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Sammanfattning 

Sedan mitten av 1900- talet har användningen av arbetssättet projekt ökat i både 

privat och offentlig sektor. I och med ökningen blir frågor om hur projekt i större 

utsträckning kan nå sina mål allt mer intressanta. En av projektets utmaningar är 

att hantera den osäkerhet som finns naturligt i arbetssättet. För att hantera 

projektets osäkerhet har undersökningen identifierat två perspektiv inom 

forskningen av risk- och osäkerhetshantering. Det första perspektivet, 

argumenterar för användningen av olika analysmetoder för att identifiera och 

åtgärda risker som projektet kan utsättas för.  Det andra perspektivet anser att 

projektet inte bör låsa sig till specifika scenarion, istället bör projektet förberedas 

för att hantera all typ av osäkerhet. Användningen av analysmetoder är det 

vanligaste sättet för projekt att hantera risker, men forskning visar att alla risker 

inte kan identifieras, utan inträffar senare under projektets gång som oväntade 

händelser.  

Syftet med den här studien är att undersöka vilka risker som inte fångades upp av 

riskanalysmetoderna, utan senare inträffar som en oväntad händelse. Studien vill 

undersöka hur oväntade händelser beskrivs, var i projektorganisationen de 

uppstår, samt hur de hanteras. 

Studien är en kvalitativ undersökning där datainsamlingen gjordes genom sju 

ostrukturerade intervjuer med projektledare från Landstinget i Värmland. 

Resultatet analyserades sedan tematiskt och jämfördes med studiens teoretiska 

utgångspunkt.  

Undersökningen har visat att flest oväntade händelser uppstår i interna och 

externa beroenden mellan projekt och andra parter. Sammanlagt beskrevs 12 

stycken oväntade händelser som har uppstått på sex olika platser i projektmiljön. 

Händelserna hanterades genom samverkan mellan projektet och andra parter 

och/eller genom olika typer av kompetensutveckling. Resultatet visar att 

Landstinget i Värmland medvetet arbetar förebyggande i sin hantering av 

oväntade händelser.    
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Abstract 

Since the mid-20th century, the use of projects has increased in both the private 

and the public sector.  As a consequence, questions about how projects to a 

greater extent can reach their goals become more interesting. One of the 

challenges the project has to manage is the uncertainty that naturally exist in this 

way of work. The study has identified two perspectives in research of risk and 

uncertainty management in projects. The first perspective, argues for the use of 

various analytical techniques to identify and address the risks that the project may 

face.  The second perspective argues that the project should not focus its attention 

to specific risk scenarios; instead, it should prepare itself to handle any type of 

uncertainty. The use of analytical methods is the most common way for projects 

to manage risks, but research shows that not all risks can be identified, some 

occurs later during the project as unexpected events.   

The purpose of this study is to examine the risks that are not captured by the risk 

analysis methods, but later occurs as an unexpected event. This study will 

examine how an unexpected event describes, where in the project organization 

they arise and how they are handled. 

This study is a qualitative survey where the data collection was done by seven 

unstructured interviews with project managers from a public organization. The 

results of the interviews were then analyzed thematically and compared with the 

studies theoretical base. 

The investigation has shown that the most unexpected events occur in the internal 

and external dependencies between projects and other parties. A total of 12 

descriptions of unexpected events have been identified on six different sites in the 

project organization. The events were handled through the interactions between 

the project and other parties and/or by different types of skill development. The 

results show that the public organization consciously worked preventive in their 

handling of unexpected events. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan mitten av 1900-talet har projekt blivit ett vanligt förekommande sätt att 

arbeta. Arbetssättet som först utvecklades inom det amerikanska försvaret, 

används numera i alla typer av organisationer, både i privat- och offentlig sektor 

(Berggren, 2011).  En av anledningarna är enligt Christensen och Kreiner (1997) 

att projekt möjliggör organisationers behov av snabba förändringar. De menar att 

organisationer idag måste vara flexibla för att möta omvärldens krav på ständig 

utveckling och förnyelse. Utan förmågan att anpassa sig är det svårt för 

organisationer att vara konkurrenskraftiga. Författarna menar fortsättningsvis att 

projekt tidigare har betraktats som organisationsdelen som hanterarar enstaka 

undantag från den ordinarie verksamheten. Idag hanterar projekten inte längre 

enstaka undantag utan utgör istället en stor del av hela den totala verksamheten. 

Projektformen har i många företag konkurrerat ut det traditionella sättet att arbeta 

på (Berggren, 2011). 

I takt med det ökade projektanvändandet blir frågor kring hur projekt kan bli mer 

effektiva och i större utsträckning nå sina mål allt mer intressanta. Det finns 

många utmaningar kring att genomföra ett lyckat projekt. En av de största är att 

hantera dess osäkerhet (Jansson & ljung, 2004). Projekt är som arbetssätt osäkert, 

det ska under en begränsad tid utföra en specifik uppgift som inte tidigare har 

utförts. Eftersom uppgiften är ny finns det ofta en begränsad kunskap om hur man 

bäst går tillväga för att lösa uppgiften. Projektgruppen kan inte göra annat än att 

efter bästa förmåga planera hur uppgiften bör kunna lösas, och sedan efter bästa 

förmåga försöka. Men det är inte bara projektgruppens förmåga att planera som 

kan påverka projektets resultat. Den kanske största källan till osäkerhet finns 

utanför projektets administrativa ramar. Jensen, Johansson och Löfström (2007) 

menar att alla projekt påverkas av den organisatoriska miljö i vilket det existerar. 

Projekt är alltid beroende av sin omvärld, bland annat för att bli tilldelat resurser, 

vilket skapar beroenden. Beroenden som ger omvärlden makt och inflytande över 

projektet. Projektets resultat styrs, enligt Jensen et al. (2007), lika mycket av 

omvärlden genom olika typer av beroenden som av dess egen ledning.  

Med anledning av den osäkerhet ett projekt utsätts för är inte konstigt att vissa inte 

går riktigt som det var tänkt från första början. Det finns flera storskaliga 

exempel, Berggren (2011) tar upp byggnationen av operahuset i Sidney, 

Australien. Enligt planen skulle operahuset byggas på sex år och kosta ca 58 

miljoner svenska kronor. Resultatet blev en byggnadstid på 16 år till en slutlig 

kostnad på över en halv miljard kronor, alltså nära 14 gånger så mycket. De flesta 

projekt är dock inte på en så stor skala, utan huvudparten är betydligt mindre och 

rör sig ofta inom en enskild organisation. Men oavsett skala är osäkerhet en 

naturlig del av ett projekt.  En faktor för att framgångsrikt genomföra ett projekt 
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är att på olika sätt hantera denna osäkerhet. Men forskare är kluvna i frågan hur 

osäkerhet på bästa sätt bör hanteras.  En del menar att en viss typ av hantering 

ökar istället för minskar osäkerheten. 

 

1.2 Problembeskrivning 

I studien kommer två typer av perspektiv kring risk- och osäkerhetshantering att 

diskuteras. Perry (1986) menar att projekt kan hantera dess osäkerhet genom att 

innan projektplanen realiseras, identifiera risker som skulle kunna inträffa och 

åtgärda dem. Eller att förbereda en plan över åtgärder som projektet kan använda 

för att minska de negativa effekter risken kan ha på projektet om den inträffar. 

Elkington och Smallman (2002) argumenterar för att det finns en klar koppling 

mellan projekts framgång och i vilken utstäckning det har använt den här typen av 

riskhantering. Metoden bygger oftast på fyra förutbestämda steg som bör göras 

innan projektet påbörjar ett nytt arbetsmoment. Första steget är att projektgruppen 

ska identifiera vilka risker som projekt i framtiden kan utsättas för. Nästa steg är 

att analysera vilken sannolikhet det är att risken inträffar och sedan vilken 

konsekvens den kan ha på projektet. När detta är gjort väljs riskerna med högst 

sannolikhet och konsekvens ut. Dessa sammanställs i en åtgärdsplan som 

beskriver vad projektet ska göra för att minimera konsekvenserna av riskerna om 

någon av dem realiseras. Förespåkarna menar att ju tidigare i projektet metoden 

används, desto bättre för projektets resultat.  

Perspektivet, som jag i den här studien valt att kalla momentbaserad 

riskhantering, har enligt flera forskare brister. Chapman & Ward (2003) menar till 

och med att den är kontraproduktiv. De argumenterar för det problematiska i att 

lägga tid på att förebygga specifika riskscenarion som man inte säkert vet kommer 

inträffa. De menar att det inte går att skydda projekt från osäkerhet, oavsett hur 

mycket tid och kraft som investeras i dessa metoder. Förutsätter projekt att all 

osäkerhet kan identifieras med metoden och att projektet därefter är säkert, skapas 

en falsk trygghet. För att om oväntade händelser som inte identifierades i metoden 

inträffar kommer projektet stå oförberätt. 

 Istället anser kritikerna att det är bättre att förbereda projekt för att hantera all typ 

av osäkerhet och risker, inte bara specifika scenarion. En av förespråkarna är 

Geraldi, Lee-Kelley, Kutsch (2010). De väljer att inte endast fokusera på projekt 

och dess hantering av osäkerhet utan menar att hela projektorganisationen måste 

vara delaktig och anpassas i arbetet. Vidare delar de upp projektorganisationen i 

tre delar: linjeorganistioen, projektet och projektetdeltagarna. För varje nivå 

beskriver de förutsättningar som kommer förbättra projektets hantering av 

osäkeret och oväntade händelser. Viktigast för linjeorganisationen är att ge 

projektet handlingsutrymme för att snabbt och effektivt kunna hantera oväntade 

händelser. Projektet måste ha förmågan att samarbeta, både internt men även med 

externa parter utanför projektet. Geraldi et al. (2010) beskriver även vikten av att 
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projektet har kompetenta projektmedlemmar som är stresståliga och 

handlingskraftiga. Infinns dessa förutsättningar har projekt bra möjligheter att på 

ett effektivt sätt kunna hantera oväntade händelser. Jag kallar den typen av 

hantering för förebyggande osäkerhetshantering. 

Förespråkarna för den förebyggande osäkerhetshanteringen försöker även spåra 

källorna till osäkerhet. Chapman och Ward (2003) menar att vissa delar i 

projektetmiljön eller i projektet självt, i en större utsträckning än andra skapar 

osäkerhet. Om projektet kan lokalisera dessa, har det möjlighet att förebereda sig 

på vilka typer av oväntade händelser som i större utsträckning än andra kan 

inträffa. Det finns också möjlighet att på olika sätt åtgärda delarna som skapar 

osäkerheten.   Chapman och Ward (2003) har spårat tre generella källor för 

osäkerhet till hur projektet planeras och genomförs. Söderholm fokuserar på 

osäkerhet från projektets omvärld. Jensen et al. (2007) menar att källor till 

osäkerhet uppstår när projekt på olika sätt är beroende av andra projekt, eller delar 

i organisationen, för att genomföra sin uppgift.  

Som problembeskrivningen visat finns det en inte helt samstämmig uppfattning 

bland forskare om hur risker och osäkerhet på bästa sätt bör hanteras. Den 

momentbaserade riskhanteringen är utbredd och kan ses som standard vad gäller 

riskhantering (Jansson & Ljung, 2004). Trots att projekt använder sig av metoden 

så kommer det under projektets gång att påträffa händelser som är oväntade och 

som inte kunde identifieras (Ward & Chapman, 2003) Hur beskrivs oväntade 

händelser, var i projektmiljön uppstår de och hur kan de hanteras?    

För att svar på dessa frågor har jag valt att studera osäkerhetshantering i interna 

förändringsprojekt. Projekttypen används när organisationer vill förändra arbetsätt 

eller organisatoriskstruktur. Typen av projekt ger fördelen att all information om 

projektet, och alla som arbetar med det, finns i samma organisation. Statisk visar 

även att projekttypen i 70 % av försöken inte framgångsrikt genomförs 

(Rothermel & Lamarsh, 2012), vilket kan vara en indikation för att typen av 

projekt i större utsträckning utsätts för oväntade händelser. Jag vill studera 

hanteringen av osäkerhet utifrån projektledarens perspektiv. Orsaken bygger på 

antagandet att projektledaren har betraktat hur händelserna hanterades utifrån ett 

helhetsperspektiv och således kan ge de mest intressanta svaren.  

Enligt Jensen et al. (2007) bedriver den offentliga sektorn många interna 

förändringsprojekt, främst inom vård- och omsorgsektorn. Jag har därför valt att 

genomföra undersökningen i Landstinget i Värmland (LiV). Då undersökningen 

genomförs i den offentliga sektorn hoppas jag kunna bidra till att öka kunskapen 

om hur den dess specifika särdrag, vad gäller styrning och finansiering, påverkar 

projekts osäkerhetssituation.  

1.3 Forskningsfråga 

Vilka oväntade händelser fångas inte upp av den momentbaserade riskhanteringen 

i interna förändringsprojekt?  
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1.4 Syfte  

Studiens avsikt är att, ifrån ett projektledarperspektiv, undersöka vilka oväntade 

händelser som inträffar i interna förändringsprojekt, var de uppstår samt hur de 

hanteras.  

- Vilka oväntade händelser identifieras? 

- Var i projektmiljön uppstår dessa oväntade händelser?   

- Hur hanteras dessa oväntade händelser? 

 

1.5 Avgränsning  

Undersökningen är avgränsad till att endast undersöka hur projektledare för 

interna förändringsprojekt i Landstinget i Värmland beskriver oväntade händelser, 

var händelserna uppstår och hur de hanterades. Undersökningen syftar inte till att 

bedöma dra/dålig hanteringen av oväntade händelser. Studien är begränsat 

generaliserbar till andra typer av organisationer eller projekt.  

