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i 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att generera kunskap om vad som påverkar förändringsprojekts 

utfall, genom att studera kommunalt anställdas upplevelser av att ansvara för 

interna förändringsprojekt. Studien är ett försök att belysa förändringsprojekt sett 

som processer som drivs med hjälp av projektlogik, för att ytterligare förstå 

svårigheter och möjligheter i kommunala projektsammanhang. 

För att besvara syftet utfördes semistrukturerade intervjuer med efterföljande analys 

utifrån ett teoretiskt ramverk, baserad på tidigare forskning inom projektledning. 

Intervjuerna omfattar personer anställda i olika svenska kommuner, ansvariga för 

framtagande och implementering av handlingsplaner mot våldsbejakande 

extremism.  

Resultatet påvisar att bristande samsyn gällande mål och prioritering samt osäkerhet 

gällande tillvägagångssätt upplevs försvåra projekten, medan personliga relationer 

och metoder som främjar samarbete, samsyn och kunskapsdelning upplevs 

underlätta projekten. Studien drar slutsatsen att svåra genomföranden hänger 

samman med låg prioriteringsnivå av projektet i organisationen, samt att de metoder 

som avses användas för att hantera svårigheter är oanvändbara utan 

handlingsutrymme genom personliga relationer inom organisationen. Genom att 

definiera förändringsprojekt som process med själva förändringen i fokus stärks 

också förutsättningarna för att kunna sätta projektmål och ramar som möjliggör ett 

lyckat resultat. 

 

Nyckelord: Drivkraftskomplexitet, teknisk komplexitet, förändringsprojekt som 

processer 
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Abstract 

The aim of this study is to generate knowledge about what affects the outcome of 

change projects, by studying how employees in public organisations experience 

their work as responsible for managing change projects. The study is an attempt to 

shed light on change projects seen as processes that are managed by project logic, 

to further understand difficulties and possibilities in public project contexts. 

To answer the aim semi-structured interviews were conducted with following 

analysis through a theoretical framework, based on previous research of project 

management. The interviews include employees in different Swedish 

municipalities, responsible for developing and implementing action plans 

addressing violent extremism. 

The result shows that lack of consensus regarding goals and prioritizations as well 

as uncertainty regarding procedures are experienced as aggravating, while personal 

relations and methods supporting cooperation, consensus and knowledge-sharing 

are experienced as facilitating. The study concludes that difficult procedures are 

connected to low level of priority of the project in the organisation, as well as the 

methods that are intended to be used to reduce complexity are useless without room 

for action through personal relations within the organisation. By defining change 

projects as processes with the actual change in focus, the prerequisite to be able to 

set targets and frames that enables successful results are also strengthened.  

 

Key words: Directional complexity, technical complexity, change projects as 

processes 
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1 Inledning 

 

1.1 Förändringsprojekt i kommunal verksamhet 

I kommunal verksamhet är projekt som arbetsform vanligt i förändringsprocesser. 

Initierande faktorer för förändringsprojekt är ofta förändrad lagstiftning, 

kommunalpolitiska beslut, eller genom initiativ inifrån den kommunala 

förvaltningen (Jensen, Johansson & Löfström 2017). Eftersom lagstiftning och 

kommunernas politiska och samhälleliga kontext förändras och utvecklas startas 

också ständigt fler förändringsprojekt för att nå nya mål, möta nya krav och lösa 

problem som ännu inte tillhör kärnverksamheten. Exempel på vanliga kommunala 

förändringsprojekt är upprättande och införande av handlingsplaner i verksam-

heter. Eftersom handlingsplaner är svar på politiska och/eller samhälleliga krav och 

frågeställningar finns det också förväntningar att de ska fungera och fylla sitt syfte. 

En handlingsplan är dock endast ett dokument av papper med bokstäver på om den 

inte implementeras och därmed förstås och används av människorna i de verk-

samheter handlingsplanen berör, vilket kräver förändring i sätt att tänka och arbeta. 

Förändring kan ses som en tid ”när gamla vanor bryts och nya konstrueras” 

(Czarniawska & Sevón 1996 sid.1). Men förändring är svårt. Burnes (2004) hävdar 

att 60 % av alla förändringsprojekt misslyckas, och Erwin och Garman (2010) 

menar att människors ovilja eller oförmåga att bidra till förändringen är en vanlig 

orsak till att förändringsprojekt inte fungerar. Att genomföra förändringsprojekt och 

därmed åstadkomma beteendeförändring förutsätter människors drivkraft och vilja 

att medverka, och vill eller kan inte människor delta uppstår problem (Czarniawska 

& Sevón 1996).  

Det finns omfattande forskning om förändringsprojekt i kommunal verksamhet, 

exempelvis hantering av intressekonflikter, tidspress och prioritering (Almqvist et 

al, 2017) samt kunskapsdelning, lärande och utveckling av socialt kapital (Stanojcic 

& Hermelin 2013). Trots all forskning möter ändå organisationer ständigt problem 

när förändringsprojekt ska genomföras (Lundy & Morin 2013). Eftersom forskning 

om projekt oftast fokuserar på tydligt avgränsade och definierade projekt enligt 

klassisk projektdefinition (Sahlin-Andersson & Söderholm 2002; Svensson et al, 
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2013), riskerar de förändringsprojekt som inte genomförs enligt klassiska 

projektmodeller att förbises av forskningen. Forskningen riskerar därmed missa 

viktig kunskap, med följden att fler förändringsprojekt i kommunal verksamhet 

igångsätts utan tillräcklig kunskap som förbättrar förutsättningarna att lyckas. Den 

här studien är ett försök att generera ytterligare kunskap om kommunala 

förändringsprojekt som befinner sig i gråzonen för vad som anses vara projekt. Kan 

otydligheten ha betydelse för projektens resultat, och vad i projektledarnas 

arbetssituation påverkar om handlingsplaner slutar enbart som ett dokument i en 

pärm eller som ett integrerat arbetssätt i kommunala verksamheter? 

 

1.2 Vad är ett förändringsprojekt? 

Det är inte nödvändigt att ett förändringsprojekt antar projektarbetsform för att 

kunna anses vara ett projekt. Många kommunala förändringsprocesser drivs enligt 

projektlogik utan att varken benämnas eller hanteras fullt ut som ett projekt (Fred 

2018). Fred (2018) har forskat om hur svenska kommuners verksamheter har 

förändrats och projektifierats genom ökad spridning av projektlogik i 

organisationerna på grund av influenser från många olika instanser som förespråkar, 

eller vill främja, projekt som arbetsform. Några exempel är EU-finansierade 

projekt, projektprogram och kurser på universitet, internationella och nationella 

projektlednings-organisationer samt politiker och konsulter. Fred (2018) diskuterar 

hur kommunernas projektifiering innebär mer än att driva många avgränsade 

projekt och att projektifieringen är en förändring som inte alltid tydligt märks. 

Förutom genom spridning av projektrelaterat tankesätt och kommunikation 

argumenterar Fred (2018) för att projektifiering även innebär användning av 

projektteknik, verktyg och praktik i ordinarie verksamhet, utformning av ordinarie 

arbetsuppgifter som tidsavgränsade aktiviteter samt anpassning av arbetet till 

organisationens kontext och struktur (Fred 2018). 

Sahlin (1996) diskuterar skillnaden mellan projekt som arbetsform och som 

process. Projekt sett som arbetsform är ett planerat och tidsavgränsat arbete med 

fördefinierade syften och mål, särskild organisering samt användning av speciella 

projekttekniker (Sahlin 1996). Oavsett om planerna måste ändras eller målen 

omdefinieras så kan projektets aktiviteter ses som underordnat projektformen och 
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ändå ses som ingå i samma projekt. Aktiviteterna ses därmed som projektets 

innehåll (Sahlin 1996). Att se projekt som process är mer förknippat med mänskliga 

aspekter som förändringsprocesser och utveckling där själva projektet, skeendet 

eller förändringen, är målet (Sahlin 1996). Forsell et al, (2013) menar att här är inte 

aktiviteterna i fokus utan det viktiga är hur projektet utvecklar sig samt vilka 

effekter projektet ger i organisationen. Exempel på projekt som process är 

utveckling av samarbete mellan verksamheter där samarbetet är överordnat 

aktiviteterna som genomförs med avsikt att skapa effektivare hantering av 

verksamheternas ansvarsområden. Ett annat exempel är utvärdering av projekt där 

utvärderingen leder till organisatorisk förändring (Forsell et al, 2013). 

Även Jensen, Johansson & Löfström (2017) diskuterar förändringsprojekt som 

process. Även om organiserat förändringsarbete för att införa nya arbetssätt inte 

alltid benämns som just projekt kan processen ses som projektarbete utifrån Jensen, 

Johansson & Löfströms (2017) definition: ”/…en tillfällig organisation som har 

tilldelats uppgiften att åstadkomma någon form av förändring av struktur eller 

verksamhetsprocesser i en befintlig, oftast permanent, organisation” (Jensen, 

Johansson & Löfström 2017 s. 19). Utifrån Jensen, Johansson och Löfströms (2017) 

synsätt är den nyskapande, temporära och i någon form särskilt organiserade 

verksamheten per definition ett förändringsprojekt. Efter genomförd imple-

mentering är det nya arbetssättet en integrerad del av organisationens ordinarie 

arbete och förändringen har därmed upphört (Jensen, Johansson & Löfström 2017). 

Utifrån ovanstående resonemang om projekt som process (Sahlin 1996), 

projektifiering och användning av projektlogik i kommunala verksamheter (Fred 

2018), samt Jensen, Johansson & Löfströms (2017) definition av förändrings-

projekt, definieras förändringsprojekt i den här studien som processer utförda av 

tillfälligt tillsatt funktion i permanenta organisationer som med hjälp av 

projektlogik förväntas åstadkomma förändring och utveckling av befintligt 

arbetssätt eller struktur i ordinarie verksamhet. 

