

skulle målen vara omöjliga att uppnå. 

Förutom bokade möten skickar projektledaren relevant information till samtliga intressenter som 

berörs av denna. Ibland kan det bara vara till en, men oftast berörs alla. Vederbörande ringer lite då 

och då för att ”kolla av läget”, för att diskutera utveckling, samarbete och upprätthålla en bra 

personlig relation. 

4.3.6 Projektets förankring 

Styrgruppen har förändrats under projektets gång då en av myndigheterna omorganiserades och det 

blev en ny chef på positionen. Dessutom har en person slutat på sitt ordinarie jobb och byttes då ut 

mot en ny styrgruppsmedlem. Projektledaren tycker att förändringarna har skapat mycket större 

förankring i socialtjänsten som genomgick omorganiseringen men till en början var projektledaren 

skeptisk till det hela. Denne tror att det finns ett värde i att byta ut styrgruppsmedlemmar men att 

det kanske inte behövs. Vid byte av personer i styrgruppen kommer flera i intresseorganisationen bli 

medvetna om projektet.  
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”Vi vill hålla en kontinuitet men sen ska det finnas en spridningshistoria så att det inte bara är Anders 

som känner till oss utan även Anders chef” 

Det är viktigt att styrgruppsmedlemmarna förankrar i sina egna organisationer vad projektet jobbar 

med och dess betydelse för deras organisation. Därför blir det ett jobb för projektledaren att lära 

känna och bli lite kompis med cheferna i de inblandade organisationerna säger denne. 

Projektledaren anser att förtroendebyggandet är väldigt viktigt då det är väldigt många i 

organisationerna som är och blir påverkade av projektarbetet då det faktiskt har med deras 

kärnverksamhet att göra. Likaså måste de som jobbar inom projektet vara medvetna om vad i de 

andra organisationerna som påverkar projektet. 

4.3.7 Förslagens förankring 

Projektledaren brukar välja att lösa saker ”personligen” som har med en enskild myndighet att göra. 

Det vill säga att denne inte blandar in alla de andra innan meningsskiljaktigheterna är lösta och 

informerar sedan övriga i styrgruppen om vad som har hänt. Projektledaren har inte stött på några 

problem med att göra på detta viset, vilket denne själv tycker är lite konstigt men styrgruppen verkar 

tycka att det fungerar bra. 

Projektledaren tycker att styrgruppens medlemmar är aktiva i diskussioner men kanske något passiva 

mellan mötena.  

”Aktiva i diskussioner och när man väcker diskussionerna men det är klart när man går härifrån tar 

nog vardagen större plats än vad vår samverkan är. Ju längre vi håller på desto mer naturliga blir vi i 

deras vardag. Men i ett sånt här projekt i början blir det att sälja det och säga att det inte är något 

jobb för er, det är billigt och EU betalar. Sen när de är med på tåget så kommer det också att det 

krävs lite grann av er.” 

Projektledaren menar inte att styrgruppsmedlemmarna är negativa eller helt passiva utan mer stolta 

och försvarar projektet.  

”Det ligger också i tiden att det här är rätt” 

 Styrgruppen kommer ibland med förslag men projektledaren tycker att det skulle vara ytterligare lite 

mer av det. Denne har även lite svårt att släppa saker och vill gärna vara med och påverka när det 

kommer nya förslag. 
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”Visst är man där och petar och påverkar och är lite smart så de får höra sakerna från olika håll och 

man måste som projektledare vara lite strategisk så det blir lite allianser och man får vara lite 

”streetsmart”. Men sen finns det också engagemang, det känner jag, det kommer mer och mer.” 

4.4 Projekt D 

4.4.1 Styrgruppens sammansättning 

Styrgruppen består av rektorn för särgymnasiet, samordningsansvarige från försäkringskassan, 

chefen och en arbetsanpassare från kommunens dagligverksamhet samt en utvärderare (konsult).  

4.4.2 Styrgruppens roll 

Projektledaren bollar mest sina idéer med rektorn, och utvärderaren som har väldigt mycket kunskap 

och erfarenhet inom projektledning. Besluten fattas egentligen endast av projektledaren oavsett om 

någon i styrgruppen är av en annan åsikt. Utvärderaren följer projektet och ska vara medverkande 

vid utvärdering av projektet. 

”Jag har i princip fria händer att göra vad jag vill, jag upplever inte styrgruppen som något problem 

men upplever samtidigt att jag inte får någon hjälp heller.” 

Då projektet har haft problem med brist på deltagare så har det bestämts att projektet endast ska 

fortsätta för att få igenom de deltagare som är inne i projektet just nu och sedan avveckla det helt. 

Detta har inneburit att styrgruppen har tagit ett steg tillbaka och är inte med och styr så mycket 

längre. 

4.4.3 Målformulering 

Målformuleringen och delmålen skrevs av projektledaren tillsammans med en representant från 

Försäkringskassan. Projektledaren var också den som skrev ansökan till ESF. 

4.4.4 Relationen till projektägaren och ESF 

Projektledaren uppger att målformuleringen arbetades fram av denne tillsammans med 

Försäkringskassan. Denne upplever även att alla inblandade har varit på samma våglängd när det 

gäller projektets målgrupp och mål och känner att fullt förtroende hela tiden har funnits från 

projektägaren och de representanter som varit aktiva i projektets styrgrupp. Däremot har det funnits 

olika åsikter från projektägaren och ESF-representanten beträffande möjligheterna att säkerställa 

projektets genomförande. 
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Under projektets första år gjordes även många regler om för vad som var godkända underlag att få ut 

kommunala medel. Som resultat av detta krävdes det två arbetsdagar i veckan åt att förändra 

projektorganisationen tillsammans med ekonomer, fakturahandläggare, lönehandläggare och 

engagerade projektmedarbetare så att nya rutiner och ett godkänt projektunderlag kunde tas fram. 

Under sista projektåret har cirka en dag per vecka använts för att administrera finansieringen av 

projektet. Sammantaget upplever projektledaren att det har varit onödigt mycket arbete med 

rapporteringen. 

 

Projektledaren hade en dialog med ESF:s ekonomikontor för att klargöra vilka underlag som krävdes 

vid kommande revisioner och idag är inga av dessa underlag godkänna vilket har lett till att 

underlagen har fått göras om från grunden. Dock har dessa underlag kunnat användas vid 

rapporteringen till projektägaren, vilket då inte har tagit särskilt mycket tid. 

Projektledaren känner sig övervakad av ESF-rådet men anser inte att det har stört det dagliga arbetet 

då vederbörande har förstått att det är en viktig uppgift för ESF-rådet, men det har funnits problem 

med bemötande från ESF-rådet inom vissa områden. 

”Däremot har jag varit störd av det sätt jag bemötts av representanter för ESF-rådet i arbetet med att 

få fler aktörer engagerade i projektet för att kunna få tillräcklig volym för ett genomförande av 

projektmetoden.” 

4.4.5 Relationen med övriga intressenter 

Det finns inget skriftligt avtal om hur rekrytering av deltagare till projektet ska gå till, enligt 

projektledaren. Från början var det Försäkringskassan som skulle hänvisa deltagare till projektet. 

Efter omorganisationer hos dessa klarade de, enligt projektledaren, inte av att rekrytera deltagare. 

Efter diskussioner fick projektet hjälp av socialförvaltningen och finsamförbundet att rekrytera 

deltagare till projektet. Dessa lyckades dock inte uppnå målsättningen för rekryteringen av deltagare 

varför projektet idag, i förtid, är avslutat.  