1.6 Förväntat resultat 

Jag förväntar att undersökningen kommer konstatera att den vanligaste oväntade 

händelsen kommer att på olika sätt röra personal. Till exempel att en 

projektmedlem oväntat måste sluta eller av andra skäl inte kan medverka i 

projektet. Jag hoppas på att även hitta positiva oväntade händelser. I och med att 

studie utförs i en politiskt styrd organisation kan även oväntade händelser som har 

uppstått kring den politiska beslutsfattningen identifieras. Jag förväntar att 

undersökningen inte kommer hitta oväntade händelser rörande finansiering i 

någon större omfattning.  
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2 Teori 

I avsnittet kommer först en presentation om projekt som fenomen och dess 

grundläggande funktioner. Därefter undersökningens teoretiska utgångspunkt 

kring vad oväntade händelser, var i projektorganisationen de uppstår och hur de 

hanteras.  

Forskningsområdet oväntade händelser har ännu inte uppnått den mognad att dess 

forskare tillämpar ett gemensamt begreppsspråk. Olika forskare har undersökt 

forskningsområdet från olika perspektiv och använt sig av egna begrepp, vilket 

gör att i presentationen av forskningsområdet förekommer många begrepp.       

2.1 Projekt och projektmål 

I en organisation utförs det en mängd olika uppgifter, den största delen bedrivs 

inte i projektform. För att bedöma vilka uppgifter som kan och bör utföras som ett 

projekt har Packendorff (2003) listat fem aspekter som kännetecknar arbetsformen 

och dess uppgifter. Packendorff (2003) menar att projektets uppgifter ska vara att 

skapa eller förändra något, uppgifterna bör utföras för första gången, de är av 

engångskaraktär samt är tidsbegränsad och ofta komplexa. När projektet är 

tilldelat att utföra en uppgift så sammanfogas de delar som behövs från 

linjeorganisationen för att under de begränsad tid utföra uppgiften. Projektet är på 

så sätt ekonomiskt och administrativt skiljt från sin linjeorganisation. När 

uppgiften sedan är slutförda avslutas projektet och dess tidigare sammansatta 

delar upplöses och återvänder till linjeorganisationen. (Jensen et al. 2007) 

För att veta när projektet är klart och har uppnått sitt resultat sätts projektmål 

(Eklund, 2009). När målet är uppfyllt kan projektet upplösas. Målet bestäms efter 

vilka förutsättningar projektet har vad gäller tid, resurser och resultat. Ibland är 

det mer prioriterat att projektet blir klart i tid än att resultatet har den bästa 

kvalitén (Eklund, 2009). Förutsättningarna kan förändras under projektets gång 

vilket ibland kräver korregering av målen. Vissa förändringar är större och kan 

resultera i att projektet inte längre kan genomföras. Förändringarna orsakas ibland 

av oväntade händelser som projektet inte hade förutsett skulle inträffa. 

 

2.2 Projektets faser 

För att på ett logiskt sätt strukturera projektets arbete har tre faser utarbetats (se 

figur 1) dessa redovisas av Jansson och Ljung (2004). Fas ett kallas förstudie. Där 

undersöks vilka förutsättningar projektet har att genomföra uppgiften, och vilka 

resurser moderorganisationen har att lägga på projektet. Förstuiden görs ofta inte 

av projektgruppen utan av projektets uppdragsgivare. Om resultatet av förstudien 

visar att ett projekt kan genomföras skrivs ett projektdirektiv som överlämnas till 

projektledaren. Sedan sker planeringsfasen där planen för hur projektet praktiskt 

ska genomföra sin uppgift utarbetas. Fasen är ofta utmanande för projektgruppen 

men viktig att göra noggrant. Om någon del av projektets planering inte planeras 
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på ett bra sätt kan det bli problematiskt att framgångsrikt genomföra projektet. Det 

är många gånger här som grunden till framtida oväntade händelser skapas. Om det 

sker felestimering kring vad projektet kommer att behöva i from av tid och 

resurser, kan det bli svårt att korrigera detta i nästa fas, genomförandefasen. Det är 

i genomförandefasen som projektet praktiskt genomför sin planerade uppgift.  

Christensen och Kreiner (2010) menar att sannolikheten för att stöta på oväntade 

händelser är störst i genomförandefasen. Anledningen är att det är då som 

eventuella brister i projektplanen kommer att visa sig. Täcker planen in alla 

projektets moment? Samt, stämmer planeringens antagande om hur verkligheten 

ser ut överrens med den verklighet projektet ställs inför? Christensen och Kreiner 

(2010) argumenterar för att detta ibland inte är fallet och att projektet 

återkommande stöter på oväntade händelser på grund av osäkerheten kring dessa 

delar. 

Fig.  2   Projektets faser  

 

Källförteckning: ritad av författaren 

2.3 Roller i ett projekt  

För att effektivisera och underlätta projektarbetet finns det sex så kallade 

generella projektroller (Jansson & Ljung, 2004). Rollerna är bundna till specifika 

uppgifter och ansvarsområden inom och kring projektet.  

Projektbeställaren 

Enligt Andersen, Grude, Haug, (2013) är en av de viktigaste rollerna 

projektbeställaren. Hen beställer projektet och har det övergripande ansvaret för 

dess resultat och långsiktiga effekter. Vilket praktiskt betyder beslut om dess 

prioriteringar vad gäller tid, resurser och kvalité. Projektbeställaren är ofta en 

avdelningschef ifrån linjeorganisationen, men det varierar beroende på projektets 

storlek och proritet. Det är projektbeställeren som tilldelar projektledaren avsvaret 

att leda projektet (Andersen et al. 2013). Projektledarens handlingsfrihet varierar 

från projekt till projekt beroende på dess förutsättningar. När projektet är slutfört 

upphör alla projektledarens befogenheter.  

Projektledaren 

I projektetarbetet har projekteldaren många olika arbetsuppgifter. Den viktigaste 

är att skapa förutsättningar för att projektgruppen ska kunna genomföra projektet 

på ett framgångsrikt sätt (Andersen et al. 2013). Projektledaren ska leda en grupp 

Förstudie  Planeringsfas  Genomförandefas  
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människor som ofta inte tidigare har arbetat tillsammans. Därför krävs det att 

projektledaren kan skapa förutsättningar för gruppen att samarbeta (Andersen et 

al. 2013).  Olika personer har fallenhet för olika roller beroende på personens 

tidigare erfarenheter och personlighet. Det krävs också olika typer av personliga 

färdigheter av projektledaren beroende på vilket typ av projekt denne leder. Enligt 

Andersen et al. (2013) är en av projektledarens viktigaste uppgifter att skapa goda 

relationer till personer i projektets omgivning, så kallade intressenter. 

Intressenter 

När ett projekt genomförs finns det många som berörs av det, eller påverkar dess 

förutsättningar att genomföras, dessa är projektets intressenter. Det kan vara 

anställda inom projektets linjeorganisation som har lånat ut personal, utrustning 

eller lokaler till projektet, eller personer utanför linjeorganisationer som på andra 

sätt är berörda (Andersen et al. 2013). Det är viktigt att identifiera projektets 

intressenter och ta reda på vad de vill ha ut av projektets resultat. Speciellt 

intressenterna som på olika sätt har makt att förändra projektets förutsättningar. 

De viktigaste intressenterna brukar vanligtvis finnas representerade i den så kallad 

styrgrupp (Andersen et al. 2013). 

Styrgrupp 

Gruppen är sammansatt med personer med beslutsmandat i olika frågor som 

projektet inte självt har mandat att besluta i. Gruppen ska också bistå projektet 

med olika typer av stöd och föra dess talan mot linjeorganisationen. Andersen et 

al. (2013) menar påpekar att styrgruppens arbete är en förutsättning för att 

framgångsrikt genomfört projekt. 

 

2.4 Olika typer av projekt  

Projekt är ett arbetssätt som används i många olika branscher och inom ett brett 

spektra av uppgifter. När man effektiviserar och anpassar projektet till en av dessa 

skapas en projektarketyp (Jansson & ljung, 2004). Projektuppbyggnaden anpassas 

för den specifika uppgift det ska utföra. Det finns flera olika 

projektarketypexempel: marknadsprojekt, produktutvecklingsprojekt, 

kundordersprojekt samt interna förändringsprojet.  Studien kommer att avgränsas 

till att presentera arketypen interna förändringsprojekt då den är mest intressanta 

för undersökningens syfte.  

Interna förändringsprojet 

För att en organisation ska bli framgångsrik är anpassning och förmågan till 

snabba omställningar viktig för att möta omvärldens krav. Det bästa arbetssättet 

för anpassningen är det interna förändringsprojektet (Gareis, 2010).  

Interna förändringsprojekt används i de flesta organisationer för att utveckla eller 

förändra kompetenser, metoder och administrativa system (Jensen et at.2007). 

Jansson och Ljung (2004) menar att gemensamt för alla interna förändringsprojekt 
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är att de effektiviserar och förbättrar hur organisationen drivs. Enligt Jensen et at. 

(2007) är projektarketypens uppbyggnad olika från organiston till organisation. 

Skillnaderna är enligt dem stora eftersom arketypen används i så många branscher 

som har skilda behov av förändring. Oavsett organisation stöter 

förändringsprojektet på tre kritiska steg under dess livscykel. Steg ett är 

lösgörandet, som innebär att projektet skapas och dess riktlinjer formuleras, 

resurser tilldelas i form av personal och material. Steg två, projektarbetet, där 

projektplanen realiseras och den praktiska delen av uppdraget görs.  Steg tre är 

återföring och innebär att projektets erfarenheter och resultat ska införas i 

moderorganisationens. 

En organisation genomför olika förändringar. Även om alla följer Jensens et al 

(2007) trestegsteori varierar dess storlek och omfattning. Vissa går effektivt 

medan andra utgör en större utmaning för organisationen.   

Gareis (2010) identifierar två grader av förändring beroende på förändringens 

omfattning och dess förändringstakt. Den första graden är förändringar av mindre 

betydelse som inte har en påverkan på organisationens struktur. Oftast handlar det 

om förändring av organisationens mindre betydelsefulla rutiner, processer eller 

kommunikationsvägar. Andra graden innefattar förändringar som har en stor 

påverkan på organisationens och även dess identitet. Den berör samtidigt flera 

nivåer inom organisationen och kräver breda samarbeten. Det kan vara att ändra 

hela IT-systemet, kompetensutveckling för att attrahera nya markander eller andra 

typer av omställningar. Oavsett vilken grad av förändring så finns det utmaningar 

interna förändringsprojektet måste hantera. Utmaningarna är många, statistik visar 

att hela 70 % av alla interna förändringsprojekt som påbörjas inte slutförs eller 

misslyckas (Rothermel & Lamarsh, 2012). 

2.4.1 Det interna förändringsprojektets utmaningar 

Enligt Jensen et al. (2007) har projektanvändningen ökat i alla branscher under de 

senare åren. En av de större ökningarna har skett i den offentliga sektorn. Främst 

är det sektorsområdet hälsa och sjukvårds ökade användning av interna 

förändringsprojekt som har gett det statistiska utslaget.   

Det interna förändringsprojektet möter flera utmaningar under livscykel som kan 

påverka dess effektivitet.  En utmaning är, enligt Jensen et al. (2007), att släppa 

linjeorganisationens gamla rutiner samtidigt som det ska utveckla och införa nya. 

Därför vanligt att de gamla rutinera under en tid samexisterar parallellt med det 

nya, innan dessa slutligen helt implementeras. Situationen kan bli påfrestande för 

personal som i sitt arbete är beroende av rutinen berörs av förändringen. Effekten 

kan bli att en förändring stöter på internt motstånd. Rothermel och Lamarsh 

(2012) menar att det är det interna motståndet som är arketypens största utmaning.  

En annan utmaning är enligt Andersen (2006) att organisationens resurser inte 

räcker till. Förändringar tar tid och då projekten ofta genomförs av 

organisationens egen personal kan det ordinarie arbetet ibland bli lindande. Det är 
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också vanligt att det pågår flera förändringsprojekt samtidigt i organisationen, och 

dessa måste då konkurrera om resurser och uppmärksamhet inom organisationen. 

Enligt Andersen (2006) medför det att förändringsarbetet ofta hamnar i ett 

dilemma där organisationen vill genomföra en förändring, men samtidigt inte vill 

påverka den dagliga verksamheten i för stor utsträckning. Det gör att 

förändringsprojekt ofta inte får tillräckligt med resurser. Projektet kan bli utdraget 

och ineffektivt. Ett närbesläktat problem beskrivs av Jansson och Ljung (2004). 

Författarna menar att förändringsprojekt ofta formulerar effektmål istället för 

konkreta projektmål. Detta försvårar för projektet att se vilka uppgifter det 

egentligen ska utföra och senare veta om målet är nått eller inte, vilket kan göra 

det svåröverskådligt och ineffektivt.   

 

2.5 Offentlig sektor 

Den offentliga sektorn bedrivs med allmänna medel i form av skatteintäkter och är 

politiskt styrd. Sektorn innefattar en mängd olika verksamheter som alla verkar 

för samhällets bästa. Sverige har en av världens största offentliga sektorer och den 

omsätter totalt ca 27 % av Sveriges totala bruttonationalprodukt (BNP) (Nohagen, 

2009).  

I Sverige är den offentliga verksamheten uppdelad i tre nivåer: staten, 

landsting/regioner och kommuner (Nohagen, 2009). Uppdelningen finns för att 

den politiska maken ska komma närmare landets invånare, oavsett vart man bor. 

Den offentliga organisationen har tre övergripande uppdrag: att utföra tjänster, 

omfördela pengar och upprätthålla rättsstaten (Nohagen, 2009). Uppdragen utförs 

genom flera typer av samhällstjänster som till exempel: brandförsvar, renhållning, 

vård, skola, rättsväsende, kollektivtrafik samt socialmyndigheter. Alla dessa delar 

är kuggar i det nationella maskineriet och är bidragande orsak till att vårt land 

fungerar (Nohagen, 2009). 