 

1.3 Varför är förändring svårt? 

Remington och Pollack (2007) menar att alla projekt som är beroende av 

människors deltagande är oförutsägbara eftersom människors beteende är 
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oförutsägbart. Oförutsägbarheten grundas i att människor har olika egna mål, drivs 

av olika anledningar och är dessutom själviska vilket medför stor osäkerhet och 

svårighet att planera genomförandet (Remington & Pollack 2007). Dessutom 

reagerar människor olika beroende på situation, kontext samt egna erfarenheter och 

sätt att tänka. (Jaafari 2003). Burnes (2004) samt Remington och Pollack (2007) 

menar också att det inte finns en väg som fungerar för alla projekt eftersom rätt väg 

endast kan avgöras genom att förstå den specifika kontext projektet genomförs i. 

För att ett förändringsprojekt ska kunna genomföras och önskad utveckling i arbets- 

och tankesätt ska kunna ske krävs samsyn mellan deltagande parter (Laframboise 

et al, 2003; Remington & Pollack, 2007). Samsyn uppstår när de som ska använda 

det nya arbetssättet tillsammans förhandlar fram och definierar en gemensam syn 

på frågor som ”vart ska vi?”, ”varför?” och ”hur?”, och en förutsättning för 

förhandling är kommunikation mellan deltagande parter (Laframboise et al, 2003; 

Remington & Pollack, 2007). 

Werder (2000) framhåller att kommunikation och förhandling mellan människor 

om hur verkligheten ser ut, prioriteringar och mål, kräver handlingsutrymme och 

möjlighet att agera. Werder (2000) motsätter sig synen att handlingsutrymme som 

kommer av makt och auktoritet kan skapa förändring i tankesätt och förståelse i rätt 

riktning eftersom konflikt med deras fria vilja uppstår. Att övertyga någon att 

förändras varken kan eller får handla om tvingande kontroll genom titel eller vilka 

egenskaper eller information vi besitter, då det begränsar människor och medför 

motstånd och oförståelse varför förändringen behöver ske (Werder 2000). Istället 

för att skapa förändring genom att kontroll av andra förespråkar Werder (2000) en 

inställning där handlingsutrymme ses som möjlighet att genom interaktion 

analysera situationen, förstå varandras behov och gemensamt förhandla fram hur 

verkligheten ser ut och skapa lösningar tillsammans. Werder (2000) menar också 

att detta förhållningssätt kring handlingsutrymme är svårt och kräver mod och tillit; 

att våga bjuda in andra människor till förhandling innebär sårbarhet, att själv släppa 

kontroll över slutresultatet och låta sig influeras av andra människor. Belöningen 

blir en förändring inifrån som är hållbar, omfamnas och drivs av dem som deltagit 

i förändringsprocessen. Werder (2000) menar också att detta förhållningssätt frigör 

kollektivets gemensamma resurser och stärker därmed både gruppens och det egna 

handlingsutrymmet. 
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Remington och Pollack (2007) diskuterar komplexitet och argumenterar för att 

projekt är komplexa på olika sätt beroende på projekttyp och i vilket sammanhang 

de genomförs i. Remington och Pollack (2007) hävdar att komplexitet härstammar 

ur svårighet att planera och bedöma resultatet av de aktiviteter som görs vilket 

medför att projektledaren måste både ha förmåga och möjlighet att använda sig av 

olika verktyg och nya tankesätt.  

För att tolka och förstå studiens resultat har Remington och Pollacks (2007) teorier 

om teknisk komplexitet och drivkraftskomplexitet använts. Problem inom projekt, 

menar Remington och Pollack (2007), uppstår när det görs antaganden att 

projektresultatet tidigt går att bestämma och förutse samt antaganden om att 

genomförandet kan ske som planerat. Eftersom människors beteende är 

oförutsägbart på grund av deras egna viljor, mål och motivationsfaktorer, menar 

Remington och Pollack (2007) att alla projekt som innefattar människors 

deltagande också är oförutsägbara och måste ges utrymme för förändringar under 

projektets gång. Projekt innebär också ofta oklarheter gällande mål, genomförande, 

organisering och mandat, vilket komplicerar uppgiften för den som ansvarar för 

genomförandet (Remington & Pollack 2007). Författarna diskuterar komplexa 

projekt och komplexitetsteori utifrån fyra olika komplexitetstyper som på olika sätt 

bidrar till förståelsen av komplexa projekt och hur de kan hanteras. Förutom 

strukturell komplexitet som ofta uppstår i projekt som innebär ett svåröverskådligt 

antal aktiviteter beroende av varandra, och temporär komplexitet, vilket är vanligt 

i projekt med ständigt föränderliga förutsättningar, diskuterar Remington och 

Pollack (2007) teknisk komplexitet och drivkraftskomplexitet. Teknisk komplexitet 

innebär enligt Remington och Pollack (2007) osäkerhet om hur något ska göras och 

uppstår när projektet handlar om att utföra något nytt som inte gjorts förut, när 

lösningarna på problemet är oprövade och det inte finns någon tidigare erfarenhet 

att luta sig mot. Drivkraftskomplexitet handlar om osäkerhet och delade meningar 

om vad som är viktigt och varför det bör prioriteras (Remington & Pollack 2007). 

Drivkraftskomplexitet är vanligt i förändringsprojekt och uppstår när riktning och 

målbild är dubbeltydig eller odefinierad och samsyn mellan deltagarna kring mål 

och lösningsmetoder är svårt att nå.  Remington och Pollack (2007) menar att 

drivkraftskomplexitet också uppstår när dolda agendor stör förändringsprocessen 

trots till synes överenskomna mål, exempelvis skiftande anledningar till att bidra 
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till förändring som inte uttalats. Ju fler personer som är inblandade desto mer ökar 

drivkraftskomplexiteten (Remington & Pollack 2007). 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Utifrån beskrivna problem med förändringsprojekt i kommunal verksamhet, är 

syftet med studien att generera kunskap om vad som påverkar förändringsprojekts 

utfall, genom att studera kommunalt anställdas upplevelser av att ansvara för 

interna förändringsprojekt. För att analysera och förstå studiens resultat används 

Remington och Pollacks (2007) teorier om teknisk komplexitet samt 

drivkraftskomplexitet.  

För att uppfylla syftet har följande frågeställning ställts: 

• Vad upplever ansvariga för förändringsprojekt i kommunal verksamhet 

underlättar respektive försvårar genomförandet? 

Den genererade kunskapen avses vara till gagn för dem som avser att initiera, leda 

eller verka i förändringsprojekt som kräver deltagare från flera olika 

verksamhetsområden i organisationen för att kunna lyckas. Kunskapen avses också 

vara till gagn för projektledare i offentlig förvaltning där den tydliga 

projektorganisationen inte alltid är närvarande men där projektlogik ändå används. 

 

1.5 Handlingsplaner mot våldsbejakande extremism 

För att besvara studiens frågeställning har studien fokuserat på framtagande och 

implementering av handlingsplaner mot våldsbejakande extremism i svenska 

kommuner. Juni 2014 tillsattes inom regeringskansliet den Nationella samordnaren 

för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom direktiv från 

regeringen (Kommittédirektiv 2014:103). Samordnarens ansvar avsågs vara att 

verka för preventiva åtgärder mot våldsbejakande extremism i Sverige (SOU 

2013:81). Under hösten 2014 utfärdades en rekommendation via den Nationella 

samordnaren att alla Sveriges kommuner bör ha en handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism (Andersson-Malmros & Mattson 2017). Handlings-

planerna initierades därmed genom statlig rekommendation, och upprättas och 
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implementeras i dagsläget i svenska kommuner för att kunna bli en del av 

kommunernas ordinarie verksamheter. 

Eftersom handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism endast är en statlig 

rekommendation är det således inte reglerat via lagstiftning att varje kommun skall 

upprätta handlingsplan. I Segerstedtsinstitutets rapport (Andersson-Malmros & 

Mattson 2017) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting bekräftas det att 

trots att det endast var en rekommendation upplevdes det som ett krav av 

kommunala politiker och förvaltningar på grund av massiva påtryckningar och 

kritik från den nationella samordnaren både genom besök och media. Samtidigt var 

inte kommunernas ansvar självskriven på grund av att staten tidigare hade haft 

huvudansvaret vilket nu gradvis förskjutits till kommunerna, dessutom utan 

tillförda ekonomiska resurser (Andersson-Malmros & Mattson 2017). 

Kommunerna har kommit olika långt i förändringsarbetet och har tagit sig an 

uppgiften på flera olika sätt (Andersson & Malmros 2017).  Så är även situationen 

för de kommuner som följande studies deltagare företräder. I vissa kommuner har 

handlingsplanen beslutats politiskt för att därefter implementeras. Ett annat sätt har 

varit att först utforska hur det förebyggande arbetet behöver ske, bygga upp grupper 

och starta förändringen i själva arbets- och tankesätt, sedan utforma 

handlingsplanen efter de kunskaper som erhållits.  