Projektledaren har upplevt att förhållandet till existerande intressenter har gått bra men på grund av 

att dessa organisationer och företag är relativt små har de inte kunnat hjälpa till i den omfattning 

personerna/representanterna önskat. Samtliga intressenter utom Försäkringskassan har meddelat 

problem med att få tid över till projektet. De har dock poängterat meningsfullheten med projektet 

och önskat att de kunnat hjälpa till mer. 
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4.4.6 Projektets förankring 

Enligt projektledaren har arbetsförmedlingens uppdrag ändrats och projektets målgrupp är inte 

längre lika viktig för dessa. Arbetsförmedlingen levererar därmed inte så många deltagare till 

projektet som förut. Styrgruppsmedlemmen från försäkringskassan jobbar heller inte lika aktivt i 

styrgruppen längre då dennes arbetslag är överbelastade i sin dagliga verksamhet. Denne ville dock 

ändå sitta med i styrgruppen trots att dennes nya chef varken ville lyssna på styrgruppsmedlemmen 

eller på projektledaren. För att lösa detta problem vände sig projektledaren till en högre uppsatt chef 

inom arbetsförmedlingen som projektledaren sedan tidigare hade en personlig relation till och fick 

då hjälp med att få igång arbetet med rekryteringen från försäkringskassan igen. 

4.4.7 Förslagens förankring 

Under styrgruppens möte gås nuläge, problem och åtgärder igenom. Efter att projektledaren har gått 

igenom de två första punkterna så föreslår denne vilka åtgärder som bör genomföras. 

4.5 Projekt E 

4.5.1 Styrgruppens sammansättning 

Styrgruppen består utav chefen för jobbtorget (projektägare), projektledaren, en enhetschef från 

Arbetsförmedlingen, en enhetschef från socialkontoret, en ekonom, ordförande från 

Småföretagsföreningen, en näringslivscoach och en verksamhetsansvarig från jobbtorget. 

4.5.2 Styrgruppens roll 

Projektledaren rapporterar allt som sker inom projektet till styrgruppen. Om några förändringar ska 

ske inom projektet så måste detta godkännas av styrgruppen, projektledaren får inte själv ta dessa 

beslut. Enligt projektledaren är styrgruppen väldigt aktiv och kommer med kritik och ger förslag på 

förbättringar. 

4.5.3 Målformulering 

Målformuleringen har liksom ansökan främst skrivits av projektägaren men det fanns även signaler 

från socialkontoret och arbetsförmedlingen om målgruppsformuleringen. Det finns även delmål som 

är mätbara för att kunna undersöka och kontrollera att projektet uppnår huvudmålsättningen. 
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4.5.4 Relationen till projektägaren och ESF 

Projektledaren tycker att det råder god stämning mellan denne och övriga inblandade i projektet från 

såväl projektägaren som ESF. Denne känner att detta beror mycket på att samtliga intressenter har 

samma uppfattning gällande normer och etiska frågor eftersom alla berörda känner till 

problematiken. Trots att ESF kollar och vill ha uppgifter regelbundet gällande projektet uppger 

projektledaren att denne inte känner sig övervakad utan har ESF:s fulla förtroende. Ibland upplever 

denne dock att kontakten med ESF kan kännas lite trög och byråkratisk. Även när det gäller 

projektägaren uppger projektledaren att denne känner sig ha projektägarens fulla förtroende. 

Projektledaren uppger också att ungefär hälften av tiden går åt till att rapportera men att det 

varierar i olika perioder. 

”I början kanske det tog längre tid eftersom jag inte var insatt i projektet och jag själv var inte med 

från början men nu känns det mycket bättre.” 

4.5.5 Relationen med övriga intressenter 

”Deltagarleveransen” till projektet står socialkontoret mestadels för men det finns inga skrivna avtal 

gällande detta, enligt projektledaren. Denne menar dock att det självklart faller i Socialkontorets 

intresse att ”leverera” deltagare till projektet för att de ska minska sina kostnader. Under projektets 

gång har ”deltagarleveransen” dock avtagit, vilket enligt projektledaren har gjort att vissa aktiviteter 

har fått skjutas upp och att det optimala resultatet för projektet kanske inte kommer att uppnås. 

Vidare menar denne även att detta kan komma att leda till ekonomiska konsekvenser för projektet. 

Situationen för projektets inblandade är, enligt projektledaren, en form av ”pareto” då alla är 

beroende av varandra (i projektets mening). Däremot skulle inte projektet stanna av om en 

intressent plötsligt drog sig ur men det skulle blir mindre effektivt och en viss fördröjning, enligt 

projektledaren. 

4.5.6 Projektets förankring 

Då Arbetsförmedlingen och socialkontoret är medfinansiärer har det varit en självklarhet att dessa 

ska ha varsin representant i styrgruppen. Tanken var från början att socialkontoret skulle anvisa 

deltagare till projektet, vilket visade sig inte fungera tillräckligt bra då de inte nådde upp till antalet 

planerade deltagare. Projektledaren fick sedan styrgruppen att fatta beslut om att jobbtorget direkt 

skulle anvisa deltagare till projektet. Projektledaren har även varit ute på socialkontoret för att 

informera om projektet för att bland annat deltagaranvisningarna ska flyta på bättre. Denne har även 



41 
 

planer på att göra detsamma på Arbetsförmedlingen då medarbetarna där inte verkar känna till 

projektet. 

Då den nuvarande projektledaren kom in i projektet först efter 7 månader, då den tidigare 

projektledaren gått vidare till annat jobb, kan denne inte berätta så mycket om hur eller om 

projektet är förankrat i de respektive organisationerna. 

Vederbörande har kontakt med styrgruppen och deras medlemmar och inte andra anställda inom 

dessa organisationer bortsett från den informationsföreläsning som hölls på socialkontoret. Denne 

menar att det inte ska finnas några incitament för att skapa relationer till högre chefer i de 

organisationer som finns representerade i projektet. De representanter som sitter i projektet är 

intresserade och de har i sin tur kontakt med sina chefer och rapporterar resultat. 

Med det menar inte projektledaren att det är onödigt med kontakter och goda relationer till 

cheferna hos övriga intressenter utan snarare att vederbörande redan har det. Tyvärr har inte dessa 

organisationer någon större koll på projektet och projektledaren anser att åta ut och informera de 

anställda är positivt för projektet då de informerade har större koll på vart och varför de skickar 

deltagare till projektet.  

”Det bör påpekas att jag har jobbat i över 25 år inom området och har redan etablerade kontakter 

med alla berörda myndigheter. Detta underlättar väldigt mycket och jag behöver inte bygga upp en 

relation med dessa. Samarbetet fungerar utmärkt.” 

4.5.7 Förslagens förankring 

Vid förändringsförslag till styrgruppen har projektledaren bland annat gjort så att denne först har 

visat på problemet och sedan har det tagits en diskussion i styrgruppen om hur detta kan lösas. 

Denne har även tagit upp förslag med någon av de andra medlemmarna i styrgruppen som sedan lagt 

fram förslaget för styrgruppen. 

4.6 Projekt F 

4.6.1 Styrgruppens sammansättning  

Projektet är ett samarbete mellan två kommuner och därför har styrgruppen representanter som 

motsvarar varandra i de båda kommunerna. Styrgruppen har möten en gång i månaden. 

Styrgruppen består av representanter från båda kommunerna, dels från själva kommunen, 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan och samordningsförbunden. Dessutom finns Coompanion 
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med som är en organisation vilka jobbar med den sociala ekonomins roll i landet samt rådgivning till 

sociala företag eller arbetskooperativ. Sist men inte minst finns en privat företagsgrupp 

representerat. 

Styrgruppen har dessutom en utvärderare från centrum för kommunstrategiska studier (CKS) som 

inte har någon rösträtt men är med på de flesta möten. 

Under projektets gång har några styrgruppsmedlemmar bytts ut bland annat på grund av 

mammaledighet och omorganisationer. Projektledaren tycker att projekten bör kännetecknas av 

kommunikation eftersom denne av erfarenhet uppfattar att de flesta chefer som sitter i styrgrupper 

går in med inställningen att alla andra gör fel och ”vi ska minsann lära dem hur man arbetar”. Detta 

är ofta orsaker till att styrgrupperna kan bli passiva och ineffektiva hävdar projektledaren. 