Förändringar av den offentliga organisationen 

Enligt Almqvist (2006) har den privata och den offentliga verksamheten i Sverige 

under de senaste åren till utseende och arbetssätt blivit mer lika varandra. Det 

största steget togs när Sverige under 1990- talet introducerade arbetssättet New 

Public management (NPM) i den offentliga sektorn. NPM är en samling teorier 

om hur den offentliga verksamheten ska ledas och styras med inspiration från det 

privata näringslivet (Almqvist, 2006). Teorierna förespråkar bland annat att 

utsätta marknader, där staten innan hade monopol, för konkurens från privata 

aktörer med anledning att öka medborgarnas valfrihet. Ett steg i denna utveckling 

att den offentliga organisation har börjat applicera arbetssätt som tidigare var 

starkt förknippat med privat verksamhet, till exempel projekt (Jansson & Wiik, 

2008).  
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Skillnader mellan privat- och offentlig organisation 

Enligt Boynes (2002) är de två största skillnaderna mellan privat och offentlig 

organisation: äganderätten och sättet verksamheter styrs. Ägaren för den 

offentliga sektorn är Svenska Staten vilket gör att organisationen är beroende av 

de politiska beslut som tas och vilka skattemedel som tilldelas. Detta gör att den 

offentliga organisationen inte är lika känslig gällande dess finansiering, då denna 

kommer ifrån skatteintäcker. I sin tur medför det att sektorn inte är lika 

direktberoende av hur finansmarknaden ser ut, till skillnad från det privata. Men 

den offentliga sektorn har lagar och restriktioner som måste följas, främst vid 

upphandlingar av tjänster. Sektorn köper varje år tjänster för ca 600 miljarder 

kronor (Konkurrensverket, 2015). En av lagarna som bevakar upphandlingarna 

går rätt till är lagen om offentligupphandling (LOU).  Lagen verkar för att 

myndigheterna inte ska felanvända statens pengar men också för att motverka 

korruption och främja god nationell konkurrens (Konkurrensverket, 2015). Detta 

genom att bland annat ha öppna upphandlingar där vem som helst får lägga ett 

anbud. Anbuden måste av den offentliga organisationen i fråga behandlas lika och 

motivering till det gjorda valet måste kunna redovisas. Om inte anbudsgivarna är 

nöjda med hur upphandling gått till kan dessa överklaga till förvaltiningsrätten, 

som då granskar så upphandlingen gick rätt till (Konkurrensverket, 2015).  

Jansson och Wiik (2008) tar upp en annan skillnad, rörande den offentliga 

organisationens beslutsprocess. De menar att inga beslut tas innan de är väl 

politiskt förankrande. Detta är tidskrävande och kan ibland göra den offentliga 

verksamheten mindre flexibel i beslutsfattningen, i jämförelse med den privata. 

En av anledningen är att den politiskt styrda organisationen har, på grund av sina 

demokratiska förplikterser, andra krav att politiskt förankra sina beslut. Det är inte 

ovanligt att projekt inom den offentliga organisationen kan pågå i flera år.  

2.5.1 Projektledare i offentlig organisation 

Jensen et al. (2007) argumenterar för att det finns betydande skillnader mellan att 

leda projekt i offentlig- kontra privat organisation. Det som framförallt skiljer är 

hur artikulerat och konkret projektetmålet är, och hur beslut i projektet kan tas. 

Den offentliga organsationen har ibland svårigheter att skapa enlighet kring 

frågor. Det grundar sig, till stor del, på att beslutsfattarna har olika politiska 

agendor som skapar motsättningar. Detta gör att projektmål ibland inte blir 

önskvärt konkreta. Jensen et al. (2007) menar att samla organisationens alla viljor 

och visa deras gemensamma intressen är ett sätt för projektledaren att motverka 

detta. En annan skillnad är beslutsfattning. Innan större beslut tas måste de ha en 

politisk förankring. Det vill säga att organisationens folkvalda ska få tycka till i 

frågan. I dessa situationer kan varken projektledaren eller projektets styrgrupp ta 

beslutet, utan det måste skicka det vidare upp för hantering. Hanteringen tar mer 

eller mindre tid beroende på varit i beslutshierarkin det kan tas men också hur 

mycket beslutsfattarna har på sina agendor.  
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Enligt Jensen et al. (2007) är många offentliga organisationer stora och komplexa. 

De innefattar olika verksamhetsområden och har många anställda. Att effektivt 

styra en sådan organisation är komplicerat. Det är även ett underskott av forskning 

kring området, vilket gör att många offentliga organisationer många gånger får 

testa sig fram. Ibland fungerar det bra och ibland mindre bra. När det fungerar 

mindre bra kan det enligt författarna yttra sig på olika sätt, till exempel genom 

otydlighet i uppdelningen av ansvar och beslutsmandat mellan projektledaren och 

styrgruppen. Även i otydliga riktlinjer om vem som ska göra och besluta om vad 

som vad olika projektroller innebär. Att klargöra dessa faller ofta på 

projektledarens lott. Projektledare i offentlig sektor upplever, enligt Jensen et al. 

(2007), att deras mandat och handlingsfrihet ofta är liten i relation till deras 

ansvar.    

Bland det vanligaste projektet i offentlig sektor är det interna förändringsprojekt 

(Jensen et al. 2007). Det är en speciell typ av projekt att leda och kräver ofta andra 

egenskaper utöver de traditionella.  

Utmaningarna för att genomföra ett lyckat intern förändringsprojekt är många och 

ofta specifika för just arketypen. Enligt Rothermel och Lamarsh (2012) är den 

största utmaningen för projekt och projektledaren ofta det interna motstånd som 

förändringsprojekt stöter på. Författarna menar att om inte organisationens 

anställda är införstådda med syftet till förändringen kommer de inte heller vara 

motiverade att genomföra den. Det kostar både tid, pengar och skapar dålig 

stämning på arbetsplatsen. Rothermel och Lamarsh (2012) anser för att genomföra 

ett lyckat förändringsprojekt bör personal från den egna organisationen inkluderas 

i projektgruppen. Personalen bör också bli utbildade i den grundläggande 

projektmetodiken för att öka förståelsen om deras roll.  

Utmaningar kring att skapa förståelse från personalen är en av de delar som 

projektledaren i ett förändringsprojekt måste kunna hantera, vilket skiljer sig ifrån 

den traditionella projektledarrollen. Enligt Crawford och Nahmias (2010) är 

skillnaderna så stora att det krävs mer än generella projektledarkunskaper för att 

leda ett lyckat förändringsprojekt. De argumenterar för ”Change managers”. Till 

skillnad från traditionella projektledare bör Change managers ha en mjukare och 

socialt känsligare framtoning som i förändringsprojekt är med effektivt. Då ledare 

med dessa egenskaper enligt Crawford och Nahmias (2010) har en bättre förmåga 

att skapa och behålla goda relationer med intressenter och personal som håller 

igenom det påfrestande förändringsarbetet. 

  

2.6 Osäkerhet och oväntade händelser  

En oväntad händelse kan i teorin vara vad som helst, positiv eller negativ, stor 

eller liten (Geraldi et al. 2010). Oväntade händelser uppstår ur osäkerhet. De 

uppstår i situationer när vi inte har tillräckligt med information eller vetskap om 

framtiden, så vi inte kan förutse dess händelseförlopp. Andersen (2008) definierar 
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osäkerhet, med hjälp av Galbraith (1997) som: ”tomrumet mellan den information 

som behövs för att veta hur en aktivitet ska genomföras och den information som 

finns tillgänglig” (Andersen, 2008, s76). Vidare menar författarna att tomrumet 

ofta är upp till varje projekt att själva avgöra storleken på. Bättre information är 

lika med mindre osäkerhet, men informationsinsamlingen är tidskrävande. Den 

bör även ske i början av projektet planeringsfas, då tidenspressen redan är stor. 

Författarna menar därför att mycket av osäkerheten i början av projektet inte är 

värd att lägga fokus på, detta kan istället hanteras senare i projektets livscykel.  

Enligt Christensen och Kreiner (2010) är hanteringen av osäkerhet en av de 

svåraste delarna i ett projekt.  De menar att en bidragande orsak är att osäkerheten 

varierar under projektets livscykel. När projektet är i sin planeringsfas är 

osäkerheten som störst, osäkerheten minskar under projektets gång då dess 

förutsättningar klarnar. För att framgångsrikt genomföra ett projekt måste därför 

projektet kunna hantera osäkerhet i alla faser (Jaafari, 1999). 

I denna studie identifieras två perspektiv inom risk – och osäkerhetshantering. Det 

ena perspektivet kallas för momentbaseradriskhantering. Det förespråkar 

användning av olika metoder för att hantera risker. Metoderna bygger på att 

förutse vilka risker projektet i framtiden kan utsättas för och åtgärda dem redan 

innan de inträffar eller förbereda projektet specifikt för dem. Det andra 

perspektivet är förebyggande osäkerhetshantering. Förespråkarna argumenterar 

för att det aldrig går att förutse vad som komma skall.  Därför är det bättre att inte 

låsa sig till vissa scenarion, utan istället förstärka projektet och dess organisation 

för att kunna hantera alla typer av oväntade händelser. Som ett led i den 

förebyggande osäkerhetshanterningen bör projektet spåra var i projektmiljön det 

finns källor till osäkerhet. Vet projektet att vissa delar i projektetsarbetsätt eller 

avdelningar i organisationen genererar osäkerhet, kan det förebyggas genom att 

både vara mer förberedd på händelser av den typen, men även lyfta problemet och 

åtgärda det. 

2.6.1  Momentbaserad riskhantering  

Det finns flera olika metoder för att hantera risker i ett projekt. Den kanske 

vanligaste, beskrivs av Jansson och Ljung (2004), och är den så kallade 

miniriskmetoden. Den går ut på att projektgruppen först identifierar eventuella 

risker som ett projekt kan utsättsas för. Sedan bedöms sannolikheten att en risk 

inträffar och vilka konsekvenser den kan medföra. Metoden består av följande tre 

steg som gås igenom i kronologisk ordning. 

Identifiering 

Identifiering av riskerna kan göras med olika typer av metoder. Den vanligaste är 

den så kallade brainstorming, där kan projektgruppen fritt utan några restriktioner 

diskuterar vilka risker som troligen kan inträffa under projektets gång.  

Värdera 

Om projektgruppen i föregående steg har identifierat risker så sker nu nästa steg, 
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sortering och värdering. Gruppen börjar med att värdera hur stor sannolikheten är 

att den identifierade risken kommer att inträffa och vilken konsekvens den få för 

projektet. Värderingen av sannolikheten att risken inträffar och vilken konsekvens 

detta skulle ha på projektet sker enskilt på en skala mellan 1-5, där 1 representerar 

liten sannorlikhet och konskevens och 5 stor sannolikhet och konsekvens. 

Därefter multipliceras sannolikheten och konsekvensen med varandra och skapar 

ett riskvärde. De riskerna med högst riskvärde får största prioritet i nästa steg.  

Åtgärdsplan  

Här upprättas en åtgärdsplan för att på bästa sätt kunna hantera eventuella risker 

om dessa inträffar. Det finns fem olika sätt att hantera de identifierade riskerna: 

Eliminera: utgår från att ändra projektplanerna, så att riskerna försvinner och 

projektet skyddas från risken. 

Förebygga: här har projektgruppen till uppgift att minimera sannolikheten av en 

risk uppkomst, vilket innebär att risken alltid finns kvar. 

Förberedda för: då risken finns kvar, behöver projektet förberedda sig för att 

hantera den. Detta innebär att minimera dess negativa konsekvenser när den 

inträffar.  

Överföra: Riskens konsekvenser flyttas från projektet. Riskerna förskjuts till 

någon annan, exempelvis en leverantör.  

Ignorera: i ett projekt kan det finnas oändlig många tänkbara risker. Därför 

behöver projektgruppen ibland helt enkelt ignorera vissa risker för att kunna 

komma framåt.   

Jansson och Ljung (2004) menar att fler risker kan identifieras om projektgruppen 

är sammansatt av personer med olika färdigheter och bakgrund, då det blir lättare 

att se situationen från olika perspektiv. Riskanalysen bör vara en levande process 

som pågår under hela projektet (Jansson & Ljung, 2004). För om projektets 

omvärld förändras måste riskanalysen uppdateras och anpassas därefter. Byggs 

projektets riskhantering på en inaktuell riskanalys försämras projektets utsikter att 

nå ett framgångsrikt resultat.  

2.6.2 Förebyggande osäkerhetshantering  

Idéen bakom den förebyggande osäkerhetshanteringen är att projektet ska vara 

förbredd på att hantera vilka oväntade händelser som än inträffar. För att lyckas 

med det måste projektet ha förutsättningar för att kunna reagera på händelsen. 

Geraldi et al. (2009) ser handlingsfrihet från linjeorganisationen, goda relationer 

med andra projekt och organisationer samt kompetenta gruppmedlemmar som de 

viktigaste. Ward och Chapman (2003) argumenterar för att underlätta hanteringen 

av oväntade händelser och få en föraning om vad som kan tänkas komma, bör 

projektet spåra källorna till osäkerhet. Vet projektgruppen på förhand om 

osäkerhetskällorna, kan det bidra till att oväntade händelser inte blir fullt så 
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överraskande. Samt, om det är samma osäkerhetskälla som återkommande skapar 

osäkerhet kan problemet uppmärksammas och åtgärdas.  

Synen på osäkerhetskällor i projektetmiljön 

Från projektets perspektiv kan osäkerhetskällor som genererar oväntade händelser 

finnas överallt, både i projektet, linjeorganisationen samt dess omvärld. Jensen et 

al. (2007) argumenterar för att källor för osäkerhet även finns i projektets 

beroenden med sin omvärld. För att strukturera presentationen av 

osäkerhetskällorna kommer de att dels upp i fyra delar beroende på var i 

projektmiljön de uppstår. 

Den första delen är omvärlden, där inkluderas allt som är utanför projektets 

administrativa ramar, både projektets linjeorganisation och linjeorganisationens 

omvärld. En annan del är projektet, där inkluderas allt som är innanför projektets 

administrativaramar. Osäkerhetskällor i projektet kan finnas i hur det planeras, 

klarhet i mål och visioner samt hur det organiseras. Sista delen är osäkerhetskällor 

som kan kopplas till interaktionsmiljön, dess finns i projektets beroenden till 

andra projekt eller organisationer. 

Omvärlden 

Söderholm (2008) beskriver osäkerheten som omvärlden utsätter projektet för 

utifrån ett konsekvensperspektiv. Alltså vilka konsekvenser omvärldens osäkerhet 

kan ha på ett projekt. Anledningen är att det helt enkelt finns för många källor till 

osäkerhet för att kunna redovisa.  