Situationen med den Nationella samordnarens rekommendation om handlings-

planer innebär att svenska kommuner har startat till synes identiska projekt för att 

motverka och förebygga våldsbejakande extremism, vilket kan ses som ett fall av 

projekt eftersom de har samma mål. Eftersom kommunerna inte ser likadana ut och 

hanterar förändringsprocessen på olika sätt så blir också projekten olika, men 

eftersom projekten har samma utgångspunkt liknar fallen varandra så mycket att 

det går att triangulera studieresultaten. Projektens likhet gällande utgångspunkter i 

kombination med kommunernas olikheter, gör fallen intressanta att studera för att 

kunna öka förståelsen för förändringsprojekt i kommunal verksamhet.   
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2 Metod 

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

För att fånga respondenternas egna upplevelser med så djupgående svar som möjligt 

har stor vikt lagts vid att försöka låta respondenterna svara fritt utan att styra deras 

svar. Därför har semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod 

eftersom det ger möjlighet till öppna frågor kring förbestämda teman där 

respondentens verklighetsåskådning är i fokus. Metoden skapar utrymme för 

följdfrågor och detaljerade beskrivningar samt ger möjlighet att fånga vad 

respondenten anser vara relevant kring temat för intervjun (Bryman 2009). För att 

på ett så öppet sätt som möjligt undersöka respondenternas upplevelser har en 

induktiv ansats använts (Brinkman & Kvale 2014). Intervjuerna har strukturerats 

efter en intervjuguide (se bilaga 1) med öppna frågor vilka följts av följdfrågor för 

att fördjupa förståelsen för det respondenten valt att berätta. I slutet av intervjuerna 

har specifika frågor baserade på frågeställningen ställts. Intervjuerna genomfördes 

individuellt på avskild plats och spelades in på mobiltelefon för att senare kunna 

bearbeta materialet.  

 

2.2 Urval och deltagare 

Inklusionskriterier för studiens deltagare är 1) kommunalt anställda personer,  

2) ingen deltagare arbetar i samma kommun som någon annan deltagare, samt  

3) med ansvar för framtagande och/eller implementering av handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism. 

Ett fåtal deltagare är verksamma i fler kommuner än en. Deltagarnas tjänst eller titel 

och hierarkisk nivå skiftar och de är anställda i olika slags kommunala verk-

samheter. En vanlig titel är säkerhetssamordnare och de flesta deltagarna har någon 

form av enhets- eller verksamhetsansvar men även andra slags tjänster förekommer. 

Deltagarna har arbetat från några år till över 20 år i samma organisation med 

exempelvis brottsförebyggande arbete, säkerhetsarbete, sociala frågor och/eller 

inom barn/ungdom/skolverksamhet. Hänsyn har inte tagits till om deltagarna 

tidigare har drivit projekt eller inte. 
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2.3 Bortfall 

En intervju av åtta genomförda räknas som bortfall och används inte på grund av 

att intervjun misslyckades och inte gav svar på frågeställningen samt att deltagarens 

konfidentialitet riskeras. 

 

2.4 Genomförande och databearbetning 

En kontaktlista med ett tjugotal personer erhölls via mail från en organisation som 

arbetar med brottsförebyggande arbete. Från listan valdes ett antal kommuner som 

antogs ha arbetat en tid med handlingsplanen mot våldsbejakande extremism. Av 

dem som svarade vid uppringning tackade alla utom tre omgående ja till att delta i 

studien. Av de tre som tackade nej avböjde en person grund av att denne var ny på 

sin post och kände att erfarenheterna inte skulle räcka till för en studie. De två andra 

uppfyllde inte inklusionskriterierna utan hänvisning gavs till andra personer inom 

respektive kommun, vilka valde att delta i studien. Totalt åtta intervjuer bokades in.  

Intervjuerna genomfördes individuellt på respondenternas arbetsplatser i avskild 

miljö där ingen kunde överhöra samtalet. Intervjuerna varade mellan 30–75 minuter 

och har enligt studiens syfte fokuserat på respondenternas upplevelser. Efter 

genomförda intervjuer med de åtta deltagarna avslutades datainsamlingen eftersom 

svaren dels sågs följa ett mönster, dels att insamlat material ansågs tillräckligt rikt 

för att kunna studeras. 

Det inspelade materialet transkriberades noga från ljud till text, vilket resulterade i 

137 sidor transkriberat material. Allt tal har transkriberats inklusive pauser och 

markering för exempelvis skratt och vissa gester. Därefter lästes och kodades 

materialet först enligt öppen kodning med marginalanteckningar för att på ett så 

oförutfattat och spontant sätt som möjligt kunna se materialets innehåll sida för sida. 

När mönster i materialet började uppstå riktades kodningen mot dessa och 

fokuserad kodning användes därmed för att tydliggöra mönstren eller finna 

mönsterbrytning. Efter den fokuserade kodningen sammanställdes mönstren, 

sorterades efter teman och underteman vilka slutligen analyserades med hjälp av 

teoretisk ram. 
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2.5 Säkerställande av kvalitet 

För att säkerställa studiens kvalitet har åtgärder vidtagits genom hela 

studieprocessen från konstruktion av frågeställning och intervjuguide till diskussion 

och slutsats. Beaktning har tagits till egen påverkan av det framväxande arbetet. 

Dock går det att minska påverkan, exempelvis har intervjun genomförts med så 

öppna frågor som möjligt för att undvika att styra respondenternas svar och en så 

neutral hållning som möjligt har hållits gentemot svaren under intervjuernas gång. 

En intervjusituation är per definition socialt situerad och kunskapen som genereras 

är en produkt av interaktionen mellan respondent och den som intervjuar 

(Brinkmann & Kvale 2014) och påverkan av varandra är därmed en naturlig del i 

intervjusituationen oavsett vilka åtgärder som vidtas. Det medför att olika svar kan 

ges beroende på vem som intervjuar eller vid vilket tillfälle intervjun sker. Skulle 

intervjuerna göras om kan också svaren komma att skifta på grund av en ny situation 

där personerna hunnit tänka över de frågor som ställts vid det första tillfället. Dock 

måste människors berättelser om sina upplevelser kunna ses som tillförlitliga i den 

givna situation de ges. Utifrån Brinkmann och Kvales (2014) förhållningssätt till 

intervjuer som socialt situerade bör respondenternas svar respekteras och ses som 

tillförlitligt material. Arbetets progress påverkas oundvikligen från början till slut 

av den som bearbetar materialet (Aspers 2009) och för att medvetandegöra detta 

och ytterligare stärka kvaliteten har egna tolkningar av materialet under analysens 

gång ständigt ifrågasatts för att säkerställa fokus på respondenternas egna ord och 

mening. 

För att säkerställa att studiens syfte uppfylls och frågeställningen besvaras har 

särskilda frågor ställts såsom följdfrågor som leder tillbaka till respondenten själv 

vid de tillfällen berättelsen tagit en riktning bort från de egna upplevelserna. 

Respondenterna har också ombetts att exemplifiera upplevelser och berätta om 

följdreaktioner. Specifika frågor baserade på frågeställningen har också ställts för 

att säkerställa att svar verkligen getts utifrån frågeställningen samt ge en djupare 

förståelse för respondenternas upplevelser. Dessa frågor ställdes inte förrän i 

intervjuernas slutskede eftersom respondenten först skulle ges tid att resonera fritt 

om projekten. I flera fall visade det sig produktivt; även om informanterna tidigare 

under intervjun berört faktorer som svarar på frågeställningen så uppgav de andra 
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svar vid direkt fråga. Avslutningsvis har frågan ställts om respondenten vill tillägga 

något vilket i de flesta fall har lett till ytterligare värdefull information. 

Deltagarnas ålder, kön eller kommunernas politiska styre varken nämns eller 

beaktas i någonstans i studiens resultat eller analys eftersom ingen jämförelse 

utifrån dessa aspekter kommer att göras. Med förändringsprojekt menas hela 

processen av förändringsarbete i organisationen med syfte att implementera ett 

förebyggande arbete för att motverka och hantera våldsbejakande extremism, 

oavsett om kommunerna har en färdig handlingsplan eller inte. Handlingsplanernas 

innehåll diskuteras inte utan det är det mellanmänskliga arbetet som studeras. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Stor vikt har lagts vid att säkerställa deltagarnas konfidentialitet. För att säkerställa 

deltagarnas konfidentialitet har flera olika åtgärder vidtagits: 1) så få personer som 

möjligt kontaktades i kommunerna för att finna respondenter som matchade 

inklusionskriterierna för att inte information skulle spridas att studien skulle 

genomföras. Därför kontaktades en utomstående organisation för att få en 

sammanställning av kontaktpersoner som arbetar med handlingsplaner i ett 20-tal 

kommuner och därefter direkt kunna ringa dem, 2) alla uppgifter som kan härleda 

till deltagarna har utelämnats i studien. Uppgifterna som utelämnats är namn på 

personer, kommuner och län, specifik organisationsstruktur, ålder, kön, specifikt 

antal arbetade år i organisationen, titel eller befattning samt specifik hierarkisk 

position i organisationen. Dessutom har även uppgifter och delar av citat så som 

speciella uttryck som skulle kunna avslöja deltagarnas identitet eller arbetsplats inte 

använts, trots värde för resultat och analys. Alla namn som kan härleda till personer 

eller geografiskt område har dessutom utelämnats såväl i transkriberat material som 

i sparade filer som i utskrifter, 3) Materialet har hanterats med stor försiktighet. 

Endast en handledare vid Karlstads Universitet har haft tillgång det utskrivna 

materialet. Materialet har diskuterats men inte visats i en studiegrupp under 

uppsatskursens gång om sammanlagt fyra studenter vid Magisterprogrammet i 

Projektledning. Varken handledaren eller studiegruppen har delgetts vilka personer 

eller kommuner som har deltagit i studien, samt slutligen 4) efter studiens 

färdigställande förstördes inspelade intervjuer samt transkriberat material. 
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För att säkerställa att Vetenskapsrådets riktlinjer (Codex, 2017) följts har 

respondenterna delgetts vad det innebär att vara deltagare i studien, om 

konfidentialitet, hur materialet kommer att användas samt deltagarens rättigheter. 

Innan intervjuernas början säkerställdes att respondenterna läst och förstått 

informationen samt gavs tillfälle att ställa frågor. 

I kodning och analys har forskaren alltid en del i genererandet av kunskap eftersom 

allt går genom en mänsklig tolkning (Johansson 2005) och det är oundvikligt att 

inte påverka genom hela forskningsprocessen, från framtagandet av frågeställning 

till analys och slutdiskussion. Därför är det viktigt att konsekvent genom 

forskningsprocessen försöka vara medveten om sin egen roll i processen och vilka 

konsekvenser det får (Johansson 2005). 
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3 Resultat 

Resultatet är tematiserat i två huvudteman; försvårande samt underlättande faktorer. 