4.6.2 Styrgruppens roll 

Styrgruppen har valt att ta den mesta informationen via projektledaren men de är hela tiden 

inbjudna att delta i verksamheten och en del har till och med hållit i föredrag eller föreläsningar i 

projektet. Det har även kommit som initiativ från styrgruppen att de eventuellt ska jobba i projektet 

under sommaren när de har svårt att bemanna projektet. Projektledaren upplever styrgruppen som 

aktiv men exempelvis har det privata företaget inte haft medel eller intresse att arbeta med 

projektet i lågkonjunkturen medan de var väldigt positiva när projektet skrevs. 

 

”När det här projektet skrevs var det blomstrande högkonjunktur och industrin skrek efter 

arbetskraft, men när det kom att driftas så var det värsta lågkonjunkturen och dippen var total.” 

 
Projektledaren har redan tidigt under projektets gång talat om för styrgruppen att ett projekt inte 

blir bra om inte huvudmännen har ett engagemang och är aktiva samt vill att projektet ska prestera 

något. Eftersom projektet bara finns under en kort tid är det viktigt att det har ett berättigande för 

de som är deltagare i projektet och att det faktiskt till 100 procent är till för just dem. Poängen med 

projektet är ju att skapa systemförändringar och samverkansförändringar för att effektivisera det 

nuvarande systemet runt det som projektet behandlar. Sen är inte styrgruppen så att de kommer 

med idéer om praktisk metodutveckling för de räknar med att projektgruppen jobbar med just det 

och bidrar med det till deras organisationer. 
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”Styrgruppen har processat sig fram till vad de egentligen vill göra i ansökan som de tyckte var viktigt 

när de satte sig runt bordet och de har också varit ganska tydliga med att den målgrupp vi har fått är 

den målgrupp vi har behov av.” 

Projektledaren var inte med och skrev ansökan och när denne kom in i projektet ansåg flera 

medlemmar i styrgruppen att det hade gått alldeles för fort till och att de inte hade kunnat styra 

projektet som de hade velat. Projektledaren tog därför tid till att bygga en grund med de andra 

organisationerna och se vad alla ville ha ut av projektet. Denne känner att detta har bidragit till en 

aktiv styrgrupp och att de har mycket större koll och intresse i projektet. 

Det finns en fördel med att ha två representanter från varje myndighet, som till exempel 

Arbetsförmedlingen, om representanten från ena kommunen inte kan komma på ett möte kan den 

andra lätt fylla i för sin kollega eftersom de jobbar i samma organisation, även om det är olika 

kommuner. Styrgruppen är på chefsnivå och de träffar varandra på andra sätt än bara i projektet. 

”De har många ledningsgrupper och det finns ju många fler samverkanskonstellationer där man 

träffas än XXXXX som projekt, samverkansråden i någon stad och du har det organiska 

utvecklingsarbetet”. 

4.6.3 Målformulering 

Projektägaren och de olika intressenterna skapade tillsammans målformuleringen vid gemensamma 

arbetsmöten innan projektansökan lämnades in. Delmålen arbetades sedan fram av projektgruppen 

för att säkerställa att huvudmålen för projektet uppnås. 

4.6.4 Relationen till projektägaren och ESF 

Projektledaren anger att denne upplever att samarbetet och förtroendet från projektägaren, som 

också är dennes arbetsgivare, har växt fram i takt med att projektet har fortlöpt men att förtroendet 

under hela projektet ändå varit gott. Då kommunen, som projektägare, även består av flera 

inblandade chefer har projektledaren ibland uppfattat ett visst konkurrensskap som denne aktivt fått 

arbeta med och hantera. 

Likaså har relationen till de kontaktpersoner som jobbat på ESF-rådet varit god och projektledaren 

anser sig ha dessas fulla förtroende. Denne uppger dock att det funnits stora problem med 

kommunikationen som lett till en kraftigt ökad rapportering.  

”Samtidigt med den historia vi har där vi fått gå in och redovisa vissa saker om och om och om igen 

mot ESF-rådet så kan jag samtidigt se det som ett gränsfall till misstroende från tid till annan.” 
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Stora delar av projektledarens arbetstid går åt till rapportering eftersom det är dennes huvudsakliga 

syssla. 

Projektledaren tror att förtroendearbetet har varit lättare på grund av att flertalet individer och 

organisationer har en likhet gällande normer och etiska koder. 

Vidare menar denne att förtroendet generellt har varit starkt från samtliga parter över tiden. Men 

detta har varierat över tid och varit mindre starkt med enstaka personer där projektledaren fått 

arbeta med mer aktivt förtroendeskapande. Projektledaren poängterar värdet av tidigare uppdrag 

och erfarenheter som anställd hos projektägaren. 

”Förtroendekapital måste förvaltas aktivt och är inte något som fås och går att luta sig tillbaka på, 

genom att vara noga med balans mellan profession och person hålls förtroendet levande och kan 

utnyttjas för att få sina ambitioner samt idéer att lättare gå i lås.” 

Enligt projektledaren tar även tidsåtgången vid förtroendeskapandet olika lång tid i olika faser av 

projektet. Vid uppstart fick mycket tid avsättas för att sätta en grund. Denna grund handlar om 

relationen mellan projektledaren och de enskilda personer i intresseorganisationerna som 

representerar dessa företag/myndigheter. Vederbörande anser att dennes roll är att ge 

förutsättningar för förtroendeskapande aktivitet/processer så att exempelvis styrgrupps-

medlemmarna lär känna och får förtroende för varandra. Efter uppstarten låg mycket fokus på drift 

och verksamhetsutveckling för att i slutfasen på nytt komma till ett nära arbete där återigen mer tid 

gick åt förtroendearbete.  

Om projektledaren inte kommunicerat och lagt en grund kommer det enligt denne att ta mycket 

onödig tid och kraft att förankra det som skett i form av sämre resultat.  

Projektledaren lägger ner nästan all sin arbetstid på att rapportera till huvudmännen, vilket också är 

dennes huvudsakliga roll. Dock anser denne att rapporteringskraven kunde göras mer tidseffektivt 

och att det många gånger fokuseras på småsummor som är irrelevant i det stora hela.  

4.6.5 Relationen med övriga intressenter 

Projektet har skriftliga avtal med flera intressenter gällande antalet deltagare som respektive ska 

tillgodose projektet med. Detta innebär därmed även medfinansiering i kronor och ören för dessa i 

form av exempelvis försörjningsstöd. Dessa intressenter är även representerade i styrgruppen. För 

att projektet ska kunna fortgå är fullföljandet från dessa avgörande enligt projektledaren. Denne 

uppger att deltagarantalet till en början var för lågt enligt de uppsatta målen, vilket ledde till 

konsekvenser för projektets ekonomi. Detta ledde i sin tur till att projektet sedan fick ta in fler 
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deltagare än tänkt, vilket då gjorde att grupperna blev alldeles för stora för att projektets 

huvudsakliga syfte skulle kunna uppfyllas optimalt. 

Vad gäller de övriga organisationerna menar denne att dessa är mer stödjande och bidrar till 

förbättringar inom projektet men att de dock inte är avgörande för att projektet ska kunna fortgå.  

För att få ett så bra samarbete som möjligt med de olika intressenterna arbetar projektledaren så 

mycket och så nära som möjligt med dessa, både genom enskilda möten samt möten i mindre 

grupper. 

4.6.6 Projektets förankring  

I början av projektet insåg projektledaren och projektgruppen att de inte skulle få tillräckligt många 

deltagare. Förprojekteringen var alldeles för positiv och de första tre månaderna kännetecknades av 

förankring av projektet. Således fick de inte in tillräckliga medel i medfinansiering av ESF. Detta ledde 

till en konflik med ESF-rådet och många onödiga rapporter samt extra arbetstimmar anser 

projektledaren. Förankringsåtgärden gav myndigheterna i projektet större inblick och projektledaren 

lade ungefär 50 % av sin tid till förankringen. 