Den första konsekvensen kallar han för nydefiniering. Det är när projektet öppnar 

upp för en nydefinering av sitt eget syfte och mål. Ofta är det en konsekvens av 

stora förändringar i de förutsättningar vad gäller resurser eller beslut som 

projektet tidigare blivit tilldelare. Till exempel en intressent som inte längre kan 

bidra med de utlovade resurserna eller att projektets uppgift inte längre är 

prioriterad i organisationen. Söderholm (2008) påpekar att konsekvensen är olika 

förekommande beroende på typ av organisation projektet existerar i. 

Konsekvensen är vanligare i organisationer som är politiskt styrda. Författaren 

menar att dessa är mer känsliga för omvärldens påverkan och har vissa svårigheter 

att enas i beslut.  

Den andra konsekvensen benämner Söderholm (2008) som revison. Den innebär 

en mindre korregering av projektplanen på grund av felestimering. Detta är en av 

dem vanligaste händelserna för ett projekt. Söderholm (2008) menar att det är 

sällsynt att konsekvensen inte drabbar ett projekt. Men det finns tre 

omständigheter som även förhöjer riskerna avsevärt: 

- Längden på projektet, långa projekt blir i högre grad utsatta för revision än 

korta projekt 

- Ifall projektets framgång på olika sätt är beroende av eller indirekt 

påverkas av andra projekt. 
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- Projektet innehåller många kreativa eller innovationsmoment.       

Projektet  

I projektet har Ward och Chapman (2003) identifierat tre källor till osäkerhet. Det 

kan vara på vilket sätt som projektet planeras eller i hur tydliga eller otydliga 

projektmålen är formulerade.  

Den första heter Osäkerhet kring estimering och kan spåras till projektets 

planering. Ward och Chapman (2003) menar att en källa till osäkerhet finns i de 

estimeringar som projektdeltagare använder i planeringen av projektet. En sådant 

estimering kan till exempel vara hur mycket tid ett visst moment kommer att ta 

eller vad kostnaden för det kommer att bli. Estimeringar grundas i en subjektiv 

uppfattning hos varje enskild individ som byggd på erfarenhet och kunskap för 

vad som bör vara lämpligt i ett visst sammanhang. Uppfattningen varierar från 

personer till person vilket gör att basen för estimeringen blir instabil, vilket kan 

skapa osäkerhet.          

Den andra osäkerhetskällan kan ses som en effekt av den föregående. Ward och 

Chapman (2003) benämner den som Osäkerhet kring design och logistik. Den kan 

sammanfattas som osäkerheten när projektets planer praktiskt ska realiseras. 

Eftersom projektets uppgift inte tidigare genomförts så finns det alltid en osäkeret 

kring dess realisering.  

Den sista osäkerhetskällan är osäkerhet kring mål och prioriteringar. Ward och 

Chapman (2003) menar att källan återger osäkerheten som uppstår när ett projekt 

inte har en tydlig målspecificering.  Finns det inga tydliga mål kommer inte 

projektet veta vad det ska leverera och gör det inte bara ineffektivt utan det 

påverkar även dess förmåga till att prioritera sitt arbete.. Det försvårar också 

projektets förmåga till att hantera oväntade händelser samt styra projektets 

utveckling. Författarna menar att försök till att hantera projekt utan klara mål och 

prioriteringar är som att bygga sandslott på blöt sand. 

Interaktionsmiljön  

Ett projekt är administrativt och ekonomiskt åtskilt från linjeorganisationen, men 

är trots detta inte oberoende av sin omvärld, tvärt om. Jensen et al. (2007) menar 

att projektet ständigt påverkas och präglas av kontexten den existerar i. Projektet 

är på många sätt beroende av sin projektmiljö för få resurser eller beslut. 

Beroendena begränsar projektets handlingsutrymme då det många gånger inte kan 

agera utefter eget tycke utan måste rätta sig efter andra viljor och förutsättningar 

utanför dess kontroll. Det skapar osäkerhet. Jensen et al. (2007) delar upp 

osäkerhetskällorna kring beroendena i två kategorier. 

Osäkerhet kring vertikala beroenden är den hierarkiska kontroll och styrning 

uppdragsgivare och projektägare har över projektet. Projektet kan ha en hård 

styrning där mista steg projektet tar måste diskuteras med uppdragsgivaren, eller 

så kan den vara självgående, där projektledaren själv har mer mandat att styra 

projektet. Den vertikala osäkerheten påverkar projektets handlingsfrihet och dess 
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möjlighet till eget beslutsfattande. Grunden i den vertikala osäkerhetens finns i 

relationen mellan uppdragsgivaren och projektledaren/projektgruppen, och det 

förtroende som parteran känner för varandra. Har parterna arbetat tillsammans 

sedan tidigare finns det förutsättningar för att en god relation kan förbättras, men 

samtidigt finns risken för att en redan dålig relation än mer kan försämras. Har 

parterna inte alls arbetet tillsammans är den vertikala osäkerheten alltid hög då 

parterna saknar kännedom om varandra.  

Osäkerhet kring horisontella beroenden I situationer med en hög grad av 

horisontell osäkerhet är projektet beroende av andra parter för att lösa sin uppgift. 

Beroendena kan handla om olika saker, till exempel resurser. En 

beroendesituation kan uppstå mellan projektet och alla delar i dess projektmiljö, 

inte bara andra projekt. Vanligt är att ett projekt räknar med att ett annat ska 

genomför en viss uppgift till en viss tid. Om det andra projektet inte genomför sin 

uppgift som planerat måste det fösta projektet invänta. Det skapar en osäkerhet då 

det första projektet inte kan kontrollera huruvida det andra projektet kommer att 

genomföra sin uppgift som planerat.    

2.6.3 Förebyggande hantering av oväntade händelser   

För att förebygga oväntade händelser krävs enligt Geraldi et al. (2010) insatser 

från flera håll i projektorganisationen, inte bara från projektdelen. Författarna har 

ett helhetsperspektiv i hanteringen av oväntade händelser. De menar att 

förebyggande åtgärder ska fokuseras till tre delar i organisationen: 

organisatorisknivå, projektgruppsnivå och individuell nivå.  

Den organisatoriska nivån bör ge projektet handlingsutrymme att snabbt kunna 

reagera på oväntade händelser som inträffar. Geraldi et al. (2010) menar att 

projektets handlingsutrymme bygger på möjligheten att kunna ta egna beslut. När 

oväntade händelser inträffar bör inte projektetsmedlemmar lägga tid på 

rapportering och insamling av beslutsunderlag till styrgruppen för att de ska fatta 

beslutet. Geraldi et al. (2010) menar att projektgruppen inte bara kan ta ett 

snabbare beslut utan ett även bättre, då de är mer insatta i projektet och dess 

förutsättningar. Handlingsutrymmet bygger också på självbestämmande kring 

budgetrelaterade frågor. För att kunna implementera reaktionen på den oväntade 

händelsen behövs resurser. Måste projektgruppen först fråga, och sen bli tilldelade 

resurser av styrgruppen försvinner dyrbar tid från den hanteringen.         

Projektgruppen bör ha goda interna relationer och ett fungerade sammarbete med 

projektets intressenter. När en större oväntad händelse inträffar så måste projektet 

ofta förändras för att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Resurser eller 

projektmål kan behöva omförhandlas vilket sker i samarbete med projektets 

intressenter. Om samarbetet inte fungerar försvåras hanteringen betydligt. 

Projektgruppen bör kunna förhandla så att de får sin vilja igenom, men inte 

försämrar relationen med dess intressenter.  



 

 17 

I sista nivån, den individuella, lyfter Geraldi et al. (2010) som absolut viktigaste 

förutsättningen för att projektet ska kunna hantera oväntade händelser: 

kompetenta gruppmedlemmar. Om gruppen vet att dess medlemmar har rätt 

kompetens och kan hantera stressfulla situationer skapas en trygghet. Tryggheten 

och förtroendet i gruppen är en nyckel i hantering av oväntade handelser. Med 

anledning av detta menar författarna att gruppmedlemmarna, framförallt 

projektledaren, ska kunna kontrolera sina känslor.  

Söderholm (2008) argumenterar för att projektedaren har en nyckelroll i 

projektgruppens förmåga att hantera oväntade händelser. Författaren beskriver 

främst fyra beteenden och förmågor som projektledaren har nytta av. Först och 

främst bör projektledaren vara innovativ för att snabbt kunna hitta en plan b- 

lösning och strategier på problem som händelserna eventuellt kan orsaka.  

Projektledaren bör även kunna skapa förutsättningar för flöde av information inom 

projektgruppen och till andra intressenter. Samt, skapa förutsättningar för att 

stärka gruppens lagkänsla. Projektledaren måste också vara en skicklig 

förhandlare för att behålla goda relationer till projektets intressenter så projektet 

får rätt förutsättningar vad gäller resurser och tid.   

Hantering av oväntade händelser i interaktionsmiljön  

Jensen et al. (2007) beskriver ett antal strategier för hur projektet kan förebygga 

att oväntade händelser uppkommer ifrån den vertikala och horisontella 

osäkerheten.  

Den första strategin är att marknadsföra projektet och ska förebygga främst den 

vertikala osäkerheten. Osäkerheten bygger ofta på bristande förtroende mellan 

projektet och dess uppdragsgivare. Har situationen väl uppstått är det ofta svårt 

för projekt att på egen hand åtgärda den. Istället menar författarna att 

projektgruppen på olika projektforum och projektledarträffar ska marknadsföra 

sitt projekt för att genom andra anställda influera sina uppdragivare. 

Marknasförningen kan göra att projektet blir en ”snackis” i organisationen och att 

projektets uppdragsgivare genom andra får höra om alla positiva saker projektet 

gör. Det kan ge en ny positiv bild av projektet samt ökat förtroende för dess 

ledning.     

Jensen et al. (2007) beskriver hur nätverksträffar och samverkan mellan 

projektledare och projekt är en strategi för att sänka både den vertikala och den 

horisontella osäkerheten. Genom att projektledaren nätverkar så befästs projektet 

som en given del i organisationen, detta genom att projektet blir sett och omtalat 

av andra projektledare. Det påverkat även projektets förtroende positivt. Att 

projekt inom samma organisation samverkar på ett bra sätt är grundläggande för 

att sänka den horisontella osäkerheten. Om två projekt är beroende av varandra 

för att framgångsrikt utföra sin uppgift så tjänar båda på ett samarbete för det 

sänker osäkerheten.  
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Att expansionerna eller avskärma projektetet är två andra strategier som  Jensen 

et al. (2007) beskriver. Expansionsstrategin innebär att projektet utvidgar sina 

administrativa ramar och helt enkelt sammanbinder sig till osäkra delar i 

projektmiljön. Det ger projekt kontroll och osäkerheten försvinner. 

Avskärmningsstrategin innebär att projektet avskärmar sig från 

linjeorganisationen och dess omvärld. Som ett sätt för projektet att kunna fokusera 

på sina mål utan att samarbetspartner eller uppdraggivare stör arbetet. Strategin är 

enligt författarna bara möjlig i vissa typer av projekt där den horisontella 

osäkerheten är låg. 

Reflektion kring begrepp  

I den teoretiska genomgången av oväntade händelser har undersökningen 

beskrivit forskarläget kring vad en oväntad händelse är, var de uppstår samt hur de 

hanteras. Teorin grundas i forskning gjord av forskare som har undersökt olika 

delar av fenomenet oväntade händelser, från olika perspektiv och med sitt eget 

begreppsspråk. För att undersökningen ska återge en heltäckande bild av 

forskningsläget har dessa delar sammanställts, vilket har gjort att teorikapitlet 

bitvis innehåller många begrepp. Undersökningen har dock ansett detta som 

nödvändigt för att kunna återge en korrekt och övergripande bild av 

forskningsläget.    
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3 Metod 

Enligt Larsen (2009) bör studiens syfte vara utgångspunkten för forskarens val av 

metod. Det första frågan forskaren bör fråga sig är vilken typ av förståelse vill hen 

ha av det fenomen som studeras? Ifall studien syftar till att få en bred förståelse av 

ett fenomen bör metoden vara kvantitativ Larsen (2009). Enligt Trost (2005) är 

ofta målet i dessa undersökningar att förklara fenomen genom att svara på frågor 

så som: hur ofta, hur många eller hur vanligt? För att få en sådan förståelse 

inriktar sig den kvantitativa metoden på att studera många utfall av fenomenet 

ytligt, och sedan sammanställa ett övergripande resultat. 

Vill forskaren istället få en djupare förståelse om ett enskilt fenomen bör studien 

vara kvalitativ (Larsen, 2009). I den kvalitativa metoden inriktar sig forskaren på 

att grundligt studera få utfall av fenomenet. Målet med en kvalitativ undersökning 

är att forskaren ska skapa sig en större förståelse av ett fenomen. Undersökningen 

har sällan ambition att dra övergripande slutsatser om hur ett fenomen är, utan vill 

öka förståelsen om det genom att grundligt studera dess variationer (Kvale, 2006). 

Enligt Trost (2005) är den kvalitativa metoden lämplig att använda för forskning 

om enskilda individer uppleveler sin omvärld.  

Studien kommer att genomföras med kvalitativ metod då den överensstämmer väl 

med hur undersökningens syfte kan besvaras: hur projektledare beskriver 

oväntade händelser, var de uppstår och hur de hanteras. Användingen av 

kvantitativ metod skulle inte ge undersökningen rätt förutsättningar att fånga 

fenomenets komplexa karaktär.  

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Enligt Larsen (2009) finns det främst två typer av data som en forskare kan 

använda sig av i en undersökning: primär- eller sekundärdata. Primärdata 

inhämtas av forskaren själv genom olika data insamlingsmetoder. Sekundärdata är 

undersökningar som andra forskare har gjort som forskaren tar del av. 

Undersöknings datainsamling kommer uteslutande innefatta primärdata som 

författaren själv insamlat. 