Dessa två huvudteman har delats in i underteman för att särskilja och beskriva 

framträdande mönster som framkommit under kodning och analys av materialet. 

 

3.1 Försvårande faktorer 

 

3.1.1 Odefinierade mål och vägar försvårar 

På olika sätt beskrivs svårigheter utifrån att förändringsprocessen är ett nytt projekt 

som aldrig gjorts förut. Även om avsikten med projektet verkar vara tydlig, att finna 

och implementera ett arbetssätt mot våldsbejakande extremism, så beskrivs bilden 

för hur detta arbete ska se ut och metoder för att ta sig dit otydliga, odefinierade 

eller föränderliga. Nya vägar måste prövas och utvärderas under resans gång. 

Den otydliga bilden av målet skapar osäkerhet hur processen bör genomföras. 

”/…alla har ju förstått ungefär, men ändå har ingen förstått helheten.  Så det går 

ju inte att skriva nån ”så här ska man göra”…/. Respondenterna måste pröva sig 

fram vilken väg som fungerar i just deras organisation vilket gör det svårt att planera 

aktiviteter. ”Jag har aldrig jobbat på det här sättet, så ostrukturerat, eller 

annorlunda för att jag har inte vetat vad slutresultatet ska bli. Vad ska det leda till? 

Vad är kommunens ansvar? För det förändras ju under tiden då.” Att projektet är 

något nytt som inte gjorts förut innebär även att det inte finns någon tidigare 

erfarenhet att luta sig emot. ”Vi hoppas att det leder till ett bra resultat i slutändan. 

/…/en nackdel är ju att man inte har så mycket att jämföra med.” 

 

3.1.2 Arbetsbelastning sänker prioriteringen 

Hög arbetsbelastning samt många arbetsuppgifter och uppdrag i verksamheterna 

upplevs försvåra projektarbetet genom sänkt prioritering. Oavsett formella beslut 

upplevs arbetsbelastningen medföra minskat intresse hos personalen för 

förändringsprojektet samt motstånd mot nya idéer och arbetssätt. 

Den höga arbetsbelastningen kan medföra att det helt enkelt inte går att nå fram till 

de verksamheter som behöver involveras. ”/…och det kan jag ju säga att det är 
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samma inställning överallt att vi har svårt att komma in. Vi ska komma med nya 

grejer in i skolvärlden och det är ju liksom jättesvårt, och nästan ingen idé.” 

Politiska beslut anses viktiga för långsiktigt tänkande men löser det inte den 

pressade arbetssituationen. ”Även om det finns ett beslut i kommunfullmäktige att 

dom här riktlinjerna gäller och dom här…den här handlingsplanen gäller, så är 

det otroligt svårt, utmaningen ligger just där och trycka ut det här hela vägen ut till 

verksamheterna inom en förvaltning”. Arbetsbelastningen i verksamheterna gör att 

ordinarie, akuta eller lagstiftade uppdrag ges högre prioritering framför 

förebyggande projekt. ”/…det är nätt och jämt att vi klarar lagkraven, dom måste 

vi klara, och så har vi den förebyggande biten som man egentligen inte har ett 

lagkrav på sig, rent formellt, vem väljer du?” De flesta respondenter upplever också 

att deras egen arbetsbelastning påverkar prioriteringen. ”För jag har ju så mycket 

annat att göra, det finns ju ingen prioriterad tid till detta, avsätter man tid för det 

här så måste det stryka på något annat.” En respondent beskriver hur 

kommunikationen kring projektet hanteras med försiktighet gentemot ledningen för 

att undvika skapa onödig belastning: ”Om man ska mejla ut till nån kommunchef, 

det får inte vara för mycket. Då hamnar det i papperskorgen, för det blir ju inte ett 

mejl per dag, så det ska vara konkret/…/Han skulle spy på ämnet i slutändan, man 

måste ju tänka lite logiskt. Det går inte.” 

Mängden handlingsplaner som verksamheterna förväntas förhålla sig till beskrivs 

också prioriteringssänkande. ”Vi har ett bekymmer att vi har en 

handlingsplansinflation/… /vilket gör att jag tror att det är ganska stor risk att vi 

skriver fram en handlingsplan och så blir den liggande nånstans liksom. 

Kombinerat med den frustration som beskrivs avseende låg prioritering av projektet 

visas också förståelse för att det inte alltid varken kan eller bör prioriteras högre. 

 

3.1.3 Otydlig styrning ger otydlig ansvarsfördelning 

Otydlig styrning gällande dels vilka som bär ansvar för att det förebyggande arbetet 

mot våldsbejakande extremism blir utfört, dels vilka som behöver utföra arbetet, 

upplevs försvåra projektet. Ledningens delaktighet upplevs nödvändig för 

projektets framgång och där styrningen är svag behöver stor arbetsinsats läggas för 

att skapa förståelse och engagemang både på chefsnivå och i de operativa 

verksamheterna. 
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”Det är du som jobbar mot våldsbejakande eller hur?” är en vanlig kommentar 

som flertalet av respondenterna får höra. Brist på förståelse för vilka som behöver 

delta i förändringsprojektet upplevs bidra till svårigheter att skapa en helhet i det 

brottsförebyggande arbetet. ”Fast då tänker jag att då har man inte riktigt förstått. 

Många säger att jag är brottsförebyggare, men brottsförebyggarna är ju faktiskt 

läraren, städaren, på stan, socialsekreteraren, rektorn, alltså det är inte jag!” Det 

framkommer under intervjuerna att det ofta krävs en stor arbetsinsats för att få 

människor att förstå deras egen roll och betydelse i arbetet. ”Jag tror man förstår 

nödvändigheten utav det, man alla kanske inte är benägna att se sig själva som en 

utav dom som ska hantera det där och då.” Arbetsinsatsen har även gällt på 

ledningsnivå för att beslut ska bli fattade. ”Du måste hela tiden, måste ha ledningen 

med på tåget liksom, du måste ha med dem på banan och tycka att det är bra. Men 

en får vara försiktig då så att de inte säger ”nej...vi har inte...” Problem kan också 

uppstå när högsta ledningen inte tydliggör ansvaret hos underställda chefer som inte 

ser nödvändigheten av personalens deltagande. ”Och om kommunchefen var lite 

mer på banan här så skulle han kunna styra det här litegrann. Så är min känsla. 

Det kanske är vissa chefer som inte riktigt…ja…ser sin roll, ser att det är viktigt. 

Även om det nu är städerskor eller kökstanter eller så, så har de en viktig roll som 

vuxen, en viktig roll i en skola tillexempel då.” Ansvarsfrågan har heller inte alltid 

kunnat lösas under projektets gång. /…det har varit en fråga under väldigt… under 

egentligen under hela perioden. ”Vem bär ansvaret för arbetet, och vem har inte 

ansvaret för arbetet.” Svårigheterna med att få människor att förstå sin roll i arbetet 

mot våldsbejakande extremism kan samtidigt uppfattas som själva 

förändringsprojektet. ”Det är det här jag menar är förändringsarbetet, man måste 

hela tiden förklara och argumentera varför det är er fråga.” 

Två respondenter beskriver otydlighet kring deras egen roll och ansvar i 

förändringsprojektet. ”Det är en ganska diffus uppgift… i kommunen tyvärr. Man 

vet att den här personen finns men man vet inte riktigt vad som väntas av den 

personen och jag vet inte vad som förväntas av mig.” 
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3.1.4 Position utan mandat begränsar handlingsutrymmet 

Att organiseringsmässigt sakna hierarkisk koppling till berörda verksamheter 

upplevs försvåra projektarbetet om inte formellt mandat delegerats. 

Förändringsprojektet kan försvåras även om positionen hierarkiskt är placerad nära 

högsta beslutande chef, exempelvis genom en stabsfunktion. 

Två respondenter upplever problem med att vara placerad utanför den hierarkiska 

kedjan. ”Då jag som dessutom tillhör [verksamhet] som är en…som ligger vid 

sidan av allting, har ganska svårt att gå in och säga att så här ska du som 

[verksamhet] jobba”. Problemet att få tillträde till verksamheter som behöver 

involveras i förändringsprojektet kan också upplevas som en fråga om att 

funktionen respondenten har inte har förståtts: ”Det kanske blir mer som att jag 

uppfattas som att jag kommer och knackar på istället för att vara central/…/ och 

nu är dörren stängd.” Tillträdet till verksamheter avgörs, enligt de två 

respondenterna, av verksamheterna själva och där intresset inte finns går det inte 

att samverka. ” En del rektorer uppskattar jättemycket hjälp och bollar jättemycket 

frågor så, vill involvera andra för att dom månar om…medans andra då är 

jättestängda, jätteslutna, där får man nästan ingen information om hur de arbetar 

med förebyggande arbetet så. 

 

3.2 Underlättande faktorer 

 

3.2.1 Påverkan från samhället ökar prioriteringen 

Den samhälleliga diskursen kring våldsbejakande extremism upplevs ha en viktig 

roll för prioriteringen av projektet inom organisationerna genom att ha påverkat 

människors medvetenhet, angelägenhet samt känsla av krav att agera. 

Respondenterna beskriver två samhälleliga huvudfaktorer, massmedia samt den 

nationella samordnarens rekommendation att alla Sveriges kommuner bör ta fram 

en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Samtliga respondenter uttrycker att massmedia underlättat förändringsprojektet. 