Projektledaren skickar ständiga veckobrev för att hålla styrgruppen och ESF-rådet ajour. Det började 

som en åtgärd på grund av ett uteblivet styrelsegruppsmöte men har efteråt tagits in i ordinarie 

verksamhet. Detta har lett till att styrgruppsmedlemmarna och ESF har stor koll på vad som händer i 

projektet samt att personerna i projektgruppen vet vad de i den andra kommunen gör etc. 

Då det i styrgruppen sitter både horisontella och vertikala intressenter har arbetet med att skapa 

förtroende och en god relation sett ut på liknande sätt för båda dessa grupper. I styrgruppen sitter 

det mestadels chefer eller snäppet strax under varför projektledaren anser att det inte krävs så 

mycket arbete i detta projekt med att förankra arbetet ute i intresseorganisationerna som för projekt 

med ”icke-chefer” i styrgruppen. 

4.6.7 Förslagens förankring 

Projektledaren tycker att styrgruppen har fungerat bra och känner inte att denne har behövt lobba in 

frågor särskilt mycket, detta kopplar projektledaren till förankringsarbetet i början och att denne 

redan då lärde känna styrgruppen och de organisationer som representerades 
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”Det kan vara bra att grunda med lite kunskap om vad det här är inför att jag presenterar något och 

det kan jag göra dels för min egen skull för att minska antalet frågor från bordet eftersom vi har 

ganska knappt om tid varje gång”. 

Generellt har projektledaren märkt av att styrgruppens medlemmar lätt går upp i försvar och anser 

att i deras organisationer är allt bra. Självklart är det inte bara dåligt men vissa saker måste förändras 

ibland, vilket enligt projektledaren kan ses i detta projekt. Ofta är det problem med att deltagarna 

inte förstår systemet och då borde systemet kanske ändras, vilket myndigheterna inte alltid är villiga 

att göra. 

På grund utav förankringarna i början har även stora förändringar gjorts i projektet, bland annat har 

upplägget och målgruppen ändrats för att passa styrgruppsorganisationerna bättre men grundidén är 

densamma (i målgruppsförändringen var det styrgruppen som kom med förslaget och 

projektgruppen hade inget att säga till om i frågan). 
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5 Analys 

 

I detta kapitel presenteras en analys av relationen mellan projektledarna och de olika intressenterna 

baserad på det sammanställda underlaget från intervjuerna och den referensram som går att 

applicera på dessa.

 

5.1 Osäkerheten i interaktionsmiljön 

5.1.1 Den vertikala osäkerheten 

De olika projektens huvudsakliga mål har i 4 av de 6 projekten utarbetats av projektägaren i första 

hand. I ett projekt har målet arbetats fram mellan projektägaren och projektledaren, medan det i ett 

av de andra projekten har arbetats fram av projektledaren och en av intressenterna. I samtliga 

projekten upplever projektledaren att denne har projektägarens fulla stöd, vilket vi menar kan bero 

på att projektledaren och projektägaren delar målsättningen med projektet och att projektägaren 

har förtroende för att projektledaren kommer att utföra projektet på det sätt som projektägaren har 

tänkt sig. Detta är just en av de avgörande faktorerna till att den vertikala osäkerheten minskar i ett 

sådant projekt enligt Jensen et al (2007). Här torde även den geografiska närheten vara avgörande 

för att detta förtroende existerar då projektägaren i studiens samtliga projekt även innan projektet 

var projektledarens arbetsgivare och en tät och regelbunden kontakt finns dem emellan. 

Inte i något av de sex projekten har ESF dock varit delaktig i arbetet med att sätta mål för projekten. 

Detta trots att de är en av de största finansiärerna i samtliga sex projekt. Då skapandet av 

målformulering och uppsatta delmål, enligt Jensen et al (2007), är ett av de vanligaste sätten att 

kontrollera den vertikala osäkerheten på, torde avsaknandet av detta från ESF:s sida vara en av de 

huvudsakliga orsakerna till att en relativt omfattande rapportering av både utfall och det ekonomiska 

läget krävs från flertalet av projekten på en tät och regelbunden basis. Då ESF inte heller är ”aktivt” 

deltagande i 5 av de 6 projekten torde också informations- och kunskapsasymmetri, som Braun 

(1993) tar upp som en orsak till vertikal osäkerhet, vara en av anledningarna till att en sådan 

omfattande och regelbunden rapportering krävs. Detta ”avstånd” mellan ESF och projektet anser vi 

vara den största bidragande faktorn till att det råder en hög vertikal osäkerhetsfaktor i åtminstone 4 

av de 6 projekten, vilket i sin tur torde vara orsaken till de höga kraven på regelbunden och 

omfattande rapportering. I projekt B sitter dock en ESF-representant med i styrgruppen, vilket torde 

minska den vertikala osäkerheten för detta projekt. Detta anser vi kunna vara en orsak till varför just 
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projekt B:s projektledare är den som verkar lägga betydligt mindre tid på att rapportera än de övriga 

projektledarna. Även projekt A:s projektledare hävdar att rapporteringskravet inte tar någon större 

tid, varför vi anser att även detta projekt har en lägre vertikal osäkerhet. Detta är dock svårt att göra 

en definitiv bedömning av då projektledarnas arbetsuppgifter kan skilja sig åt i till exempel hur 

mycket hjälp de får med just denna arbetsuppgift, att det är en bedömningsfråga och flera av 

projektledarna inte kunnat ge någon definitiv tidsbedömning.   

Flera av projektledarna har bland annat uppgivit att de anser att denna rapportering tar upp en 

alltför stor del av deras tid, att den är för omfattande och även för komplex. Trots dessa höga krav på 

rapportering från ESF:s sida så är det endast tre av de sex projektledarna som uppger att de på något 

sätt känner sig övervakade av dessa. En av dessa projektledare uppger att denne från viss tid till 

annan kan uppleva den omfattande redovisningen som en form av misstroende. Dock uppger 

samtliga projektledare att de upplever sig ha ESF:s fulla förtroende. Att fullt förtroende upplevs fås 

trots känslan av övervakande och misstroende skulle dock kunna bero på att sambandet mellan 

rapporteringen och det upplevda förtroendet inte alltid ses som avhängigt varandra. 

Andra synpunkter som kommit fram gällande relationen mellan projektledaren och ESF är att den 

senare många gånger upplever samarbetet med ESF som trögt och byråkratiskt. En projektledare 

hade även upplevt ESF som en bromskloss i tidigare projekt men att det fungerar bättre i detta. Detta 

skulle kunna förklaras av att förtroendet mellan projektledaren och ESF inte har hunnit upparbetas, 

vilket enligt Zucker (1986) kan vara en orsak till varför uppdragsgivaren söker skapa en större kontroll 

genom bland annat omfattande krav på rapportering. 

5.1.2 Den horisontella osäkerheten 

För att minska den horisontella osäkerheten nämner Thompson (1967) avtal som en distinkt 

samarbetsstrategi. I vår studie är det dock endast två av projekten, projekt A och F, som använt sig av 

denna strategi och avtalat med 2 av sina samarbetspartners om ”deltagarleverans” och därmed även 

medfinansiering, vilket vi anser ska ha minskat den horisontella osäkerheten väsentligt för dessa 

projekt. 

I de övriga 4 projekten har det som sagt inte slutits några avtal gällande samarbetet, vilket vi anser 

leda till en stor osäkerhet för projekten då dessa är mer eller mindre beroende av att vissa 

samarbetspartners hänvisar deltagare till projektet som annars inte får något ekonomiskt bidrag från 

ESF och därmed kan få svårt att fortgå. 