Insamlingen av data i en kvalitativ undersökning kan göras på flera sätt, bland 

annat genom intervjuer, observationer och undantagsvis även enkäter (Larsen, 

2009). Enligt Larsen (2009) görs oftast datainsamlingen med intervju då det ger 

forskaren möjlighet att få en djupare förståelse för hur respondenten subjektivt 

uppleveler sin omvärld. Då intervjun ofta sker ansikte mot ansikte kan forskaren 

tolka respondentens minspel och gester som ett sätt att fördjupa förståelsen.  

3.1.1 Intervjuer 

Enligt Larsen (2009) kan en kvalitativ intervju vara mer eller mindre strukturerad. 

Det finns främst tre typer av struktur: strukturerad, ostrukturerad (benämns av 

andra författare även som semi- strukturerad intervju) eller samtalsintervju. I den 

strukturerade intervjun följer intervjunaren strikt ett sedan tidigare utarbetat 
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frågeformulär och frågorna ställs efter en viss ordningsföljd. Det tar bort 

intervjuarens möjligheter till spontana följdfrågor eller att gå tillbaka och utveckla 

redan förda resonemang. Dock ger den strukturerade intervjun en fördel när 

intervjumaterialet senare ska analyseras då respondentens svar följer en viss 

ordning.  

I den ostrukturerade intervjun följer istället intervjuaren ofta en så kallad 

intervjuguide. Guiden är en lista med övergripande frågeområden som 

intervjuaren har utformat som ett stöd. Både vad gäller ämnen att fråga om men 

även som en checklista för att veta att alla ämnen är täckta. De valda 

frågeområdena bör efterlikna undersökningsen föreställningar för att 

respondentens svar ska bli relevanta. Den ostrukturerade intervjun möjliggör att 

forskaren kan ställa följdfrågor om det respondenten berättar, som är extra 

intressant för undersökningen. Det gör att forskaren kan få djupa och givande svar 

och därigenom en ökad förståelse för helheten av respondentens upplevelser. 

Intervjun gör det också möjligt för respondenten att ställa frågor till forskaren om 

eventuella oklarheter kring frågor eller undersökningen så att svaren kan bli 

bättre. Vid den ostrukturerade intervjun menar Larsen (2009) att intervjuaren i för 

stor utsträckning ska styra intervjun genom direkta frågor till respondenten. Det 

bör istället ske genom följdfrågor där intervjuaren kan styra in eller tillbaka 

respondenten till önskat ämne. Anledningen är att respondenten främst själv ska 

välja ut vad som är av vikt att berätta eller inte. Eftersom det är genom 

respondentens beskrivning av sina upplevelser och känslor som ökar forskarnas 

förståelse av fenomenet, är detta av vikt.  

Samtalsintervjun bygger på att intervjuaren och respondenten för ett relativt fritt 

samtal. Det handlar ofta om långa och intensiva intervjuer där många olika ämnen 

kan betas av. Larsen (2009) menar att i samtalsintervjun är det viktigt att 

intervjuaren ger respondenten utrymme att med egna ord formulera sig, därför bör 

inte en intervjuguide användas då intervjuaren lätt faller in i rollen att ställa frågor 

istället för att föra ett samtal. I samtalsintervjun är det extra viktigt att från 

intervjuarens sida observera respondentens kroppspråk och tolka hens mimik för 

att få en så djup förståelse av svaren som möjligt.  

För att ge undersökningen förutsättningen till att skapa en djupgående förståelse 

för respondenternas uppleverser, kommer datainsamlingsmetoden utarbetas efter 

den ostrukturerade intervjuns principer. Dessa ger möjlighet till flexibilitet då 

frågorna och vilken följd dessa ställs kan anpassas till intervjusituationen och 

respondenten. Genom den möjligheten hoppas mer relevant information kunna 

insamlas. Varje respondent är unik och kommer återge sin berättelse på sitt sätt, 

att inte ha möjlighet att anpassa frågorna efter respondenten skulle ge sämre 

förutsättningar för datainsamlingen. Flexibilitet i intervjun ger också möjlighet för 

respondenten att själv spontant välja intressanta ämnen att berätta om. 

Ostrukturerade intervjuer kommer även ge intervjuaren en trygghet i form av 

intervjuguiden. Därigenom kan intervjueren lägga allt sitt fokus att lyssna på 
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respondenten och ställa bra följdfrågor istället för att tänka på nästa ämnesområde 

att fråga om.  

3.2 Tillvägagångsätt 

Förstudie 

När undersöknings ämnesområde hade valts påbörjades sökandet efter aktuell 

litteratur.  Sökandet genomfördes till största del med hjälp av sökmotorn Google 

scholor och sökbasen One search. Sökningarna resulterade i ett 

informationsunderlag där Geraldi et al. (2010), Ward och Chapman (2003), 

Söderholm (2008), Jensen et al. (2007) samt Christensen och Kreiner (1997) 

utgjorde grunden.  De sökord som användes var bland annat: managening 

unexpected event, project risk management, risk management, change 

management, sources of uncertainty och uncertainty management. Informationen 

analyserades och därefter utarbetades undersöknings syfte och frågeställningar.  

Intervjuguiden 

Innan en ostrukturerad intervju genomförs så utarbetas en guide till intervjun 

(Trost, 2005). Guiden består av ämnesområden som enligt Larsen (2009) bör 

bygga på studiens syfte och frågeställningar. Trost (2005) menar att det är en 

fördel att inte skriva för detaljerade intervjuguider utan de bör vara 

lättöverskådliga och tydliga. Trost (2005) menar också att det i detta skede är 

analysen viktig att ha i åtanke därför kan det vara en fördel att inte samla in för 

mycket information.  

Intervjuguide utarbetades genom att omvandla undersökningens frågeställningar 

till konkreta frågeområden. Varje frågeområde innehåller mellan två till tre 

underliggande frågeexempel.  

Intervjuguiden börjar med en inledning och består sedan av tre 

huvudfrågeområden: definition, uppkomst och hantering (se bilaga 1). I det första 

huvudfrågeområdet är planen att respondenten först ska berätta lite om sig själv 

och sin roll i organisationen. Tanken är att både intervjuaren och respondenten ska 

få komma in i och känna sig bekväm i intervjusituationen, samt att få relevant 

bakgrundsfakta om varje respondent. 

Det första huvudfrågeområdet är definiton där respondenten får berätta om ett 

projekt som hen har varit med om. Därefter följdfrågor om eventuella oväntade 

händelser. Om en händelse inträffade bes respondenten beskriva händelsen och 

fortsätter vidare till nästa frågeområde, uppkomst, där mer detaljerade 

beskrivningar angående händelsen uppkomst. Frågeområdet följs av hantering, 

där det efterfrågas hur den oväntade händelsen har hanteras samt om den hade 

identifierats i projektets riskanalys.  

Enligt Trost (2005) är det viktigt för intervjuns kvalitet att intervjuguiden är väl 

inövad hos intervjuarna. Därför genomfördes två stycken så kallade pilotintervjuer 

där jag testintervjuade två kamrater. Intervjuerna gav användbar feedback  
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Urval  

Studien gör ett strategiskt urval, som innebär att urvalsmetoden kan svara på 

studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2009). Urvalskriterierna 

för respondenterna var att de ska arbeta, eller har arbetat, som projektledare för 

interna förändringsprojekt i LiV.  

Genomförande 

Totalt genomfördes sju intervjuer. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter. 

Samtliga intervjuer skedde på respektive respondents arbetsplats. Vid varje 

intervjutillfälle användes samma intervjuguide, men ordningen på frågorna 

varierades utifrån vad respondenten berättade. Samtliga intervjuer spelades in.  

Innan intervjun utskickades ett informationsbrev som berättade syftet med studien 

samt vilka ämnesområden den kommer att beröra. Varje intervju inleddes även 

med att berätta hur analysen av det inspelade materialet kommer göras samt be 

om lov om att spela in intervjun. 

 

3.3 Databearbetning  

Studien kommer använda Kvale (2006) analysmetod. Han rekommenderar att den 

genomförs i fyra faser. 

I Fas ett ska forskaren gör sig bekant med det insamlade materialet och skapa sig 

ett helhetsintryck. Detta gjordes genom att påbörja transkriberingen av det 

inspelade materialet direkt efter varje genomförd intervju, så att alla intrycken och 

vad som sas finns färskt i minnet.  

Fas två innebär sökandet efter meningsbärande stycken eller fraser genom att 

skapa teman som kan kopplas till studiens syfte. Analysen fortsatte med att sortera 

ut relevant och irrelevant information. Sedan kodades materialet genom att 

markera texten. 

Fas tre består av att det kodade materialet bearbetas och att texten som har mest 

betydande för att kunna besvara studiens syfte, väljs ut. Detta gjordes  efter 

flertalet genomläsningar av materialet.  

I Fas fyra sammanfattades materialet till en sammanhängande och läsvänlig text. 

När sammanfattningen var klar söktes citat som kan återge det som beskrivs i 

texten, med respondenteras egna ord.  
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3.3.1 Analysmodellen 

 

Det insamlade materialet kommer att analyseras genom ett abduktiva 

tillvägagångsätt. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) ger det abduktiva 

tillvägagångssättet studien förutsättningar att komma fram till en slutsats som är 

verklighetsbaserad men samtidigt kan presenteras på ett vetenskapligt sätt. För att 

tydligt redovisa hur analysen ska genomföras ritades en analysmodell (se figur 1). 

Modellen visar övergripande hur undersökningens empiriskt insamlade material 

kring oväntade händelser kommer att jämföras med den teoretiska 

utgångspunkten. Den jämförande analysen kommer att söka efter likheter och 

olikheter mellan empiri och teori, som kommer sammanställas i undersökningens 

resultat. 

 

Fig.  3  Analysmodell. 

   Källförteckning: utarbetad och ritad av författaren  

3.4  Trovärdighet 

Enligt Trost (2005) är det problematiskt att i en kvalitativ undersökning diskutera 

begrepp som valdiditet och reliabilitet. Begreppen härstammar från början från de 

kvantitativa forskningsmetoderna. Reliabilitet ska beskriva hur tillförlitlig studien 

är och hur noggrant den har utförts. Har studien en hög reabilitet bör andra 

forskare, med samma tillvägagångssätt, få fram samma resultat. Detta uppnås 
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genom att forskaren utarbetar en mall för intervju och försöker sedan att strikt 

följa den för att minimera slumpfel och variationer. Forskaren vill genomföra 

samtliga intervjuer på samma sätt och under en begränsad tid så att studiens 

förutsättningar inte förändras. Trost (2005) argumenterar att i en kvalitativ studie 

så är det just fenomenets variationer som är det intressanta att undersöka. Det 

förutsätter en låg grad av standardisering vid intervjutillfället, vilket forskare 

genom att sträva efter en hög reliabilitet motarbetar.  

Trost (2005) menar också att validitets begreppet är svårt att applicera på en 

kvantitativ studie. Med valdiditet menas i vilken grad som studien verkligen 

undersöker det den säger sig undersöka. Trost (2005) menar att i en kvalitativ 

undersökning vill forskaren få en djup förståelse för respondents upplevelser. För 

att komma dit måste intervjueren ibland först fråga om bakomliggande orsaker till 

varför respondenten upplever fenomenet på ett visst sätt. Skulle en sådan intervju 

ses strikt från ett validitetensperspektiv ställs då frågor som inte rör ämnet vilket 

sänker studiens valdiditet. Intervjuaren frågar inte rätt saker i förhållande till det 

studerade.  

Istället för att använda sig av validitet och reliabilitet föreslår istället Trost (2005) 

användandet av begreppet trovärdighet, då det är den kvalitativa studiens verkliga 

utmaning. Att på ett övertygande sätt redovisa att materialet till undersökningen 

och dess analys är gjorda på ett trovärdigt sätt i förhållande till studiens syfte. För 

att göra detta anser Trost (2005) att forskaren på ett tydligt sätt bör redovisa hur 

urvalet av respondenter har gjorts, men även redovisa vilka frågor som frågades 

och på vilket sätt samt med vilket syfte de ställdes.   

För att öka den här studiens trovärdighet redovisas hur urvalet av respondenter har 

gjorts och hur frågorna till dessa är ställda samt med vilket syfte (se bilaga 1).  

Forskningsprocessen är beskriven med de val av forskningsmetod, respondenter, 

databearbetning och hur analysmodeller som har gjorts. Det ger läsaren en god 

insyn och förståelse för hur datainsamling och analys har genomförts. 

 

3.5 Källkritik  

Undersökningens teoretiska utgångspunkt vad gäller teori bygger främst på 

referenser från aktuella artiklar från vetenskapliga journaler. 26 av 

undersökningens referenser är skriva efter 2001. Det teorietiska underlaget för val 

av metod har byggts med referens ifrån kända författare som ofta är 

förekommande i studier med likande syfte och frågeställningar, och är därigenom 

beprövade.    

Den största källkritiska fallgropen i studien är ifall det, under tiden studien skrivs, 

tillkommer ny relevant forsking kring dess ämne som jag inte kommer ha 

möjlighet att ta ställning till. 
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3.6 Etiska forskningsprinciper 

Vetenskapsrådet (2002) har arbetat fram principer för att kan användas som 

mallar till förhållningssätten mellan forskare och respondent. Dessa riktlinjer och 

normer kan beskrivas i fyra allmänna huvudkrav på individskyddskrav i 

forskning.  

Informationskravet innebär att undersökningens syfte ska informeras antingen 

innan eller vid möten med respondenten. Här ska även en kort beskrivning av hur 

undersökningen i stora drag ska genomföras. Undersökningen har förhållit sig till 

informationskravet genom att skicka ut informationsbrev till alla respondenter en 

tid innan intervjun genomfördes (se bilaga 1). I brevet beskrevs kortfattat studiens 

syfte och hur det insamlande materialet kommer att behandlas.   

Samtyckeskravet innebär att forskaren får respondenternas samtycke att medverka 

i undersökningen. Detta innebär att deltagare ha rätten att bestämma villkor kring 

längden och deltagande i undersökningen. I och med detta har de har rätten att 

avbryta sin medverkan. Forskare får inte utsätta respondenters beslut genom 

olämplig påtryckning eller påverkan. Därefter bör det inte finnas något 

beroendeförhållande finnas mellan forskare och respondenterna. I ett 

intervjutillfälle bör det upprättas en muntlig överenskommelse kring samtycke. 