”Det blev inte svårt när frågan aktualiserades på ett eller annat sätt, när det blir 

påtryckningar från media eller medborgarna eller nånting sånt där, så tillslut inser 

man att aha, här kanske man har ett ansvar”. Massmedia upplevs även ha påverkat 
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prioriteringen positivt oavsett hur den dokumenterade faktiska problematiken ser ut 

i den egna kommunen och länet. Rekommendationen från den Nationella 

samordnaren att upprätta handlingsplan upplevs också ha bidragit till ökad 

medvetenhet, angelägenhet och höjd prioritering men upplevdes även som ett krav, 

trots frånvaro av lagstiftning. ”Och det kom som ett krav ifrån nationella 

samordnaren, även om nationella samordnaren säger att det inte är ett krav så 

framställer man det som ett krav.../” 

 

3.2.2 Ökad kunskap bidrar till delaktighet och samsyn 

Kunskapshöjande åtgärder upplevs underlätta förändringsprojektet genom ökad 

förståelse för problematik, problemhantering och vilka verksamheter som är 

nödvändiga i arbetet. Att höja kunskapen i organisationen upplevs leda till mer 

samstämd målbild, riktning, och prioriteringsnivå oavsett hierarkisk nivå. 

Kunskaper som upplevs behövas för att kunna genomföra förändringsprojektet 

handlar om vad våldsbejakande extremism är, hur det kan förebyggas samt vilka 

som behöver vara delaktiga i förändringsprojektet. Kunskapshöjande åtgärder 

beskrivs som föreläsningar, utbildningar, informations- och diskussionsmöten. 

Ökad kunskap upplevs öka förståelsen för vilka verksamheter som är nödvändiga 

för att det förebyggande arbetet ska kunna fungera. ”Så tänkte vi att näe det är 

viktigare att vi får igång arbetet, tankarna då. Innan. Vi har inte tagit nån plan 

[politiskt beslutad handlingsplan] än faktiskt, det måste jag erkänna, även om vi 

jobbar med det. Och då tog vi direkt skolan och socialen och så hade vi nästan 90 

stycken på utbildning direkt…/” Kunskap och förståelse upplevs nödvändigt på alla 

hierarkiska nivåer, även organisationens ledning. ”Så tror jag det blir lättare att 

implementera. Taktik också. För man måste, när man ska väl…så måste man ha 

högsta ledningen med sig”.  Ökad kunskap skapar också ramar och samsyn för vad 

varje verksamhet bör inrikta sig på. ”Att man skapar sig kunskap, om ämnet, som 

var ganska luddigt, det är luddigt mycket fortfarande, det tycker många andra då, 

och det underlättar vart man ska fokusera sig på.”  
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3.2.3 Anpassning förenklar samarbete och minskar arbetsbelastning 

Förändringsprojektet och implementeringen upplevs underlättas av anpassning av 

projektorganiseringen efter befintlig organisationsstruktur, samt anpassning av 

handlingsplanerna och det operativa förändringsarbetet efter personalens 

perspektiv, verksamheternas ordinarie uppdrag och andra, redan befintliga 

handlingsplaner. Anpassningen upplevs möjliggöra bättre samarbete, 

ansvarsfördelning och implementering, samt reducerar arbetsbelastning eftersom 

känslan av något nytt och betungande minskar. 

Anpassning av organiseringen i förändringsarbetet kan göras genom att i så stor 

utsträckning som möjligt använda sig av befintliga grupperingar både på lednings- 

och verksamhetsnivå som redan har liknande arbetsuppgifter. ”Ja alltså det är ju 

saker man ska göra som man inte har gjort förut, men i ledningsstrukturen så är 

det inga nya grupper så. Och vi har ändå hittat dom grupperna som ligger närmast 

här i det vardagliga arbetet.” Anpassningen ses som ett led i förändringsarbetet för 

att förenkla förändringsprojektet. ”Så man skapar en organisation som är smidig 

kring nånting så vet man att det blir bra med implementeringen.” 

Finns inte lämpliga befintliga grupper behöver de sättas samman och anpassas 

utifrån kommunens organisationsstruktur. Gruppmedlemmarna behöver ha rätt 

positioner där varje verksamhet är representerad för att samarbete, 

ansvarsfördelning och förankring ska kunna ske. ”Det är väldigt svårt att styra en 

förvaltning och även en enhet och då måste du ha personer som är knutna till den 

här enheten på ett eller annat sätt som också kan ta med sig frågan”. Anpassningen 

kan också innebära att involvera personal som redan har liknande arbetsuppgifter. 

”Ja och man förstår att det finns så många frågor som rör det förebyggande arbetet 

som har gemensamma nämnare, så där har vi nu skapat ganska bred arbetsgrupp 

med människor som har ett ganska stort intresse för att få till det här.” 

Att anpassa utformningen av handlingsplanen efter redan existerande 

handlingsplaner exempelvis mot hot och våld, upplevs leda till minskat antal 

handlingsplaner att förhålla sig till. Det kan handla om att förändra en befintlig 

handlingsplan eller sammanfoga den med den nya. För att anpassning av 

handlingsplanen ska kunna ske krävs delaktighet och involvering av 

verksamheterna i framtagandet av handlingsplanen vilket upplevs viktigt i 

projektprocessen. Att involvera verksamheterna i projektet innebär även att 



19 

använda sig av deras kunskap för att skapa en fungerande handlingsplan.  ”Min 

uppfattning om hur ett arbete ska utföras är inte den rätta alla gånger kanske, utan 

det finns människor ute på förvaltningen som…ändå har koll på sin del.” Att 

integrera förändringsprojektet i befintligt arbete upplevs också leda till minskad 

känsla av något nytt och betungande. ”Då är mottaget så här -men vad bra, vad 

skönt! Jag trodde du skulle komma med någonting nytt, att vi var tvungna att göra 

mer.”  

 

3.2.4 Rätt position ger tillgång till nödvändiga arenor 

Kommunens organisationsstruktur och respondenternas position i organisationen 

har betydelse för deras möjligheter att ingå i nödvändiga sammanhang. Platt 

organisering eller rätt position i organisationen ger lättare tillgång till nödvändiga 

grupper och verksamheter. Lämplig position upplevs underlätta genomförandet 

eftersom det i högre utsträckning går att påverka riktning och beslut och därmed 

även själva projektprocessen. 

Ju närmare högsta beslutande chef respondenten positionerats, desto större blir 

tillgången till både beslutande ledningsgrupper och operativa verksamheter och kan 

påverka beslut och prioriteringsordning. ”Ja det påverkar mycket därför att dels 

så...du får ett mandat, om du har kommunchefen som chef så får du ett mandat med 

det, så att allt du gör, du behöver inte säga så här att det är på uppdrag av 

kommunchefen för det förstår man ju, det är ju den enda som ger mig uppdrag, så 

det blir självskrivet.” Att ha en delad tjänst och på så sätt tillhöra flera verksamheter 

underställd flera verksamhetschefer, kan också underlätta då respondenten genom 

sin tjänst har rätt att röra sig i dem, förutsatt att dessa chefer har samma högsta 

beslutande chef. ”Det tror jag är en framgångsfaktor att vi är…att jag på nåt vis 

hör till alla förvaltningar/…/jag hör inte till en speciell förvaltning utan jag blir 

lika mycket hörd på i skolan som socialen och i fritid liksom, en är som en spindel 

i…så här.” Hur kommunen är organiserad spelar också roll för vilket mandat 

respondentens position har. Ju plattare organisation desto mer lättöppnade dörrar in 

till verksamheterna. ”Det är ju ganska lätt i [kommunen] för vi har inga 

förvaltningsgränser. /…/och det underlättar ju naturligtvis. Jag kan liksom ringa 

vem jag vill utan att jag måste skaffa ett uppdrag kanske hela tiden för att jag gör 

det.” Flertalet av respondenterna uttrycker också att det underlättar att 
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kommunorganisationen är liten, vilket kortar kommunikationsvägarna och 

underlättar projektprocessen. ”Jag kan ju klampa in direkt. Vi kan sitta och dricka 

kaffe varje dag, alltså vi kan bara så här/…/hur ser din kalender ut? Ska jag maila 

ut till… Det går så här fort! Och sparar enorma tider.” 

 

3.2.5 Personliga relationer öppnar dörrar 

Majoriteten av respondenterna uttrycker på olika sätt att förtroendefulla relationer 

och ett personligt nätverk är de viktigaste och mest avgörande underlättande 

faktorerna för genomförandet av förändringsprojektet. Förtroendefulla relationer 

och personliga nätverk ger möjlighet att bli lyssnad på, möjlighet till informella 

samtal samt mer lättöppnade dörrar till nyckelpersoner och verksamheter. Samtliga 

av dessa respondenter har arbetat mellan 10 till långt över 20 år i samma 

kommunorganisation. 

God personkännedom och personligt nätverk medför att det blir lättare att veta vilka 

de bör kontaktas i olika frågor. ”Ja man vill ju inte att det ska vara personbundet 

men det blir ju gärna det, att man vet vem man ska fråga.” Personligt nätverk och 

att vara känd i organisationen gör det lättare att nå fram till människor vilket 

underlättar förankring och genomförande. ”/…Det går mycket enklare att driva nya 

processer. Kallar jag till en utbildning i det här speciella ämnet, kanske 

våldsbejakande, och vet dom inte riktigt vem det är som kallar det här, så kommer 

man inte i lika stor omfattning.” 

På olika sätt framhålls goda relationer som en oumbärlig faktor för att kunna 

genomföra projektet. ”För att kunna lyckas här så gäller det att kunna ha bra 

relationer med dom man ska jobba med.” Förtroendefulla relationer upplevs 

möjliggöra att bli hörd i viktiga frågor, ”Jamen när man kommer med nåt nytt 

förslag som ”det här är något vi måste ta tag i” så känner jag att de lyssnar”, och 

leder också till enklare och snabbare kommunikation med beslutsfattare, ”Jag gör 

som vanligt. Jag går in och sätter mig, och sen lyssnar han när jag kommer.” 