Den andra samarbetsstrategin som Thompson (1967) nämner är kooptering, vilket även Jensen et al 

(2007) tar upp som en viktig strategi, och innebär att andra organisationers strategiska 
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representanter tas in i ledningen eller i referens- och projektgrupp för att avvärja hot i framtiden och 

bidra till projektets implementering genom att bland annat bistå med resurser. Ett hot för projekten i 

denna studie skulle kunna vara just att ”deltagarleveransen” till projektet inte är tillräcklig. I de 

projekt som undersökts i denna studie är det först och främst i styrgruppen som de strategiska 

representanterna kan och bör tas in då denna torde vara motsvarigheten till en så kallad 

ledningsgrupp. I 5 av de 6 projekten har de organisationer som är ”deltagarleverantörer” också suttit 

med i styrgruppen, vilket torde leda till en lägre grad av osäkerhet för dessa projekt. Dock har 

Försäkringskassan i projekt D valt att frångå sitt uppdrag i projektet och därmed slutat hänvisa 

deltagare, trots att de suttit med i styrgruppen. Graden av horisontell osäkerhet är dock mer eller 

mindre densamma i de 4 projekt som har valt att inte skriva några avtal gällande ”deltagarleverans”, 

till skillnad från projekt A och F, utan endast valt att inkludera dessa intressenter i styrgrupperna. 

Den tredje och sista samarbetsstrategin, koalition, som Thompson (1967) nämner, anser vi inte vara 

aktuell som strategi i dessa typer av projekt. Detta då dessa huvudsakligen går ut på att förbättra och 

effektivisera samverkan mellan offentliga organisationer samt även mellan offentliga organisationer 

och organisationer i privat sektor, vilket torde innebära att det varken finns en önskan eller möjlighet 

för de olika organisationerna och myndigheterna att slå sig samman. 

5.1.3 Osäkerheternas bidrag till interaktionsmiljön 

Nedan sammanfattar vi de osäkerhetsfaktorer som påverkar de olika projektens interaktionsmiljöer. 

Vi placerar sedan ut projekten i figur 5 för att visa på skillnaderna mellan de olika projektens 

interaktionsmiljöer. 

Projekt A 

Projektledaren och ESF var inte delaktiga i målformuleringen. Projektledaren upplever trots detta 

fullt förtroende från både ESF samt projektägaren. Mycket dialog har skett mellan parterna och har, 

enligt projektledaren, bidragit till projektets goda utveckling. Projektledaren känner sig inte 

övervakad och tycker inte att rapporteringen kräver så mycket av dennes tid. 

Antalet deltagare har inte riktigt uppfyllts trots att det funnits ett avtal mellan parterna om hur 

många deltagare som ska hänvisas till projektet. Dessa intressenter har dock inte representerats i 

någon utav styrgrupperna. Projektet är även mycket beroende av bland annat arbetsförmedlingen 

och olika arbetsgivare för att finna placeringar för praktik och anställning åt deltagarna. Trots vikten 

av denna relation är det främst coacherna som sköter denna kontakt. 
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Då projektledaren inte upplever att denne är övervakad och att denne upplever sig ha fullt 

förtroende hos sina uppdragsgivare anser vi att den vertikala osäkerheten för detta projekt är relativt 

låg. Då projektet dock har två huvudmän och projektledaren inte varit delaktig i målformuleringen 

anser vi att denna säkerhet dock är aningen begränsad och placeringen i figuren för 

interaktionsmiljön blir därmed närmre linjen mot den högre osäkerheten. 

Då projektet är mycket beroende av de horisontella intressenterna skulle osäkerheten även kunna 

vara mycket hög. Dock har avtal om antalet deltagare som ska hänvisas till projektet ingåtts med 

vissa intressenter varför vi anser att placeringen torde vara i den förtroendefulla interaktionsmiljön 

då dessa ändå är bundna till en viss grad och inte torde kunna frångå sitt ansvar mot projektet. 

Projekt B 

Även i detta projekt var projektledaren inte delaktig i formuleringen av projektets huvudmål. Denne 

upplever sig vara övervakad av både projektägaren och ESF men upplever sig samtidigt ha bägges 

fulla förtroende. Rapporteringen till dessa upplevs inte ta mycket tid, endast cirka 2 arbetsdagar i 

månaden. 

Inga samverkansavtal, om bland annat antalet deltagare som ska hänvisas till projektet, har ingåtts i 

detta projekt trots att de enligt projektledaren skulle drabbas negativt av om någon av de 

horisontella intressenterna skulle välja att dra sig ur. Istället har flera, för projektet, avgörande 

intressenter tagits in i styrgruppen för att kunna skapa en stark relation och säkerställa 

”deltagarleveransen” till projektet. 

I detta projekt upplever projektledaren sig ha både projektägarens och ESF:s fulla förtroende och 

rapporteringskraven verkar vara relativt lågt ställda, varför vi anser att även detta projekt har en låg 

vertikal osäkerhet. Dock har projektledaren inte varit delaktig i målformuleringen samt uppgivit att 

denne känner sig övervakad, vilket vi anser leda till en lite högre grad av vertikal osäkerhet i 

jämförelse med projekt A. 

Då inga avtal ingåtts, om bland annat antalet deltagare som ska hänvisas till projektet, anser vi den 

horisontella osäkerheten var relativt hög för projekt B. Detta, tillsammans med den låga vertikala 

osäkerheten, gör att vi anser projektet befinna sig i den förhandlande interaktionsmiljön. Att 

strategiskt viktiga horisontella intressenter har tagits in i styrgruppen gör dock att vi anser 

placeringen hamna mer åt den förtroendefulla interaktionsmiljön då detta torde minska den 

horisontella osäkerheten. 
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Projekt C 

I projekt C var det istället projektägaren och ESF som inte var delaktiga i målformuleringen. 

Projektledaren upplever sig dock ha fullt förtroende från projektägaren men anser att ESF är mycket 

kontrollerande. Relation till de senare har dock blivit lite bättre under projektets gång. 

Projektledaren upplever att det tar mycket tid att skriva rapporter och uppskattar att det i projektet 

avsätts cirka sex arbetsdagar totalt per månad till denna rapportering. 

Några avtal om antalet deltagare som bör hänvisas till projektet har inte ingåtts med några av dessa 

intressenter. Detta trots att projektledaren uppger att detta är avgörande för att projektet ska lyckas 

uppfylla sin målsättning. Dock är de flesta av dessa representerade i styrgruppen. Målsättningen för 

antalet deltagare i projektet har än dock inte kunnat uppfyllas till fullo. 

Projektet C:s målformulering är inte utformad av projektledaren och huvudmännen tillsammans, 

vilket kan orsaka en hög vertikal osäkerhet om inte huvudmännen känner att projektledaren delar 

dess målsättning. Dock upplever projektledaren sig ha huvudmännens fulla förtroende, vilket vi anser 

leda till en något lägre grad av vertikal osäkerhet. Att projektledaren dock känner sig kontrollerad av 

ESF anser vi bidrar till att placeringen i figur 5 än dock hamnar i den högre osäkerhetsgraden. 

 Att något avtal inte ingåtts om antalet deltagare som ska hänvisas till projektet gör att vi anser 

projektet ha en hög horisontell osäkerhet, vilket också har visat sig då deltagarantalet inte har 

uppfyllts. Dock har, precis som i projekt B, de avgörande intressenterna för ”deltagarleveransen” 

representerats i styrgruppen, vilket vi anser leda till en lite lägre horisontell osäkerhet. Detta 

tillsammans med den höga vertikala osäkerheten gör att vi anser projekt C befinna sig i den 

begränsande interaktionsmiljön. 

Projekt D 

Projektets huvudmän, projektägaren och ESF, var inte delaktiga i målformuleringen som istället 

arbetades fram av projektledaren tillsammans med Försäkringskassan. Projektledaren upplever att 

denne har projektägaren och styrgruppens fulla stöd. Vad gäller ESF är relationen dock mer 

ansträngd och projektledaren anser sig övervakad av dessa. Även rapportering upplevs ta mycket tid. 