Detta har gjorts genom att vid intervjun be om lov att få använda det som sägs 

under intervjun i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att medverkande respondenters uppgifter i största 

möjliga mån ska ha konfidentialitet och att deras personuppgifter ska skyddas från 

obehöriga personer. Konfidentialitetskravet är i undersökningen beaktat genom att 

transkriberingen och analysen av datainsamlingen anonymiserats, även specificera 

befattningar eller namn på projekt eller avdelningar har anonymiserats. Citat som 

används i undersökningen kommer omformuleras från talspråk till skriftspråk för 

att undvika spårbarhet. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter från enskilda personer, endast får 

användas för studiens ändamål. Detta beaktas i undersökningen genom att rådata 

från tillhörande personuppgifter hålls otillgängliget för obehöriga så att otillåten 

spridning undvikas. Detta krav har beaktats genom att all insamlad data endast har 

använts till att svar på studiens syfte och att materialet och ingenting annat.  
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4 Empiri 

4.1 Landstinget i Värmland (LiV) 

LiV:s verksamhetsområden är hälsa- sjukvård samt tandvård. Organisationen är 

länets största arbetsgivare och sysselsätter omkring 7200 personer som driver 

sammanlagt ca 70 sjuk- och tandvårdscentraler samt tre sjukhus. I landstinget 

högsta beslutandeorgan, landstingsfullmäktige, sitter 81 folkvalda representanter 

från nio landstingspartier som styr organisationens övergripande utveckling. 

(Landstinget i Värmland, 2012) 

Enligt Jensen et al. (2007) har projektanvändandet i den offentliga sektorn ökat, 

främst inom verksamhetsområdena hälsa- och sjukvård. Men exakt hur många 

projekt LiV årligen driver är enligt Landstingets revisionskontor (2014), svårt att 

överblicka då flera av projekten inte diarieförs.  

LiV:s Projektmiljö 

LiV:s projektmiljö har kategoriserats i fyra delar: omvärld, linjeorganistion, 

projetket samt interaktionsmiljön (se figur 1). De oväntade händelserna kommer 

att kopplas till den projektmiljödel där de uppstått. Omvärlden defineras som allt 

utanför linjeorganisationens administrativa gränser. Det kan vara andra 

myndigheter, företag eller projekt. Linjeorganisationen definieras som allt inom 

linjeorganisationens adminstrativa gränser så som linjeverksamheten och dess 

olika avdelningar samt projektens styrgrupper. I projektdelen inkluderas allt som 

är inom dess administrativa gränser.  Interaktionsmiljön är en abstrakt del av 

projektmiljön och följer inte de organisatoriska och finns därför inte utritat i figur 

1. Interaktionsmiljön konkretiseras främst genom beroenden mellan projektet och 

projektorganisationens delar.  

Fig.  4  Övergripande visualisering av LiV:s projektmiljö 

 

   Källförteckning: utarbetad av författaren 
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Projektil 

Sedan 2000 använder sig landstinget av projektmodellen Projektil(Landstingets 

revisionskontor, 2014). Modellen syftar främst till att underlätta projektarbetet 

genom att: 

- Skapa en samsyn kring vad ett projekt är, vilket tillvägagångsätt som ska 

användas och hur projektdokumenten ska gå till.  

- Tydliggöra ansvar, beslut och roller i och kring projektet.  

- Förtydliga och underlätta för kommunikation och kommunikationsvägar. 

- Ge förutsättning för att kunna jämföra olika projekt. (Rapport SFDN1, 

2014) 

Modellen föreslår riskhanteringen med miniriskmetoden. Då projektmodellen är 

generell och användas till alla typer av landstingets projekt, förväntas även fallet 

vara så respondenters projekt.   

Respondenterna 

Samtliga respondenter arbetar i LiV på olika avdelningar och befattningar. 

Könsfördelningen av respondentera är fem kvinnor och två män. Studien kommer 

genomgående ha att en könsneutral hållning. 

 

Respondent (1) har i perioder arbetat som projektledare i Verksamheten. Har 

varit anställd i landstinget över 20 år. 

Respondent (2). Projektledare i Verksamheten. Har arbetat i landstinget i sju år. 

Respondent (3) har periodvis som projektledare i Verksamheten. Arbetat i 

organisationen sedan 2011. 

Respondent (4). Projektledare på IT- avdelningen. Arbetat i landstinget sedan 

2014. 

Respondent (5). Projektledare på arbetar på IT- avdelningen. Har arbetat länge i 

landstinget.  

Respondent (6). Projektledare i Verksamheten. Arbetat tre i år.  

Respondent (7). Projektledare på IT- avdelningen. Arbetat fyra i år.  
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4.2 Beskrivning och hantering av oväntade händelser   

I avsnitter kommer först en presentation av vilka risker som respondenterna 

identifierade i sina riskanalyser. Sedan om några oväntade händelser inträffade i 

projekten, hur dessa hanterades och var i projektmiljön de har uppstått. 

4.2.1 Händelser kring personaltillgång 

Identifierade risker kring personaltillgång  

Respondent (7) berättar att osäkerheten kring personaltillgång är överhängande 

för alla projekt i LiV och är en risk som närmast alltid finns identifierad i projekts 

riskanalyser. Främst är det risken att projektets nyckelpersoner av olika 

anledningar inte längre kan medverka.  

”En risk som vi ständigt lever med är nyckelpersonsberoende, det blir ju ofta så” 

(R7). 

En anledning till osäkerheten är enligt respondent (1) att landstinget som 

organisation under en längre tid haft utmaningar med sin rekrytering av ny 

personal. Respondenten berättar att organisationen i perioder har haft svårt att 

tillsätta alla tjänster i linjeverksamhet. Då projekten är beroende av att låna 

personal från linjen skapar det osäkerhet. Osäkerheten ligger inte uteslutande ifall 

det finns personal att låna. Osäkerhet finns också kring om lånad personal 

kommer finnas tillgänglig projekttiden ut. Det är projektmedlemmens linjechef 

som ”äger” den anställdas tid. Projektledaren och projektmedlemmarnas 

linjechefer kommer överens om hur mycket tid som projektmedlemmen kan lägga 

på projekt. Om linjechefen ser att projektmedlemmen inte hinner med linjearbetet 

så har linjechefen mandat att hålla kvar den anställda. Enligt respondent (1) blir 

systemet känsligt då om någon från linjeorganisationen till exempel blir sjuk eller 

måste ta ledigt eftersom de från början har ont om folk. Det skapar en osäkerhet 

för projektet om den lånade personalen kommer vara tillgänglig i den utsträckning 

som är överrenskommet.  

Oväntade händelser kring personaltillgång 

Trots att risken kring personaltillgång identifieras i projektens riskanalyser, och 

därmed inte är oväntade, kan antalet händelser vara det. Respondent (2) berättar 

om ett projekt som skulle upphandla ett stort IT- system. Mycket kretsade kring 

projektets upphandlingsexpert som hade en nyckelroll i och med sin kompetens. 

Under en kort period slutade och tillsates två upphandlingsexperter, när även den 

sista tvingades sluta uppstod en situation som var oväntad. Projektet hade 

identifierat risken med personaltillgång men inte i den här omfattningen som nu 

var fallet. Tillslut fanns det ingen ny personal med den kompetensen kvar att 

tillsätta. Projektet tog till sist in en konsult för att täcka upp tjänsten.    

 

 



 

 29 

Hantering av oväntade händelser kring personaltillgång 

I respondent (2:s) projekt är det inte själva händelsen att en projektmedlem slutade 

som var det oväntade utan att händelsen upprepade sig i en sådan omfattning.  

Respondent (1) menar att antalet händelser kring personaltillgång som alla projekt 

i landsinget återkommande måste hantera, gör att i perioder finns ibland inte 

personal tillgänglig. Även om ett projekt vet om risken och har identifierat den i 

sin riskanalys finns det en osäkerhet i om det kommer finnas ny personal 

tillgänglig för projektet. Personal med erfarenhet från tidigare projektarbeten, eller 

med expertkompetens som i respondents (2:s) fall, är speciellt eftertraktade. För 

att hantera osäkerheten kring tillgängligheten på personal arbetar landstinget med 

utbildning. Utbildningen är öppen för både projektledare och projektmedlemmar 

och ska göra att fler av den egna personalen får den eftertraktade kompetensen, 

och osäkerheten kring tillgängligheten ska minska.   

”Lika väl som vi har en skola för chefer så har vi en skola för projektledare och 

en för projektdeltagare (…)” (R1) 

Respondent (1) berättar att utbildningen är inte bara finnas för att fler av 

landstingets personal ska utvecklas i sitt arbete kring projekt, utbildningen ska 

också resultera i ett underlag till en kunskapsbank. Banken ska innehålla 

information om vilka som har gått utbildningen och hur många projekt de har 

varit med i sedan dess. På det sättet vill landstinget underlätta för projektledarna 

att hitta personal med rätt kompetens och erfarenhet genom att samla all 

information på en plats.     

Var i projektmiljön uppstår oväntade händelser kring personaltillgång? 

Osäkerhetskällan är osäkerhet kring personaltillgänglighet. Källan har genererat 

en oväntad händelse. I projektmiljön återfinns källan i projektdelen.   

4.2.2 Händelser kring beslut 

Identifierade risker kring beslut 

LiV:s projekt styrs genom beslut från projektets styrgrupp och övriga instanser i 

organisationen. Respondent (7) berättar. 

”Projektet bestämmer nästan ingenting i sig så utan vi förbereder beslutsunderlag 

och tar vidare till olika beslutsgrupper” 

Respondenten menar att styrgruppen har en central roll för projekten då det är dit 

man går med svåra frågor och, om behövs, får stöd på olika sätt.  

Styrgruppsmedlemmarna arbetar ofta inte heltid med sina styrgruppsuppdrag utan 

har också andra uppdrag eller tjänster inom organisationen. Det gör att gruppen 

ganska långt i förväg måste planera in sina samanträden. Ifall projektet får ett 

oväntat behov av ett beslut så kan det få invänta nästa sammanträde. Vissa 

styrgrupper koordinerar också flera projekt samtidigt och det är inte alltid säkert 

att gruppen har tid för att ta beslut i vissa frågor beroende på den dagens agenda.     
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Respondent (4)  identifierade händelser kring beslut som den största riskfaktorn 

för sitt projekt. Respondenten menar att framförallt beslutstiden var avgörande för 

projektets framgång, då projektet behövde aktiva beslut från styrgruppen för att 

klara sina delmål och sedan gå vidare. 

”vem tar beslutet och när i tid, det var den största risken för oss för att inte kunna 

komma framåt.”(R4) 

Enligt respondent (4) var beslutstiden en riskfaktor då den kan variera stort 

beroende på typ av beslut, var i beslutshierarkin det kan tas och hur mycket den 

beslutande instansen har på sin agenda. Respondent (1) förklarar att vissa projekt 

som arbetatar med övergripande verksamhetsförändringar ofta behöver beslut som 

berör många av verksamhetens avdelningar. Det kan handla om förändringar i IT- 

system eller förändringar av olika rutiner. I vissa fall har inte projektets styrgrupp 

mandat att besluta om dessa utan måste skicka vidare beslutet högre upp i 

beslutshierarkin, så representanter från fler avdelningar får en chans att ta 

ställning. Vissa måste ända upp till landstingsstyrelsen vilket kan ta tid.  

Oväntade händelser kring beslut 

Respondent (7) berättar om det nationella program som hens projekt är en del av. 

Programmet syfte är samordna alla landsting som använder samma typ 

journalsystem. Samordningen ska bidra till ett mer lika använde av systemet för 

att underlätta samarbete över landstingsgränserna. Utöver de beslutande organ 

som styr projektet lokalt har även det nationella programmet en styrande funktion 

över projektet. Respondenten berättar. 

”(…)beslut kan komma för att man omvärderar situationer eller för att det 

kommer upp nya saker som man inte räknade med från början.”(R7) 

Sammanlagt styrs projektet av två, ibland tre olika grupper som, oberoende av 

varandra, kan ta beslut om projektets framtid. De komplexa beslutsvägarna kan 

enligt respondenten vara utmanade att få en helhetsbild över samt avläsa. Det har 

skapat flera oväntade händelser. Bland annat oväntade beslut från programmet 

som tagits på grund av händelser i andra av landstingets delprojekt. Även 

beslutstiden har i vissa situationer varit oväntad, då de kan variera och ibland kan 

beslut komma oväntat snabbt eller ta oväntat lång tid.  

Hantering av oväntade händelser kring beslut 

Hur respondenten har hanterat händelserna kring besluten varierade. Om beslutet 

kommer oväntat snabbt gällde det att raskt sätta sig in i den nya situationen och 

planera upp arbetet efter de nya förutsättningarna. Tar beslutet oväntat lång tiden 

kan projektet bara invänta beslutet.  

Respondent (1) berättar för att skapa förutsättningar för ett mer effektivt 

beslutsfattande vars beslutstid är lättare att förutspå arbetar LiV även med 

utbildning av styrgrupper. Utbildningen inriktar sig främst till nya 

styrgruppsmedlemmar men även mer erfarna går den. Den ska ge en 
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grundläggande kunskap om hur ett styrgruppsuppdrag fungerar och hur beslut 

som tas i där påverkar projekten.   

Var uppstår oväntade händelser kring beslut? 

Osäkerhetskällan är osäkerhet kring beslut. Källan har genererat en stycken 

oväntade händelser. Osäkerhetskällan återfinns i projektmiljödelen 

linjeorganisationen.  

4.2.3 Händelser kring interna beroenden 

Identifierade risker kring interna beroenden  

Under intervjuerna framkom inte några beskrivningar om identifiering av risker 

kring interna beroenden.   