Förtroendefulla relationer skapar också handlingsutrymme och möjlighet till 

självbestämmande. ”Varför jag har fria händer det är för att man har byggt upp en 

långsiktig relation med dom som beslutar att dom litar på att det här är nånting 

som vi ska jobba med.” Relationer används många gånger varsamt taktiskt för att 
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driva förändringsarbetet framåt. ”Till exempel åker jag och äter lunch ibland och 

pratar med kuratorer och rektorer, ”men nu får vi ordna detta nu då” och det är ju 

mycket lättare liksom. Att vi måste alltid, hela tiden vara en sån här infiltratör 

[skratt] men så är det”. Några respondenter påtalar fördelen att kunna nå personal 

ute i verksamheterna. ”Det finns ju personer i skolmiljö till exempel som är lite 

positiv och vill och ja, prata med den eller hon eller han. Jamen så småningom 

kommer de att säga till rektorn och så vidare.” 

 

3.3 Sammanfattning resultat  

Sammanfattningsvis upplevs odefinierade mål och vägar, otydlig styrning, hög 

arbetsbelastning samt bristande mandat försvåra projektarbetet eftersom det bidrar 

till osäkerhet gällande mål och metoder och bristande samsyn, otydlig 

ansvarsfördelning, sänkt prioritering av projektet samt begränsar det personliga 

handlingsutrymmet. 

Samtidigt beskrivs upplevelser av att samhällets påverkan via media och statliga 

rekommendationer, ökad kunskap samt anpassning efter befintlig struktur och 

arbetssätt underlättar projektarbetet genom att prioritering, delaktighet och samsyn 

ökar, samarbete förenklas och arbetsbelastning minskar. Dessutom upplevs rätt 

position i organisationen och framför allt goda personliga relationer ge tillgång till 

nödvändiga arenor och möjlighet till informella samtal och att bli lyssnad på. 
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4   Analys 

Resultatet har analyserats med hjälp av Remington och Pollacks (2007) teori om 

drivkraftskomplexitet och teknisk komplexitet, och presenteras i tre delar: 

4.1 Riktning och målbild, 4.2 Tillvägagångssätt samt 4.3 Handlingsutrymme. 

 

4.1 Riktning och målbild 

Svårigheter i förändringsprojekten kopplade till otydliga mål, styrning, ansvars-

fördelning samt prioritering skulle kunna förklaras och förstås genom Remington 

och Pollacks (2007) teori om drivkraftskomplexitet. Remington och Pollack (2007) 

hävdar att själva drivkraftskomplexiteten bottnar i odefinierade mål och syften som 

kan tolkas olika eller betyda flera saker. Otydliga mål medför även osäkerhet vilken 

väg som är bästa för att driva processen framåt. Drivkraftskomplexitet uppstår 

också när det finns skiftande eller outtalade bakomliggande orsaker till att 

engagemang uppstår (Remington och Pollack 2007). Antalet människor som 

behöver involveras för projektets genomförande påverkar dess komplexitet kraftigt.  

Ju fler personer som är nödvändiga för att nå projektmålet, desto mer ökar 

drivkraftskomplexiteten eftersom fler behöver komma överens om målbild och 

färdriktning. (Remington & Pollack 2007). Sammantaget handlar 

drivkraftskomplexitet om svårighet att få människor att rikta sin drivkraft mot ett 

gemensamt mål, på samma sätt och av samma anledning.  

”Drivkraftskomplexitet återfinns ofta i förändringsprojekt när det är tydligt att 

något måste göras för att förbättra en problematisk situation, men det är oklart vad 

detta något är (Remington & Pollack, 2007 s.51)”. I avsnitt 3.2.1 visar sig den 

problematiska situationen, existensen av våldsbejakande extremism, vara en 

angelägen samhällsfråga som väckts i människors medvetande av genom 

massmedias påverkan och statliga påbud. Samhällsdiskursen har en avgörande 

verkan för samsyn att ”något måste göras” vilket höjer prioriteringen av projektet 

inom organisationen och bidrar till minskad drivkraftskomplexitet. I enlighet med 

citatet ovan verkar det dock vara oklart vad detta ”något” är. Det innebär att själva 

målet förblir otydligt tills nödvändiga aktörer enats om måldefinitionen.  

Drivkraftskomplexitet kommer till uttryck i projekten genom diffusa och 

föränderliga mål samt svårigheten att få en stor mängd människor att känna 
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engagemang och arbeta åt samma håll. Frågor om riktning och tidsaspekter behöver 

ständigt hanteras. Ett exempel: medan projektmålet är att ha ett fungerande 

förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, råder det samtidigt oklarhet 

om vad det förebyggande arbetet bör innebära samt bristande samsyn om vilka som 

måste vara delaktiga i processen både gällande beslut och operativt arbete för att 

arbetet ska fungera. Otydliga mål bäddar för otydliga beslut och därmed otydlighet 

i fråga om projektets riktning och prioritering i organisationen. 

Resultatet visar att drivkraftskomplexitet existerar i alla delar av organisationerna, 

och svårighet att skapa samsyn kan uppstå på alla hierarkiska nivåer. 

Ledningsgruppernas uppfattningar om projektmål och projektens tillvägagångssätt 

är tillräckligt olika för att försvåra formella beslut, vilket leder till bristande 

styrning. Där styrningen är svag behövs stor arbetsinsats av projektledaren för att 

skapa förståelse och engagemang både på ledningsnivå och i de operativa 

verksamheterna. 

Drivkraftskomplexiteten i projektarbetet förstärks av det stora antalet människor, 

från ledningsnivå till enskilda medarbetare i operativ verksamhet, som behöver 

förstå mål och riktning för att förändringsprojektet ska kunna genomföras. Hög 

arbetsbelastning och krav att hantera många olika ordinarie, akuta och lagstadgade 

arbetsuppgifter bidrar till drivkraftskomplexiteten, eftersom det medför skiftande 

åsikter om vad som bör prioriteras och kan leda till motstånd mot nya idéer och 

arbetssätt. Hög arbetsbelastning och låg prioritering medför att handlingsplanerna 

riskerar därmed att bli liggande utan att användas med följden att de redan från 

början upplevs meningslösa. Resultatet visar också att även om formella beslut som 

tas på ledningsnivå påverkar samsyn och prioritering av projektet positivt så 

kvarstår problemet med tungt belastade verksamheter där tid och energi inte räcker 

till för ännu ett uppdrag. Arbetet måste rymmas i befintlig arbetssituation för att 

kunna prioriteras av dem som ska utföra det. 

De metoder som används i projekten för att skapa samsyn kring mål och arbetssätt 

beskriver Remington och Pollack (2007) som lämpliga sätt att hantera 

drivkraftskomplexitet och metoderna exemplifierar ytterligare att projekten 

karaktäriseras av denna komplexitetstyp.  Metoderna handlar om organisatoriska 

frågor som att vidta kunskapshöjande åtgärder om både problemet och 
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problemlösningsmetoder genom exempelvis utbildning och diskussioner samt 

anpassa projektarbetet efter befintlig organisering och rutiner. Metoderna upplevs 

minska förändringsmotståndet, öka prioriteringen och förbättra samarbetet. 

Kunskapshöjande åtgärder i ledningsgrupper som bidrar till samsyn främjar 

dessutom möjligheten att gemensamma formella beslut tas vilket ger tydligare 

ansvarsfördelning och målinriktning genom hela organisationen. Att integrera 

arbetssätt och organisering efter specifik kontext bidrar till bättre kommunikation 

och kunskapsdelning mellan människor och verksamheter. Dessutom leder det till 

att arbetsbelastningen inte upplevs öka vilket underlättar förändringsprojektets 

genomförande i belastade verksamheter och att handlingsplanerna verkligen 

implementeras och används. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Teknisk komplexitet uppstår ofta vid nya projekt som inte genomförts tidigare och 

där osäkerhet råder kring problembild och problemlösning trots att målet kan vara 

tydligt. Projektdeltagarna vet vart de vill men inte hur det ska göras och teknisk 

komplexitet handlar således om hur processen ska gå till (Remington och Pollack 

2007). 

Teknisk komplexitet kommer till uttryck i studiens resultat både genom 

förändringsprojektens karaktär, exempelvis att det är något som aldrig gjorts förut, 

och hur projekten hanteras. Det finns ingen färdig mall som kan tala om hur 

projekten bäst bör genomföras i varje kommun och arbetsmetoderna är 

opreciserade, otydliga och föränderliga. Medan drivkraftskomplexiteten handlar 

om bristande samsyn gällande mål och problemlösningsmetoder, handlar teknisk 

komplexitet om otillräcklig kunskap och erfarenhet om vad som fungerar. Även om 

de övergripande projektmålen upplevs ganska klara, verkar det vara oklart hur detta 

ska åstadkommas då erfarenhet av liknande projekt saknas.  Dessutom är de olika 

aktiviteterna som måste fungera i varje verksamhet ofta odefinierade eller kan 

tolkas olika av dem som ska delta i arbetet. Otydligheten och tolkningsutrymmet 

gällande problemlösningsmetoder ökar osäkerheten eftersom möjliga lösningar på 

problemen kan ge både olika och svårbedömda effekter och ”hur”-frågan blir då 

ännu mer komplicerad. Svårbedömda effekter medför att aktiviteter i 
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förändringsprocessen som att pröva olika arbetssätt eller olika utbildningar måste 

utvärderas under själva genomförandet, något som Remington & Pollack (2007) 

beskriver som ett naturligt och nödvändigt sätt att hantera teknisk komplexitet. 

Teknisk komplexitet kan också uttolkas i resultatet genom de metoder som upplevs 

underlätta projektarbetet. Liksom vid drivkraftskomplexitet handlar det om 

kunskapshöjande åtgärder som exempelvis utbildning och diskussionsmöten, samt 

anpassning av organisering och arbetssätt till befintlig organisation. Skillnaden är 

att istället för att som vid hög drivkraftskomplexitet försöka få människor att förstå 

varför och vart energin bör riktas, läggs fokus vid teknisk komplexitet på att 

klargöra hur projektprocessen bör gå till genom att lösa frågor om 

problemlösningsmetoder. Genom ökad kunskap förenklas beslut om hur 

organiseringen bör ske, och via anpassade arbetsgrupper med rätt kompetens kan 

kommunikation och kunskapsdelning främjas och projekt processen förenklas. 