Några avtal om hänvisning av deltagare till projektet har inte ingåtts. Dock har Försäkringskassan, 

som var de som till en början var de som hänvisade deltagare till projektet, varit representerad i 

styrgruppen. Socialförvaltningen och finsamförbundet som efter en tid tog över detta uppdrag var 

dock inte representerade i styrgruppen, varken före eller efter uppdragets början. 
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Då målformuleringen inte arbetades fram av projektledaren tillsammans med huvudmännen för 

projektet samt att projektledaren upplever sig övervakad av ESF, anser vi att projektet verkade med 

en hög vertikal osäkerhet. Att projektledaren dock upplevde sig ha projektägarens fulla stöd gör att vi 

anser att placeringen i figur 5 torde hamna lite mer åt den lägre graden av osäkerhet. 

Några avtal med de olika intressenterna som skulle stå för hänvisningen av deltagare till projektet har 

inte ingåtts varför vi anser att även den horisontella osäkerheten var hög. Försäkringskassan som var 

den intressent som först skulle hänvisa deltagare till projektet satt dock med i styrgruppen, vilket 

torde lett till en något lägre grad av osäkerhet i denna relation. De intressenter som sedan tog över 

rollen som rekryterare av deltagare representerades dock inte i styrgruppen, varför projekt D:s 

placering i figur 5 är den som visar på den högsta graden av horisontell osäkerhet. Vi anser därmed 

att projektet befinner sig i den begränsande interaktionsmiljön.  

Projekt E 

I projekt E var projektledaren inte delaktig i arbetet med målformuleringen. Denne upplever dock sig 

ha både projektägarens och ESF:s fulla stöd, trots att kontakten ibland enligt denne kan kännas lite 

trög och byråkratisk. Projektledaren lägger ner så mycket som hälften av sin arbetstid på att 

rapportera. 

Inga avtal har ingåtts gällande hänvisning av deltagare till projektet. Detta sker från socialkontoret, 

vilka enligt projektledaren dock har mycket att vinna på att hänvisa deltagarna till projektet. 

Socialkontoret är också representerat i styrgruppen. 

Även i detta projekt har projektledaren inte varit delaktig i målformuleringen, vilken främst skrivits av 

projektägaren. Detta tillsammans med den mängd tid som går åt till att rapportera för detta projekt 

gör att vi anser detta projekt ha en högre grad av vertikal osäkerhet än de ovanstående projekten. 

Att projektledaren upplever sig ha projektägarens och till viss del även ESF:s fulla stöd gör att den 

vertikala osäkerheten torde minska till viss del. 

Vad gäller den horisontella osäkerheten anser vi att denna är relativt hög då inga avtal har ingåtts 

angående hänvisning av deltagare till projektet. Detta medför, tillsammans med den höga graden av 

vertikal osäkerhet, att projektet enligt oss befinner sig i den begränsande interaktionsmiljön. Dock 

anser vi den horisontella osäkerheten vara aningen lägre än bland annat projekt B och C. Detta då 

projektledaren har poängterat den vinning som den hänvisande intressenten torde uppleva för sin 

organisation. Denna intressent är även representerad i styrgruppen, vilket vi anser leda till en lägre 

grad av osäkerhet och en placering närmre den övervakande interaktionsmiljön. 
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Projekt F 

Projektledaren i det sista projektet, projekt F, var inte delaktig i målformuleringen som istället 

arbetades fram av projektägaren tillsammans med flera av projektets intressenter. Den tidigare 

upplever dock sig ha både projektägarens samt ESF:s fulla förtroende. Dock upplever projektledaren 

ett visst misstroende från ESF på grund av det omfattande rapporteringskravet.  

I detta projekt har avtal om hänvisning av deltagare, slutits med flera intressenter. Dessa är även 

representerade i de två styrgrupperna. Målsättningen för antalet deltagare i projektet har uppnåtts, 

även fast det varierat mer än önskat över tiden och inneburit vissa negativa konsekvenser för 

projektet. 

Då projektledaren inte var delaktig i målformuleringen, känner ett visst misstroende från ESF och får 

lägga största delen av sin tid på att rapportera till huvudmännen anser vi att detta projekt har en hög 

vertikal osäkerhet. Dock upplever denne sig ha båda huvudmännens fulla förtroende. Vi anser att 

den vertikala osäkerheten därmed är mycket snarlik projekt E:s, som är det projekt som vi har 

bedömt ha den högsta vertikala osäkerheten. 

Detta projekt är dock det projekt som vi anser ha den lägsta horisontella osäkerheten. Detta då de 

både har avtal med intressenter som ska hänvisa deltagare till projektet samt att dessa intressenter 

är representerade i styrgrupperna. Den låga horisontella osäkerheten tillsammans med den höga 

vertikala osäkerheten gör därmed att projektet befinner sig i den övervakande interaktionsmiljön. 
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Figur 5. Förtydligad modell för analys av interaktionsmiljön för projekt   Jensen et al (2007) 
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Projekt A är det enda projektet som hamnar i den förtroendefulla interaktionsmiljön. Detta torde 

innebära en stor flexibilitet i projektarbetet gällande bland annat tidsplanering och arbetsfördelning 

samt möjlighet för projektledaren att internt verka inom projektet istället för att lägga en massa tid 

på att verka projektpolitiskt. 

Projekt B befinner sig istället enligt kartläggning ovan i den förhandlande interaktionsmiljön och 

torde därmed ha som största utmaning att försöka minimera den osäkerhet som finns gällande de 

horisontella aktörerna som projektet är beroende av. 

I projekt F, som enligt vår kartläggning befinner sig i den övervakande interaktionsmiljön, torde 

projektledaren behöva lägga störst fokus på att jobba med den vertikala osäkerheten för att förankra 

och skapa legitimitet för projektet. 

Projekt C, D och E är de projekt som torde ha mest att jobba med för att minska osäkerheten i 

projektets interaktionsmiljö. Detta kan innebära bland annat arbete med säkerställande av att 

huvudmännens och projektledarens intentioner med projektet är desamma och att de har en tillit till 

varandra gällande arbetet med att uppnå dessa. I denna interaktionsmiljö behöver projektledaren 

även arbeta mycket med relationen till de horisontella aktörerna för att bland annat trygga 

projektets resursbehov. 
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5.2 Helheten 

5.2.1 Intentioner och ambitioner 

Som vi tidigare har poängterat i den vertikala osäkerheten har projektägarna varit delaktiga i 

målsättning av huvudmålen i flera av projekten, dock inte alla. Men projektledaren har inte alltid och 

ESF har aldrig varit med i målsättningen. Anderstedt et al (2002) menar att projektledaren och 

projektägaren bör ha samma ambitioner med projektet annars blir resultaten varierande. Det är 

vanligt att uppdragsgivaren inte har tänkt igenom frågeställningar lika grundligt som projektteamet 

och därför krävs en dialog mellan de båda parterna.  

Samtliga projekt har en öppen dialog med sina chefer, det vill säga projektägaren, och samtidigt finns 

det ett stort förtroende för projektledaren från den övre parten. Vi kan tänka oss att projektens 

komplexitet banar väg för ett sådant samarbete då brist på kommunikation skulle försvåra projekten 

avsevärt. Rapporteringen, som enligt projektledarna tar tid, är ett bra medel för uppdragsgivaren att 

hålla koll på vad som händer i projekten men inte tillräcklig enligt projektledarna som ofta håller en 

öppen diskussion och har en ständig kommunikation med deras uppdragsgivare. (Ex. projekt A) 

5.2.2 Ansvarsfördelning 

Styrgrupperna är i huvudsak intresserade av projekten men tenderar att bli oengagerade eftersom 

projektet fortlöper. Exempelvis i projekt B känner projektledaren att vederbörande är tvungen att 

entusiasmera styrgruppen för att få dem att ta sin roll på allvar. Projektledaren tror detta beror på 

att de glömmer bort att det är en styrgrupp och inte bara kontrollpersoner från respektive 

organisation. I andra projekt är inte styrgruppen det beslutande organet (projekt C, D) medan i 

projekt A, E och F är styrgruppen beslutande och mer initiativtagande. 