Oväntade händelser kring interna beroenden 

Respondent (3) berättade om en oväntad händelse som inträffade i slutskedet av 

ett projekt. Projektet hade som syfte att genomföra en relativt stor 

verksamhetsförändring som innehöll många teknisk avancerade delar. Projektet 

fortsatte fram tills det var i sitt slutskede. Då kontaktades projektetet en av 

landstingets avdelningar som frågade hur vissa av projektets tekniska delar skulle 

lösas. Efter en tids diskussioner parterna emellan framkom att avdelningen nog 

skulle ha varit representerat i projektet från början. Händelsen gjorde att projektet 

omstatades med nya direktiv och denna gång med personal från den andra 

avdelningen.  Men trots att projektet nu tog längre tid att slutföra menar 

respondentet att resultat blev bättre. ”Det blev lite krångligare på slutet i 

införandet (…) men samtidigt blev det en mer hållbar lösning”(R3). 

Respondent (3) argumenterar att utifrån erfarenhet är det oväntade händelser kring 

beroenden som skapar mest osäkerhet i Landstingets projektmiljö. 

Projektetgruppen måste på förhand tänka ut vilka projektet eller avdelningar som 

de är beroende av nu eller kommer att vara i framtiden.  

”Mycket [osäkerhet] är runt oväntade beroenden. Det är det som oftast dyker upp 

och som är svårt att upptäcka(…)Det finns ju strukturer som man inte alltid 

ser.”(R3) 

Respondent (7) är inne på samma spår och menar att LiV är en så stor och 

komplex organisation att det på förhand är en utmaning att kunna spåra alla 

beroenden som projekt har eller kommer få.  

”Det är inte alltid helt lätt att synka alla projekt som pågår. Det beror på att 

[LiV] är en så komplex miljö där det är väldigt mycket som ska synka.”(R7) 

Oväntade händelser uppstår också i redan upptäckta beroenden. Respondent (4) 

berättar om ett projekt där vissa sammarbetsproblem mellan beroendeparterna var 

det oväntade. Projektet berörde många olika avdelningar och krävde mycket 

samarbete. Resultatet var ett antal oväntade händelser. Bland annat fick inte 

projektet tillgång till behövd information. Enligt respondentet (4)  berodde 
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händelsen på bristande förtroende mellan parterna. En annan händelse orsakades 

på grund av brister i kommunikationen. Projektet hade under en tid försökt påpeka 

en del en annan avdelnings interna kommunikation som försvårade projektets 

uppdrag. Parterna förstod inte riktigt varandra och problemet uppfattades inte av 

avdelningen. Tillslut hittade parterna sätt att hantera situationen så alla blev nöjda.   

Hantering av oväntade händelser kring interna beroenden 

Respondent (3,4) berättade om osäkerheten som uppstår kring interna beroenden. 

Osäkerheten låg både i de beroenden de själva identifierat och visste om, men 

också i beroenden som inte ännu hade kommit fram samt beroenden där 

samarbetet utgjorde en utmaning.    

Respondent (3) hanterade upptäckten av ett oväntat beroende genom att starta om 

projektet. Omstarten gjordes med några nya projektmedlemmar från en annan 

avdelning. Som ett sätt att underlätta för framtida projekt med liknade uppgifter 

att upptäcka dolda beroenden, genomförde landstinget en personalförändring i en 

av LiV:s ledningsgrupper, som projektet hade haft som styrgrupp. Förändringen 

innebar att gruppen fick ett tillskott av en representant från den andra 

avdelningen, för att underlätta kommunikation och koordinering av avdelningars 

gemensamma projekt. ”Nu sitter en [avdelningsrepresentant] med 

ledningsgruppen(…)”. (R3) 

Respondent (4) hanterade sammarbetssvårigheterna på två sätt. Först så påbörjade 

respondenten ett förtroendeskapande arbete. Till en början genom samtal mellan 

respondenten själv och representanter för avdelningen i fråga. För att hantera 

utmaningen med kommunikationen anlitades en konsult. Konsultens uppdrag var 

att först utreda hur kommunikationsvägarna såg ut. Sedan redovisa dessa delar på 

ett mer tekniskt språk. Efter konsulents redovisning kunde projektet och 

avledningen kommunicera på ett bättre sätt och gemensamt lösa deras problem.    

Var i projektmiljön uppstår oväntade händelser kring interna beroenden? 

Osäkerhetskällan är osäkerhet kring interna beroenden. Källan genererat tre 

stycken oväntade händelser. Källan återfinns i interaktionsmiljön.   

4.2.4 Händelser kring externa beroenden  

Identifierade risker kring externa beroenden 

Respondent (2) berättade om händelser förknippat med externa beroenden. 

Respondenten är projektledare för ett projekt vars syfte är att införa ett nytt IT- 

system i landstinget. Systemet var stort och behövdes upphandlas externt, genom 

offentlig upphandling. Projekt hade avsatt ett år för att genomföra upphandlingen, 

då överklaganden är vanligt förekommande. Två leverantörer tävlade om att få 

sälja sitt system till landstinget. Respondenten berättade att projektet under tre 

halvdagar förhandlat med båda leverantörerna för att reda ut alla tolkningar och 

eventuella oklarheter om de ca 700 förhandlingspunkterna.  



 

 33 

”(…) vi var ganska överens om alla tolkningar i kraven och [leverantörerna]fick 

ställa sina frågor och vi fick ställa våra frågor. (R2) 

Efter att valet meddelades så överklagar den bortvalda leverantören beslutet och 

ärendet går till förvaltningsrätten för omprovning.  

”Det tog ungefär 5 månader för förvaltningsrätten att avgöra om vi hade skött det 

vi skulle och gå vidare för att teckna om det.(…) Det var inga anmärkningar på 

upphandlingen, men [projektet] blev försenat i fem månader.” (R2). 

Respondenten menar att risken är relativt stor att en leverantör överklagar om den 

går förlorande ur en upphandling. Vilket gjorde att projektet hade identifierat 

risken för överklagan och projektet hade lagt tid på att förebygga händelsen.  

Oväntade händelser kring externa beroenden 

 En oväntad händelse inträffade i respondents (2) projekt efter att överprövningen 

av förvaltningsrätten var klar. Då återupptogs upphandlingen med den leverantör 

som landstinget hade valt. Upphandingen omtecknades till ett längre pris än vad 

som parterna tidigare hade kommit överens om, vilket var oväntat.   

”(…)nu ska man inte bara tänka på pris men vi ser att vi kommer att få en höjd 

kvalitet samtidigt som vi lyckades sänka priset från vad vi har idag, så är det en 

stor framgång.” (R2) 

Respondent (7) berättade som ett annat projekt som skulle testanvända en ny 

uppdatering av ett datasystem med hjälp av anställda från LiV som testpersonal. 

Att testa uppdateringar innan de sätts i burk är viktig för att veta hur kompatibel 

det förändrade systemet är med de övriga som redan används. Projektet hade 

bokat utbildningslokaler och utannonserat eventet till den berörda testpersonalen. 

Men en kort tid innan testet skulle genomföras så meddelar den externa 

leverantören som har arbetat fram uppdateringen att den inte är klar för leverans. 

Leveransen kom en tid senare, men då fanns inte möjligheten tidsmässigt att 

genomföra de testerna som projektet hade önskat.   

Hantering av oväntade händelser kring externa beroenden  

Då den oväntade händelsen respondent (2) berättade om var av positiv karaktär så 

krävdes ingen hantering från respondenten.  

Respondent (7) hanterade händelsen med leveransen genom att inte genomföra 

testet av den nya uppdateringen. Enligt respondenten påverkade inte händelsen 

projektet i någon större utstäckning. Dock kan det senare resultera i andra 

oväntade händelser när uppdateringen genomförs, eftersom den inte är testad och 

man inte med säkerhet vet hur kompatibel den är med övriga system. 

 

Var i projektmiljön uppstår oväntade händelser kring externa beroenden? 

Osäkerhetskällan är osäkerhet kring externa beroenden. Källan har genererat två 

oväntade händelser. Källan återfinns i projektmiljödelen omvärlden. 
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4.2.5 Händelser kring projektdirektiv och beslutmandat   

Identifierade risker kring projektdirektiv och beslutsmandat   

Respondenterna har inte identifierat risker kring projektdirektiv och 

beslutsmandat.  

Oväntade händelser kring projektdirektiv och beslutsmandat 

Respondent (3,4,6) berättar om oväntade händelser rörande frånvaron av 

projektdirektiv och ett otydligt beslutsmandat. När respondent(4) skulle starta upp 

sitt projekt så fanns det inget projektdirektiv skrivet.  

”Jag frågade efter direktivet eftersom jag måste ha det. Jag kan börja läsa på 

[annat] under tiden, men att påbörja någonting utan riktlinjer och tydliga mål 

skulle inte göra.”(R4) 

Respondent (6) berättar om en likande situation.  

Respondent (3) berättar om ett projekt med ett otydligt beslutsmandat. Projektet 

skulle genomföra en frågeundersökning på ett sjukhus utanför Karlstad. Först 

trodde respondenten att hens roll i projektet skulle vara i from av ett centralt 

projektstöd till en lokalprojektledare som var stationerad på sjukhuset. Men 

efterhand började hen inse att rollen mer likande en projektledare.  

”(…)det var otydligt om jag var [projektledare] eller ett centralt projektstöd. Jag 

hävdade hela tiden att det att jag skulle vara ett projektstöd för den lokala 

projektledaren därför att det här var ett verksamhetsprojekt”. (R3) 

Respondenten upplevde situationen som besvärlig främst för att hens mandat blev 

otydligt.   

Hantering av oväntade händelser kring projektdirektiv och beslutsmandat 

I fall när det har funnits osäkerhet kring projektdirektiv eller besutsmandat, har 

respondenterna vänt sig till styrgruppen för att på olika sätt reda ut frågan. 

Respodent (4) hanterade händelsen med projektdirektivet genom att fråga efter ett 

nytt från projektets styrgrupp. Hen ville inte påbörja sitt projekt om direktivet inte 

fanns. Respondent (6) hanterade samma situation genom att själv skriva projektets 

direktiv.  

Respondent (3) hanterade sitt osäkra beslutsmandat genom att lyfta frågan till 

projektets styrgrupp. Under respondents tid i projektet hände det inga 

förändringar. Men när projektet senare omstartades gjordes det med tydligare 

formulerat mandat mellan styrgrupp, projektstöd och den lokala projektledaren. I 

det nya projektet tillsattes det också en så kallad operativstyrgrupp för att ge stöd 

till projektet.    
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Var i projektmiljön uppstår oväntade händelser kring projektdirektiv och 

beslutsmandat?  

Osäkerhetskällan är osäkerhet kring direktiv och beslutsmandat. Källan har 

genererat tre stycken händelser. Källan återfinns i projektmiljödelen 

linjeorganisationen.  

4.2.6 Händelser kring till estimering  

Identifierade risker kopplat till estimering 

Respondent (2) berättade om ett projekt som skulle införa ett nytt IT- system till 

LiV:s verksamhet. För att få en uppfattning om hur lätt- eller svåranvänt det nya 

systemet var och hur mycket utbildning projektet skulle arrangera för LiV:s 

personal så genomfördes test av användarvänligheten. Risken att systemet skulle 

visa sig vara svårt fanns med i projektets riskanalys, men projektet trodde att 

systemet skulle vara relativt lättanvänd.  Testresultatet visade dock det motsatta.  

”Det vi upptäckte i användartesterna var att systemet var svårare [att använda] än 

vad vi hade tänkt oss” (R2). Projektet gjorde vissa förändringar i planeringen i 

utbildning av systemen som följde riskanalysens åtgärdsplan.    

Oväntade händelser kopplat till estimering 

Projekt är som arbetsform osäker. Det ska när osäkerheten är som störst planera 

dess framtid. Respondent (5,6) sammanfattar problemet. 

”Även om man gör en väldigt bra planering så måste man ändå kunna revidera 

den lite grann. Man stöter alltid på saker och ting. Jag har aldrig varit med om 

att någon har gjort en planering som man sedan strikt följer den under projektet, 

utan att behöva backa.”(R5) 

”(…)det dyker upp oväntade händelser hela tiden, hur mycket man än försöker att 

ta höjd eller planera.”(R7) 

Respondent (5) berättar om en händelse i ett projekt som skulle uppgradera 

verksamhetens datorer.  uppdateringen var så pass stort att det inte kunde delas 

över landstingets trådlösa nätverk, utan måste göras med nätverkskabel på plats 

ute i verksamheten. Vissa avdelningar i landstinget använder sig av trådlöst 

nätverket och har då inte någon analog nätverksanslutning som uppdateringen 

krävde. Projektet visste om situationen och planerade projektet därefter, men när 

sedan arbetet med uppgraderingen började så var använde avdelningarna 

nätverket i större utsträckning än vad planerats för. Det krävde vissa oväntade 

korregeringar projektets i planering.  

Respondent (6) berättade om ett projekt där tidsestimeringen visade sig vara 

oväntat väl tilltagen. Projektets syfte var att skapa ett stödsystem för att hantera 

kostnaderna i behandlingen av asylsökande. Projekt gick fortare än planerad och 

avslutdes sju månader tidigare än förväntad.  
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”Det mest oväntade var att projektet gick så fort att genomföra, vi hade beräknat 

att lämna [resultatet] till förvaltningen någon gång december, men vi lämnade 

över den i april i stället” (R6) 

Hantering av oväntade händelser kopplat till estimering 

Respondent (5) hanterade den oväntade händelsen med den oväntat utbredda 

användning av nätverkskablar på intention och lånade ett ledigt rum i 

landstingshuset, där det placerades en stationär dator. Dit drogs det sedan 

nätverkskablar och verksamhetspersonalen fick komma dit och få sina datorer 

uppgraderade. 

Respondents (6) oväntade händelse kring tidsestimeringen var av positiv karaktär 

och behövdes därför inte hanteras. 

Var i projektmiljön uppstår oväntade händelser kopplat till estimering?  

Osäkerhetskällan är osäkerhet kring estimering. Källan har generart två stycken 

händelser. Källan återfinns i projektmiljöns projektdel.   
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5 Analys 

I kapitlet kommer det empiriska och det teoretiska materialet att analyseras 

utifrån analysmodellen. Först kommer en analys av vilka oväntade händelser som 

har identifierats, sedan analys av dess osäkerhetskällor och sist en analys av hur 

de hanterades.  