Teknisk komplexitet och drivkraftskomplexitet påverkar varandra.  Drivkrafts-

komplexiteten som visat sig kunna bidra till otillräcklig styrning och avsaknad av 

formella beslut, bidrar sin tur till otydlig ansvarsfördelning om vem som behöver 

göra vad i olika delar av organisationen. Otydlig ansvarsfördelning förstärker 

teknisk komplexitet genom att frågan om hur förändringsprojektet bör genomföras 

i verksamheterna inte tydliggörs och osäkerheten om problem-lösningsmetoder 

förstärks. Detta kan även förstärka drivkraftskomplexiteten eftersom den otydliga 

ansvarsfördelningen återigen försvårar arbetet att skapa samsyn med nödvändiga 

verksamheter och deltagare om problembild och problemlösningsmetoder. Att 

kunna svara på ”hur” föreslå möjligt tillvägagångssätt kan därmed göra det lättare 

att skapa samsyn kring riktning och målbild. 

 

4.3 Handlingsutrymme 

Utöver de faktorer som analyserats i de två föregående avsnitten i detta kapitel så 

kvarstår frågan hur personliga relationer och position i organisationen, och därmed 

handlingsutrymme och förmåga att påverka, står i relation till teknisk komplexitet 

och drivkraftskomplexitet. För att kunna hantera både drivkraftskomplexitet och 

teknisk komplexitet krävs enligt Remington och Pollack (2007) effektiv 

kommunikation, samarbete och relationsbyggande aktiviteter. För att kunna 
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samarbeta, kommunicera och bygga relationer krävs möjlighet att ingå i nödvändiga 

sammanhang där detta kan ske (Remington & Pollack 2007). Projektledarens 

position i organisationen har betydelse. Att arbeta i en platt organisation eller inneha 

en hög position eller delad tjänst med formell möjlighet att nå in i flera 

verksamheter ger större chans till fruktbar kommunikation och att kunna påverka 

projektprocessen. Samtidigt framkommer det i resultatet att samtliga respondenter 

som arbetat länge inom samma organisation och därmed kunnat bygga upp 

personliga relationer upplever att förtroendet och personkännedomen ger ett 

nödvändigt och avgörande handlingsutrymme för att kunna bli hörd och lyssnad på 

när det behövs. 

Ju mer begränsat det personliga handlingsutrymmet är gällande vägar in på arenor 

och möjlighet att påverka, desto mer ökar komplexiteten i projekten. Teknisk 

komplexitet ökar eftersom begränsat handlingsutrymme ökar ”hur”-frågan genom 

att frågor uppstår om vilka vägar som leder till rätt arena samt att bli hörd och 

betrodd. Dessutom påverkar svårigheternas varaktighet eftersom en långvarig kamp 

för handlingsutrymme ökar arbetsbelastningen och kan leda till minskad 

prioritering av projektet hos projektledaren själv. Därmed riskerar också 

drivkraftskomplexiteten att förvärras när även den som ska verka för att föra 

projektet framåt börjar fråga sig ”varför ska jag göra det här?” och hellre ändrar 

riktning och prioriteringsordning bland sina olika uppdrag. På samma sätt minskar 

teknisk komplexitet när navigering inom organisationen upplevs enklare, och 

drivkraftskomplexitet blir lättare att hantera genom det förtroende som 

respondenterna har byggt upp och kan använda sig av för att bli lyssnad på. 

Att resultatet visar att rätt position i organisationen, formellt mandat, personliga 

nätverk samt förtroendefulla relationer upplevs vara avgörande verktyg för 

möjlighet att påverka projektets framgång, styrks av Remington och Pollacks 

(2007) resonemang att möjlighet att ingå i nödvändiga sociala sammanhang är 

avgörande för att kunna hantera de problem som uppstår. Utan sociala sammanhang 

kan inte kommunikation och samarbete ske och inga relationer utvecklas. Den som 

är handlingsbegränsad genom sin position i organisationen och/eller saknar 

personliga relationer och nätverk får det därmed svårare att hantera teknisk- och 

drivkraftskomplexitet och driva förändringsprojektet effektivt framåt. 
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4.4 Sammanfattning analys 

Upplevda svårigheter verkar härröra mestadels ur drivkraftskomplexitet, det vill 

säga svårigheter som kommer av otydlighet och delade meningar om riktning och 

målbild, prioritering samt tillvägagångssätt. Drivkraftskomplexiteten ökar genom 

det stora antalet personer i organisationerna som tillsammans behöver skapa 

samsyn, genom hög arbetsbelastning vilket sänker prioriteringsnivån samt genom 

otydlig styrning vilket ger oklar målinriktning och ansvarsfördelning. Ju svårare det 

är att få nödvändiga aktörer delaktiga i arbetet, desto högre drivkraftskomplexitet, 

processen tar längre tid och ännu mer engagemang krävs av projektledaren. Samsyn 

gällande riktning, prioritering och målbild underlättas genom metoder som 

kunskapshöjande åtgärder, anpassning efter befintlig struktur och arbetssätt samt 

genom formella beslut via engagerade ledningsgrupper. Samsyn påverkas också 

positivt genom yttre och av projektledarna opåverkbara faktorer som den 

samhälleliga diskursen i media och statlig rekommendation. Ju tydligare mål och 

klarare anledningar varför, desto lägre drivkraftskomplexitet. Oklarheter och 

okunskap om bästa tillvägagångssätt upplevs försvåra genomförandet och ger 

teknisk komplexitet. Organisering som främjar ökad kunskap, kommunikation och 

kunskapsdelning minskar teknisk komplexitet eftersom det ger möjlighet att reda 

ut oklarheter kring bästa tillvägagångssätt vilket i sin tur ger färre vägar att pröva 

och utvärdera. 

Komplexitetstyperna påverkar varandra. Ökad teknisk komplexitet ökar även 

drivkraftskomplexiteten genom att okunskap om rätt metoder försvårar samsyn 

kring problemlösningsmetoder. Samtliga metoder som upplevs minska 

drivkraftskomplexitet och teknisk komplexitet handlar om organisering och främjar 

samsyn, samarbete, kommunikation och kunskapsdelning. Analysen visar att det 

krävs handlingsutrymme och möjlighet att påverka genom formellt mandat och 

personliga relationer för att kunna använda dessa metoder. Goda relationer upplevs 

ha direkt avgörande betydelse för handlingsutrymme och därmed projektens 

framgång. 
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5 Diskussion och slutsats 

Liksom Remington och Pollack (2007) menar Burnes (2004) att det inte finns någon 

väg som passar alla förändringsprojekt. Burnes (2004) hävdar att det är endast 

genom att förstå den kontext som projektet ska genomföras i som rätt väg kan 

upptäckas, och Czarniawska och Sevon (1996), Laframboise et al. (2003) samt 

Erwin och Garman (2010) menar att det uppstår problem när människor är ovilliga 

eller oförmögna att bidra till förändring. Dessutom är människor oförutsägbara 

(Remington & Pollack 2007) och reagerar olika utifrån situation, egna erfarenheter, 

sätt att tänka och reagera (Jaafari 2003). Forskningsläget antyder alltså att upplevda 

organisatoriska brister som exempelvis sviktande styrning, hög arbetsbelastning 

och stängda dörrar som förhindrar interaktion bidrar till projektens komplexitet. 

Diskussionerna ovan ger också ytterligare förklaring till att metoder som 

exempelvis kunskapshöjning, samarbete och anpassning till befintlig organisation 

leder till minskad komplexitet. Genom rätt organisering kan kontexten bättre 

förstås, kommunikation med rätt personer kan ske, och framkomlig väg för 

projektet kan lättare upptäckas och bestämmas. Dessutom kan Burnes (2004), 

Lundy och Morin (2013) samt Laframboise et al:s (2003) diskussion om 

nödvändigheten av interaktion bidra till att bekräfta analysen angående möjlighet 

att påverka; om inte utrymme finns att interagera och ingå i nödvändiga 

sammanhang kan inte heller människor förmås att arbeta åt samma håll genom 

samsyn eller kontexten som projektet genomförs i förstås, och därmed försämras 

möjligheten till projektframgång. 

Werders (2000) diskussion om nödvändighet av handlingsutrymme för att kunna 

initiera förändring ger ytterligare en dimension till den verklighet projektledarna 

behöver förhålla sig till. Werders (2000) syn på att makt och auktoritet inte kan 

bidra till frivillig, förankrad och hållbar förändring, motsäger idén att stark formell 

eller informell position kan vara en avgörande faktor. Att betrakta analysen utifrån 

Werders (2000) synsätt skulle därmed innebära att de personliga relationer som 

upplevs ha avgörande betydelse för projektens framgång handlar mer om 

projektledarens utrymme att skapa möjlighet för människor att själva vilja bidra till 

förändring än att kunna direkt förmå människor att förändras. Werders (2000) 

synsätt skulle också innebära att formell position är av mindre vikt i det avseendet, 

även om den uppenbarligen kan öppna dörrar till nödvändiga arenor. De personliga 
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relationerna har därmed större betydelse för tillit och kommunikation. Här ligger 

också sårbarheten Werder (2000) diskuterar – för att verklig, frivillig och hållbar 

förändring ska kunna ske krävs mod att släppa kontrollen om målbild och vägar dit 

för att istället låta deltagarna förhandla fram hur detta ska se ut. Werders (2000) 

argumentation att våga låta sig influeras av deltagarna innebär också att 

förtroendefulla relationer inte bara öppnar upp för samarbete och stärker 

projektdeltagarna, utan ger också möjlighet till stärkt handlingsutrymme för 

projektledaren själv genom den styrka samsynen och överenskommelsen ger. 