Styrgrupperna varierar i synen på deras roller och inget av projekten verkar haft någon speciell 

utbildning för styrgrupperna om man bort ser från initiativet som projektledaren tog till två gånger i 

projekt B med diskussioner om styrgruppens roll. 

Enligt Wenell (2001) ska styrgruppen fungera som en styrelse genom att ta ansvar, ställa krav och 

vara stöttande. I alla projekt är styrgrupperna stöttande om även några lite mindre än andra. Men 

det finns varierade inslag av ansvar och krav. Projekt D verkar köra på utan styrgruppens inblandning 

och Projekt C har en styrgrupp som är mer kontrollerande, vilket visas även i projekt B. Medan 

projekten A och E har mer beslutande styrgrupper. Projektledaren för projekt F anser att styrgruppen 

har bättre koll och större intresse bland annat på grund av bytet av projektledare och det extra 

förtroendeskapande arbetet som projektledaren tog sig tid till. 
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5.2.3 Kommunikation, Relationer och Förankring 

Uppdragsgivarna i projekten är kommunerna och projektledarna har ofta en chef som representerar 

projektägaren. I flera av projekten finns denna chef med i styrgruppen och en daglig kommunikation 

mellan projektledaren och denne äger rum i de flesta fallen. Anderstedt et al (2000) betonar vikten 

av att ge en mer fördjupad information till den intressent som är träffad av innehållet för att 

underlätta för mottagaren. Flera av projektledarna använder detta då de ofta förankrar idéer hos 

vissa styrgruppsmedlemmar i förväg och på det sättet slipper långa diskussioner och 

beslutssvårigheter när det är styrgruppsmöten. Flera säger också att det finns en koppling mellan 

förtroende och kommunikation då nästan all form av kommunikation ökar förtroendekapitalet som 

projektledarna skapar hos sina styrgrupper.  

I projekt C tycker även projektledaren att det skapar större intresse hos styrgruppsmedlemmarna om 

den tidigare ringer då och då för att ”kolla av läget”, diskutera utveckling, samarbete och bibehålla en 

bra personlig relation. Flera av projektledarna förespråkar en kommunikation med intresse-

organisationernas chefer, om inte styrgruppen i sig består av chefer, för att kunna öka dessa 

organisationers medvetenhet och intresse i projektet. Samtliga projekt utom projekt D (som sticker 

ut i flera avseenden) Betonar relationer och förtroende hos samtliga intressenter. Detta stämmer bra 

överens med vad Jensen et al (2007) säger om projektledning kontra relationer. Det är viktigt att 

skapa ett förtroende för att samarbetet ska kunna bli mer långtgående och för att medlemmarna ska 

kunna vara mer konstruktiva i sitt samarbete och inte behöva fundera över dolda motiv eller vem 

som är orsaken till ett problem. Trots att projektledarna jobbar mycket med förtroendebyggande 

arbete och har möten för dels anställda på intresseorganisationer (Projekt E) och möten för att 

utröna vad styrgruppen har för roll i det hela (Projekt B) så tenderar styrgrupperna att tappa 

engagemang eller sakna intresse för projektet.  

I roller och ansvar pratade vi om vad styrgruppens roll i projektet är och att det skiljer sig något 

mellan de olika projekten (i vissa fall är styrgruppen beslutande medan de endast är till för rådgivning 

i andra). Samma problem finns i kommunikationen och förankringen hos intresseorganisationerna 

och styrgruppsmedlemmarna. Dessa har generellt inte genomfört någon form av 

styrgruppsutbildning när det gäller projekten vilket kan vara av intresse, framförallt för projektägaren 

och ESF, så att dessa individer har någon form av skolning för att lättare kunna styra projekten. 

Projektledarna är oftast inte beslutande (bortsett från projekt D) men samtliga anser att genom bra 

kommunikation, bra relationer och ett förankrat förtroendearbete går det att vara strategisk och det 

är möjligt att få i hamn de förslag som projektledaren lägger fram. Detta stämmer överens med vad 

Wrenne (1997) skriver om att projektledaren behöver en hög grad av inflytande över 
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styrgruppsmedlemmarna för att kunna få igenom sina ståndpunkter för projektets vidare utveckling. 

Kontrast till inflytande och påverkan blir att styrgrupperna förmodligen är lättare att leda om de har 

mindre koll på vad deras uppgifter är och de blir som i projekten, något passiva. Kontentan bli att 

styrgrupperna blir mindre aktiva och tappar rollen som styrgrupp när projektledaren styr mer och 

mer med hjälp av strategi. 

5.2.4 Makt 

Lovell (1993) pratar om just detta fenomen som nämnts i tidigare stycke då projektledare har svårt 

att styra en styrgrupp. Så är inte fallet i något av dessa projekt, samtliga projektledare känner att de 

har stort inflytande i beslut som tas och att det inte i något av projekten brukar bli någon annan 

utväg än den som projektledaren föreslagit. Projektledarna faller störst in i kategorin ”deltagande 

och förtroende” då det i flera fall (Projekt A, B, C och E) förankrar idéer och förslag hos berörda 

styrgruppsmedlemmar innan för att få en smidigare diskussion och ha en större backning när 

förslagen läggs fram (ex Projekt C). Projekt F kan kopplas till ”gemensam vision” då projektledaren 

har så nära kontakt och kontinuerligt utskickande av information till styrgruppsmedlemmarna, vilket 

ger dessa större koll och vi kan se en tendens av ökat intresse hos just den styrgruppen. Detta projekt 

har gått så långt att styrgruppens medlemmar ville jobba i projektet under sommaren när 

personaltillgångarna var små. Det som blir kvar är då projekt D som är även här lite svårt att 

kategorisera. Närmast ligger dock ”hävdande övertalning” då projektledaren gör som den vill och 

styrgruppen får acceptera de valen som vederbörande gör. 

5.2.5 Uppföljning 

Tre av projekten har en projektstödjare eller utvärderare som följer projektet, för enkelhetens skull 

kommer vi benämna dessa som uppföljare. Uppföljarens roll varierar något men i samtliga tre finns 

det en stark koppling mellan projektledaren och uppföljaren. Efter det att projekten avslutas är 

tanken att uppföljaren ska vara med för att utvärdera projektet. Anderstedt et al (2002) pratar om 

nödvändighet i uppföljning för att kunna spåra avvikelser som efter hand kommer frami projekten. 

De tre projektledarna som har en uppföljare finner alla stora fördelar med dessa då många problem 

och diskussioner kan tas med denna relativt objektiva part. Uppföljaren blir således en mycket 

användbar resurs för att utveckla och finna problem som projekten stöter på. Det kan även tänkas att 

rollen som uppföljaren har skulle vara en guldgruva för ESF om de kunde ha den uppföljare från 

deras sida i projekten. 
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6 Slutdiskussion 

 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion utifrån ovanstående analys och ge förslag på vad vi 

finner viktigt för en projektledare att tänka på innan och under ett projekts gång. 

 

Då det enligt vår sammanställning framgår att de flesta av projekten verkar med en hög vertikal 

osäkerhet anser vi att detta är något som bör arbetas med. Framförallt gäller detta relationen mellan 

projektledaren och ESF. För att projektledaren ska känna ett större stöd från ESF, istället för att ESF 

ska behöva upplevas som en ”bromskloss” eller kontrollant, anser vi det önskvärt att både ESF och 

projektledaren jobbar på denna relation från första dagen. Detta anser vi borde göras genom att de 

gemensamt går igenom bland annat projektets mål och delmål och diskuterar hur de ser på 

varandras roller och vilka eventuella önskemål och förhoppningar som vilar på relationen. Detta 

torde minska den vertikala osäkerheten för projektet och skulle förhoppningsvis leda till en högre 

effektivitet och därmed även ett mer framgångsrikt resultat då det under projektets gång torde 

kunna läggas mindre tid på rapportering och mer tid på att verka för projektets måluppfyllelse. Då en 

så stor del av projektledarens, och övriga anställdas, tid verkar läggas på just rapportering till ESF och 

att det enligt projektledarna verkar vara otydliga och besvärliga regler anser vi det som önskvärt att 

ESF förtydligar och förenklar denna process så att en mindre del av projektledarens, och övriga 

anställdas, tid ska behöva läggas på administration och istället kunna läggas på att utveckla projektet. 

Uppföljaren som finns i hälften av projekten skulle kunna vara en person som är kopplad till ESF och 

därigenom förenkla rapportering och minska den vertikala osäkerheten avsevärt. Om uppföljaren 

vore en anställd från ESF skulle de få en mycket större insyn i projekten och projektledaren skulle få 

ett enklare arbete med rapporteringar än vad denne har för tillfället. Exempelvis kunde uppföljaren 

sköta rapporteringen och samtidigt vara som ett bollplank för projektledaren. Visserligen medför det 

en kostnad för ESF:s räkning och uppföljaren blir kanske mer partisk till ESF och det ekonomiska 

hållet men eftersom projektledarna tycker känna sig övervakade och en hel del tid går åt till 

rapportering torde det te sig som ”olja i maskineriet”. Insynen från ESF skulle kunna hjälpa dessa 

med framtida projekt så att inte andra dylika gör samma misstag eller hamnar i liknande svårigheter 

som ett tidigare projekt gjort. 
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Något som tydligt har framkommit i denna studie är även projektens stora beroende utav de 

horisontella aktörerna. Här anser vi att det för projektets framgång och överlevnad är avgörande att 

skapa en stabil grund från början, både för det ekonomiska resultatet samt för att uppnå målet för 

projektet. För att åstadkomma detta anser vi att skriftliga avtal bör ingås för att undvika att viktiga 

samarbetspartners drar sig ur. Detta torde minska den tid som projektledaren och andra 

projektmedarbetar måste lägga på att under projektets gång se till att till exempel tillräckligt med 

deltagare hänvisas till projektet. Det torde därmed även vara avgörande för hur mycket 

energi/resurser som intressenterna faktiskt lägger ner på att hitta/hänvisa deltagare till projektet då 

de är bundna enligt ett avtal. Denna slutsats styrks även av det faktum att ett av de studerade 

projekten faktiskt har fått avslutas innan utsatt tid då det inte kunde få tillräckligt med deltagare till 

projektet. 

 

En annan viktig del i att minska den horisontella osäkerheten anser vi vara att skapa ett behov hos de 

avgörande intressenterna så att de ser projektet som en nödvändig kompletterande resurs till deras 

verksamhet. För att göra detta anser vi det som en god idé att göra just som flera av studiens projekt 

har gjort och som Thompson (1967) och Jensen et al (2007) framhäver som en strategi för att öka 

integrationen, att ta in dessa intressenter i bland annat styrgruppen. 

Ovanstående placering av projekten i figur 5 är självklart inte något statiskt, utan interaktionsmiljön 

för ett projekt tenderar, precis som Jensen et al (2007) uppger, att förändras under projekttidens 

gång. För att det projektet dock ska närma sig den förtroendefulla interaktionsmiljön anser vi det 

som mycket viktigt att projektledaren först och främst är medveten om vilka osäkerheter som denne 

har att hantera i projektet och även hur dessa går att begränsa med hjälp av olika strategier såsom 

avtal och kooptering. 

 

I flera av projekten har projektledaren en chef som representerar uppdragsgivaren. Detta ser vi som 

en mycket bra företeelse då uppdragsgivaren får större insikt och projektledarens arbete underlättas 

då kontakten blir mer naturlig än om det inte hade funnits någon nära koppling mellan 

uppdragsgivaren och projektet. Problem som kan uppstå är att styrgrupperna blir mindre verksamma 

då projektägaren och projektledaren har mycket större koll och vi ser i flera projekt hur rollerna i 

projektets ledning är oklara. Då projektledarna är strategiska och styrgrupperna blir mer 

kontrollgrupper som inte riktigt vet vad deras uppgifter är anser vi att någon form av utbildning eller 

information från dels ESF och projektägarna skulle äga rum. Styrgrupperna påminner mycket om 
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styrelser och denna företeelse med speciella grupper som tar beslut har funnits lika länge som 

människor levt i grupp. Detta är alltså inte något nytt men styrgrupperna skulle kunna fungera bättre 

och ha större koll på deras ansvar och roller. 

 

Kommunikationen mellan de olika intressenterna fungerar bra i de flesta projekten och 

projektledarna har olika instrument som de använder, vissa håller personlig kontakt medan andra 

skickar veckobrev. Att kommunikationen mellan projektledaren och styrgruppen fungerar är av 

yttersta vikt för ledning av projektet, ett typexempel kan vi se i projekt D där projektledaren styr som 

denne vill och styrgruppen har tappat sin funktion helt. När vi talar om den horisontella osäkerheten 

ser vi hur intresseorganisationerna (generellt de som har styrgruppsrepresentanter) saknar kunskap 

om projekten och en tydlig förankring i dessa organisationer om projektens uppgifter samt 

intentioner borde finnas tillgänglig för de anställda hos intressenterna. Projekten tenderar att vara 

något anonyma i dessa organisationer och det torde underlätta med skrivna avtal och 

återkommande information. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Information om konfidentialitet & fingerade namn/projekt  

Personliga Frågor  

Namn: 

Ålder: 

Utbildning: 

Bakgrund: 

Projektledarbakgrund: 

Styrgruppsfrågor: 

Hur många sitter i styrgruppen: 

Vilka sitter i styrgruppen: 

 

Förändringar under projektets gång: 

Vilken är din roll i styrgruppen: 

Hur ofta har ni styrgruppsmöten: 

Vad tas upp normalt på ett styrgruppsmöte: 

Hur ser mötesstrukturen ut: 

Projektet 

Fokus från styrgruppens sida: 

Tid: 

Pengar: 

Kvalitet: 

Kommunikation 

Kommunicerar Ni med styrgruppen utöver dessa möten: 

Hur kommunicerar ni: 

Vad tas generellt upp vid denna typ av kommunikation: 

Försöker du påverka på något särskilt sätt: 
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Teorier: 

Modeller: 

Vertikal osäkerhet 

Hur var projektägaren/andra intressenter delaktiga i målformuleringen? 

Har ni haft några delmål? Vem har i såna fall formulerat/utformat dessa? 

Hur känner du att stämningen/förhållandet/gemenskapen är mellan dig och projektägaren och andra 

överordnande, t.ex. ESF? Känner du att ni är på samma våglängd vad gäller t.ex. normer, etiska koder 

etc.? Beskriv gärna detaljerat för samtliga om flera. 

Känner du att du har dessas förtroende? Hur? Har ni eller du gjort något särskilt för att uppnå detta? 

Har du nån gång känt att du inte har fullt förtroende? Har du känt att du har behövt jobba på det? 

Hur mycket av din tid har du upplevt att detta har tagit? 

Känner du att du övervakas av någon, t.ex. projektägare eller ESF? 

Hur stor del av din tid går åt till att rapportera till projektägare/finansiärer? Har detta förändrats 

något under projekts gång? 

Horisontell osäkerhet 

Vad gäller resursbehovet till projektet, framförallt då deltagare, har det skrivits några avtal eller hur 

har överenskommelserna sett ut? 

Hur pass beroende av andra organisationer/intressenter är ni för att projektet ska kunna fortgå? 

Hur är ditt förhållande till dessa organisationer, dess högre uppsatta chefer samt 

styrgruppsmedlemmen som representerar denna? Hur arbetar/ har du arbetat med denna relation 

och varför? 

 