Förutom odefinierade mål, otydliga vägar och otydliga problemlösningsmetoder 

samt svårigheter att skapa samsyn kring prioriteringsnivå av projektet, verkar även 

projektens form vara diffusa och svårdefinierade. Otydligheten kring start, slut, och 

innehåll kan riskera att göra det svårt att driva förändringsprojekten framåt. 

Situationen kan förstås genom Freds (2018) diskussion om projektifiering i 

kommunal verksamhet, där projekttekniker och projekttänkande används för att 

driva förändringsprocesser utan tydlig projektarbetsform. Projektens diffusa form 

skulle utifrån Freds (2018) synsätt kunna ses som en naturlig utveckling av nya 

arbetssätt enligt projektmetodik och något som går att utveckla till något nytt och 

produktivt. Sahlin (1996) och Forsell et al:s (2013) argumentation för skillnaden 

mellan projekt som arbetsform och process, kan också användas för att förstå 

otydligheten i projekten genom att våga frångå den klassiska synen på projekt som 

planerade och tidsavgränsade, med fördefinierade syften och mål samt särskild 

organisering och med särskilda projektpraktiker. Att istället som Sahlin (1996) och 

Forsell et al (2013) beskriva projekten som processer som syftar till 

beteendeförändring, kan större betydelse ges till effekten av aktiviteterna än själva 

projektaktiviteterna i sig. I en beteendeförändringsprocess är människors 

förändring och skeendet själva projektet och projektets mål (Sahlin 1996, Forsell et 

al. 2013). Det skulle i så fall kunna innebära att även om det kan uppstå frustration 

kring diffus projektorganisering utan tydligt start- och slutdatum, så kan projekten 

ses som pågående processer som kräver tid och utrymme i varje deltagares 

arbetsvardag, hur lång tid det än tar. Projektprocessen är inte avslutad förrän 

nödvändig personal har förändrat sitt arbetssätt oavsett vilka projektaktiviteter som 

planeras och genomförs. Det gör det mycket svårt att kunna sätta ett slutdatum för 

ett förändringsprojekt och vid den tidpunkten förvänta sig ett fullgott 
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projektresultat. Att förändringsprojekt oftast verkar ses som tidsbegränsad 

arbetsform istället för process skulle kunna ge en förklaring till varför så stor andel 

förändringsprojekt världen över anses misslyckade. Att istället se projekten som 

processer med människor i förändring ger möjlighet att organisera på ett mer 

lämpligt sätt än vid klassisk projektarbetsform, och kräver annan definition av 

delmål och mål. Ett exempel är att skriva en komplett handlingsplan som alla har 

läst är inte detsamma som att alla förstår och kan använda sig av den. Att både se 

projekt som processer kan därmed möjliggöra större tålamod när resultaten inte blir 

som förväntat, och ger incitament för metodutveckling utifrån organisationens 

unika förutsättningar. 

Mer forskning krävs om projekt som processer som drivs med hjälp av projektlogik 

för att ytterligare förstå projektledares svårigheter och möjligheter i kommunala 

projektsammanhang. 

 

5.1 Slutsats 

Studiens syfte är att generera kunskap om vad som påverkar förändringsprojekts 

utfall, genom att studera kommunalt anställdas upplevelser av att ansvara för 

interna förändringsprojekt. För att besvara syftet har följande frågeställning ställts: 

• Vad upplever respondenterna försvårar respektive underlättar 

genomförandet av förändringsprojekt i offentlig verksamhet? 

Med stöd av ovanstående resonemang i analys och diskussion kan följande 

slutsatser dras: 

1. Projektens genomförande tycks hänga samman med hur projektledarna 

upplever att projekten prioriteras inom organisationen. Att skapa samsyn 

kring mål och problemlösningsmetoder är nödvändigt för att projekten ska 

kunna prioriteras, samtidigt som prioritering är nödvändigt för att samsyn 

ska kunna uppstå. Svåra genomföranden hänger samman med låg 

prioriteringsnivå inom organisationen. Otydliga mål och 

problemlösningsmetoder, otillräcklig styrning samt hög arbetsbelastning 

påverkar prioriteringsnivån negativt hos nödvändiga deltagare och försvårar 

projektets genomförande. Utbildning, anpassning av arbetssätt och 
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organisering samt tydlig styrning främjar samsyn och prioritering och 

upplevs underlätta genomförandet. En yttre, opåverkbar 

prioriteringsfrämjande faktor är den samhälleliga diskursen kring problemet 

som projekten avser att hantera. 

2. Vilka underlättande metoder det än finns att använda sig av så är de 

meningslösa och oanvändbara i förändringsprojekt om inte möjlighet ges att 

utveckla eller underhålla personliga relationer med nyckelpersoner i 

organisationen. Goda relationer ger handlingsutrymme och förtroende och 

är avgörande för projektledarens förmåga att kunna hantera svårigheter och 

finna lösningar, motivera andra till att vilja bidra till förändring och skapa 

ett lyckat projektresultat.  

3. Upplevda svårigheter verkar också komma av själva projektorganiseringen 

med de förväntningar gällande vad ett förändringsprojekt är. Projektarbetet 

verkar utövas någonstans mellan projektarbetsform och traditionell 

organisering i offentlig förvaltning, ett fenomen som skulle kunna ses som 

en naturlig följd av projektifiering av organisationen och en effekt av en 

levande organisationsförändring. Projektledarna hanterar därmed inte bara 

diffusa mål och metoder, utan själva arbetsformen verkar vara otydlig och 

svårhanterad. Den otydliga arbetsformen skulle kunna ses som orsaken till 

att mål och metoder blir just diffusa och svåra att definiera från början. 

Den traditionella synen på projekt kan också vara en orsak till att 

förändringsprojekt upplevs svåra att lyckas med. Att utifrån projekt som 

arbetsform kunna avgöra specifik metod och bestämd tidsrymd inom vilken 

människor med olika viljor, mål och erfarenheter ska förändra beteende i en 

föränderlig värld är oerhört svårt, om inte omöjligt. Det betyder att 

projektets ramar, om det finns några, i form av tid, resurs och förväntat 

resultat redan från början kan ha dömt projektet att misslyckas. Att istället 

definiera förändringsprojekt som processer med själva förändringen i fokus 

skapar bättre förutsättningar att kunna sätta projektmål och ramar som 

möjliggör ett lyckat resultat.  
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5.2 Studiens brister och risker 

Studiens tillvägagångssätt har sina brister och risker. Exempelvis finns det risk att 

respondenterna inte känt sig trygga nog i intervjusituationen för att verkligen kunna 

säga det som de har i åtanke. Det kan också vara så att deras berättelser kan påverkas 

av något som nyligen hänt och som gör att utsagan förändras i förhållande till hur 

de verkligen kände när de upplevde viss händelse. Samtidigt så bör tilltro ges till 

respondenternas upplevelser så som de berättas utifrån det läge respondenterna 

befinner sig i nu och materialet hanteras och tolkas med respekt för deras 

berättelser. Andra risker är att interaktionen i intervjusituationen påverkar svaren 

samt att analys och tolkning av material utifrån teorier och tidigare forskning skett 

på ett sätt som inte fångar det respondenterna menar. Dock bör empiriskt 

forskningsmaterial ses som genererat och inte insamlat eftersom den som utför 

intervjun och därefter tolkar materialet oundvikligen har en egen påverkan från 

skapandet av intervjuguide till resultat, analys och slutsats (Aspers 2009); en effekt 

som är ofrånkomlig och naturlig men viktig att medvetandegöra och reflektera över. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Vad tänkte du, vad kände du, vad gjorde du 

 

 

1. Berätta om din roll i projektet. 

 

2. Hur upplever du din arbetssituation ut kring det här uppdraget? 

 

3. Finns det någon situation du varit med om kring arbetet med 

implementeringen där det känts som att det går framåt? Kan du ge 

exempel? 

 

4. Om du nu tänker dig en situation eller period när det inte känts så lätt. Har 

du något exempel? 

 

5. Vad upplever du underlättar ditt arbete med implementeringen? 

 

6. Vad upplever du bromsar ditt arbete med implementeringen? 

 

7. Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 Rekryteringsbrev 

 

Information om deltagande i studien ”Att arbeta i förändringsprojekt” 

 

Hej xxx, 

Tack för ett trevligt samtal och ett stort tack på förhand att du vill medverka till 

denna D-uppsats jag genomför på Magisterprogrammet i Projektledning, Karlstads 

Universitet. Studien handlar om framtagande och implementering av 

handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. Ca 10 personer i olika kommuner 

kommer att delta och din medverkan är viktig för att studien ska kunna genomföras. 

 

Inför intervjun: 

Att medverka i intervjun är helt frivilligt och om det inte känns bra att fortsätta så 

har du rätt att avbryta när som helst före, under eller efter intervjun, självklart utan 

krav att behöva förklara varför. Intervjun genomförs på en avskild plats där ingen 

annan kan höra vad som sägs och tar ca 45 min. Intervjun kommer att spelas in för 

att materialet senare ska kunna analyseras, och materialet kommer endast att 

användas i studiens syfte utan att någon utomstående kan få tillgång till den. När 

studien är klar kommer inspelningen att raderas. Mycket stor vikt läggs vid 

konfidentialitet och du som deltar ska kunna känna dig helt trygg med att ingen in-

formation kan spåras tillbaka till dig eller din organisation. Den färdiga studien 

publiceras i ett digitalt arkiv för vetenskapliga studier och studentuppsatser, diva-

portal.org. Självklart får du som deltagare i studien ett exemplar kostnadsfritt om 

så önskas.  

Behöver kontakta mig? Tveka inte att ringa, skicka sms eller mail! 

Vi ses den ___ kl. ___ 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sophie Janulf 

073-6** ** *5 

janulf.sophie@gmail.com 