5.1 Beskrivning av oväntade händelser 

Här analyseras undersökningens första frågeställning: Vilka oväntade händelser 

identifieras? Utifrån respondenternas svar har undersökningen identifierat totalt 

12 oväntade händelser. Händelserna har varierande karaktär och utseende vilket 

överensstämmer med Geraldis et al. (2009) teori om att oväntade händelser i 

teorin kan vara vad som helst. Det har även framkommit positiva händelser samt 

att vissa händelser är mer förekommande än andra. 

5.1.1 Kategorier av oväntade händelser 

I tabell 1 sammanaställs sex kategorier av oväntade händelser efter vad 

respondentera har beskrivit. Tabellen visar att händelser kring interna beroenden 

samt händelser kring projektdirektiv och beslutsmandat har varit mest 

förekommande i respondenternas projekt. Både kategorierna av händelser har 

identifierats tre gånger. Händelser kring estimering och externa beroenden har 

förekommit två gånger. Minst förekommande har händelser kring personaltillgång 

och beslut varit. Dessa har förekommit en gång var.   

Undersökningen har identifierat två stycken oväntade händelser av positiv 

karaktär. Händelserna inträffade under ett upphandlingsprojekt och ett IT-projekt 

och rörde en prissänkning och ett oväntat kort projektgenomförande.     

Tabell 1. Sammanställning av identifierade oväntade händelser 

Typ av händelse   Antal  

Händelser kring interna beroenden  3 

Händelser kring projektdirektiv och beslutsmandat  3 

Händelser kring externa beroenden 2 

Händelser kring estimering 2 

Händelser kring beslut 1 

Händelser kring personaltillgång  1 

Totalt antal händelser  12 

 

Här presenteras en kort beskrivning av varje identifierad kategori av oväntad 

händelse: 
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Händelser kring interna beroenden har både handlat om upptäckten av oväntade 

beroenden projekt haft till andra interna projekt, samt utmaningar i samarbetet 

mellan beroendeparter.   

Händelser kring projektdirektiv och beslutsmandat innebär att projektdirektiv och 

beslutsmandat oväntat inte har stämt överrens med respondenternas förväntningar 

av vilka förutsättningar som fanns för att leda projektet.   

Händelser kring externa beroenden innebär att externa aktörer som påverkar 

projektet har agerat oväntat. 

Händelser kring beslut har en betoning på beslutstiden mer än på beslutets utfall. 

Respondenterna beskrev att det fanns en oförutsägbarhet i beslutstiden. I en del 

fall har besluten tagit längre än vad de trott. I andra fall har det kommit 

översakande snabbt.  

Händelser kring estimering rör situationer där projektets planer, av olika 

anledningar, inte stämde överrens med det verkliga utfallet.  

Händelser kring personaltillgång har beskrivits som när en eller flera av 

personalen i projektgruppen plötslig blir frånvarande, på grund av sina 

arbetsuppgifter i linjeorganisationen, eller måste sluta i projektet på grund av 

sjukdom eller liknade.  

 

5.2 Analys av osäkerhetskällor 

Här analyseras undersökningens andra frågeställning: var i projektmiljön uppstår 

dessa oväntade händelser? Först kommer en presentation av vilka 

osäkerhetskällor som har identifierats i empirin, sedan vilka som identifierats i 

teorin och sist en jämförande analys mellan empiri och teori.  

5.2.1 Osäkerhetskällor identifierade i empirin 

Undersökningen har identifierat sex stycken osäkerhetskällor i LiV:s projektmiljö. 

Dessa är:  

- Osäkerhet kring externa beroenden 

- Osäkerhet kring beslut 

- Osäkerhet kring estimering 

- Osäkerhet kring personaltillgång 

- Osäkerhet kring interna beroenden 

- Osäkerhet kring projekt direktiv och beslutsmandat 

Undersökningen har identifierat osäkerhetskällor i alla fyra av LiV:s 

projektmiljödelar, men hur många osäkerhetskällor som finns i varje 
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projektmiljödel varierar (se en sammanställning av dessa i tabell 2). Nedan 

kommer en genomgång av hur många osäkerhetskällor som identifierats i varje 

projektmiljödel samt hur många oväntade händelser osäkerhetskällorna 

tillsammans genererade.  

I projektmiljöns omvärld, har osäkerhetskällan osäkerhet kring externa beroenden 

identifierats. Osäkerhetskällan har genererat två stycken oväntade händelser, 

varav en av händelserna var av positivkaraktär.  

I nästa del av projektmiljön, linjeorganisationen, har två osäkerhetskällor, 

osäkerhet kring direktiv och beslutsmandat och osäkerhetskällor kring beslut, 

identifierats.  Sammanlagt har de två osäkerhetskällorna genererat fyra oväntade 

händelser. Det innebär att Linjeorganisationen är den projektmiljödel som 

sammantaget har genererat flest oväntade händelser sammantaget i projektmiljön.  

I projektmiljöns nästa del, projektet, har även där två osäkerhetskällor 

identifierats. Osäkerhetskällorna heter osäkerhet kring personaltillgänglighet och 

osäkerhet kring estimering och har tillsammans genererat tre stycken oväntade 

händelser. Osäkerhetskällan Osäkerhet kring personaltillgänglighet är en av 

osäkerhetskällorna som har genererat minst oväntade händelser. 

Den sista delen i projektmiljön är interaktionsmiljön. I projektmiljödelen har en 

osäkerhetskälla, osäkerhet kring interna beroenden, identifierats. 

Osäkerhetskällan har genererat tre stycken oväntade händelser och är därmed 

genererat mest, tillsammans med osäkerhet kring projektdirektiv och 

beslutsmandat. 

 

Tabell 2. Sammanställning av osäkerhetskällor identifierade i empirin 

Projektmiljödelar Osäkerhetskällor 

Omvärlden 
Osäkerhet kring externa beroenden 

Linjeorganisationen  Osäkerhet kring estimering 

Osäkerhet kring beslut 

Projektet  Osäkerhet kring estimering 

Osäkerhet kring personaltillgång 

Interaktionsmiljön  
Osäkerhet kring interna beroenden 
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5.2.2 Osäkerhetskällor identifierade i teorin 

I teorikapitlet beskrivs sammanlagt fem källor för osäkerhet samt två 

konsekvenser av osäkerhet (se tabell 3) Dessa är kategoriserade i tre delar 

beroende på var i projektmiljön de uppstår. Delarna är: omvärlden, projektet och 

interaktionsmiljön.  

I projektmiljöns omvärld beskriver Söderholm (2008) två konsekvenser av 

osäkerhet som han kallar nydefiniton och revision. Söderholm (2008) beskriver 

osäkerheten utifrån ett konsekvensperspektiv då det annars skulle bli för många 

osäkerhetskällor för att kunna identifiera.  

I nästa del av projektmiljön, projekt, beskriver Chapman och Ward (2003) tre 

osäkerhetskällor: osäkerhet kring estimering, osäkerhet kring design och logistik 

samt osäkerhet kring mål och prioriteringar. Det innebär att projektmiljödelen 

innehåller flest osäkerhetskällor i teorins projektmiljö. 

I den sista delen av projektmiljön, interaktionsmiljön, beskriver Jensen et al. 

(2007) två osäkerhetskällor, osäkerhet kring vertikala beroenden och osäkerhet 

kring horisontella beroenden. Interaktionsmiljön är en abstrakt del av 

projektmiljön och flyter över alla projektmiljöns gränser. Dess osäkerhetskällor 

konkretiseras av den osäkerhet som uppstår genom beroenden mellan projekt och 

annan part.  

Tabell 3. Sammanställning av osäkerhetskällor identifierade i teorin   

Delar i projektmiljön  Osäkerhetskällor/konsekvenser 

Omvärlden 
Nydefinering 

Revision 

Projektet 

 

Osäkerhet kring estimering 

Osäkerhet kring design och logistik 

Osäkerhet kring mål och prioriteringar  

 

Interaktionsmiljön 

Osäkerhet kring vertikala beroenden 

Osäkerhet kring horisontella beroenden 

 

5.2.3 Jämförande analys av teori och empiri  

Jämförelse av projektmiljön 

Det finns en skillnad i antalet projektmiljödelar i teorin kontra empirin. I teorin 

identifierades samanlagt tre delar: omvärlden, projektet och interaktionsmiljön. 

Till skillnad från empirin där fyra identifierades: omvärlden, linjeorganisationen, 

projektet och interaktionsmiljön. Anledningen är att i empirin är 
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linjeorganisationen en enskild del i projektmiljö, till skillnad från teorin där allt 

som ligger utanför projektets administrativa ramar definieras som omvärld.  

Därmed är linjeorganisationen och omvärlden i teorin en sammansatt del.  

Jämförelse av osäkerhetskällor  

Undersökningen har uppmärktsammat en skillnad i antalet identifierade 

osäkerhetskällor mellan teorin och empiri. I teorin identifieras sju stycken 

osäkerhetskällor/konsekvenser av osäkerhet och i empirin identifieras sex (se 

tabell 2 och 3).   

Undersökningen har jämfört varje osäkerhetskälla från empirin och teorin med 

varandra för att hitta likheter/olikheter i vilken osäkerhet de beskriver.  De 

osäkerhetskällor där likheter identifierats finns sammanfattade i tabell 4.  

Störst likhet återfinns i källan osäkerhet kring estimeringen som både teori och 

empiri har identifierat och beskriver på samma sätt. Dock menar teorin att 

osäkerhetskällan vanligtvis genererar mycket osäkerhet, detta stämmer inte 

överrens med vad undersökningens empiriskt insamlade material visar, då 

osäkerhetskällan genererat en oväntad händelse. Undersökningen ser också 

likheter mellan den typ av osäkerhet som osäkerhetskällorna kring beroenden 

beskriver. Framförallt teorins osäkerhetskälla osäkerhet kring horisontella 

beroenden och empirins två osäkerhetskällor osäkerhet kring interna beroenden 

och osäkerhet kring externa beroenden. Skillnaden är att i teorin beskrivs källan 

enskilt medan den i empirin beskrivs som två delar.    

Den största skillnaden mellan empirin och teorins osäkerhetskällor är att varken 

osäkerhet kring personaltillgång eller osäkerhet kring beslut återfinns i det 

teoretiska materialet. I empirin har däremot båda osäkerhetskällorna identifierats. 

Osäkerhetskällorna har dock genererat minst oväntade händelser av alla 

projektmiljöns osäkerhetskällor. 

Tabell 4. Sammanställning av osäkerhetskällor som beskriver likande typ av 

osäkerhet. 

Teorin Empirin 

Osäkerhet kring estimering Osäkerhet kring estimering 

Osäkerhet kring horisontella 

beroenden 

Osäkerhet kring interna beroenden 

Osäkerhet kring externa beroenden 

Osäkerhet kring mål och 

prioriteringar 

Osäkerhet kring direktiv och 

beslutsmandat 
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5.2.4 Konsekvenser av osäkerhet 

Söderholm (2007) beskriver osäkerhet från projektets omvärld i ett 

konsekvensperspektiv. Författaren menar att det finns för många osäkerhetskällor 

i den delen av projektmiljön för att kunna identifieras. Istället beskriver han två 

konsekvenser som kan drabba projektet om det utsätts för osäkerhet från 

projektsmiljöns omvärld. I teorin omskrivs inte linjeorganisationen enskilt utan 

den ingår i samma projektmiljödel som omvärlden. För att rättvist kunna jämföra 

teorin och empiri sammanslås även empiridelens projektmiljödelar omvärlden och 

linjeorganisationen till en. Resultatet blir sammanlagt tre stycken 

osäkerhetskällor: osäkerhet kring direktiv och beslutsmandat, osäkerhetskällor 

kring beslut samt osäkerhet kring externa beroenden som tillsammans har 

genererat sex oväntade händelser.  

Den första konsekvensen är nydefinering som drabbar projekt där oväntade 

händelser fundamentalt har förändrat dess förutsättningar för att genomförs. Dess 

mål och prioriteringar måste från grunden omarbetas. Undersökningen har inte 

identifierat någon likande konsekvens från de oväntade händelserna från 

projektmiljös omvärld som drabbat projekten. Däremot finns det mer likheter med 

Söderholms andra konsekvens, revision.   

Revision drabbar projekt där oväntade händelser på olika sätt har förändrat 

projektets förutsättningar så det måste omplaneras. Till skillnad från nydefinering 

är revision mindre omfattande och kräver inte en total omplanering/nydefinering 

av projektet. Revision har blivit konsekvensen av totalt fem av sju händelser 

identifierade i projektmiljöns omvärld. Händelsen som inte orsakade revision var 

av positiv karaktär.  

 

5.3 Hantering av oväntade händelser 

Här analyseras undersöknigens tredje frågeställning: Hur hanteras dessa oväntade 

händelser? Studiens respondenter har hanterat oväntade händelser på olika sätt 

beroende på vilken typ av händelse som inträffat.  Vanligast är 

kompetensutvecklande åtgärder i from av utbildning och samverkan mellan 

projektledare. Samtaget kan undersökningen konstatera att LiV, genom sitt 

medvetna arbete med bland annat kompetensutveckling, arbetar förebyggande i 

sin hantering av oväntade händelser.  

5.3.1 Hantering av oväntade händelser kring personaltillgång 

Oväntade händelser kring personaltillgång är en av de minst förekommande 

händelserna som identifierats och endast förekom en gång. Risken för händelser 

kring tillgång på personal har varit identifierad i alla respondenters riskanalyser 

med tillhörande åtgärdsplaner. Den händelse som uppstod var oväntad med 

anledning av att den inträffade tre gånger i ett och samma projekt och rörde en av 

nyckeltjänsterna. Det fanns tillslut inte längre personal tillgänglig med den 
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kompetensen i organisationen. Händelsen hanterades i projektet genom att tillsätta 

en konsult.   

Respondent (1) berättade om att osäkerheten kring personal i perioder är hög i 

LiV, det gäller inte bara nyckelkompetensberoende utan även för 

projektmedlemmar och projektledare. För att minska osäkerheten arbetar LiV med 

kompetensutveckling av sin personal genom utbildning i projektarbetet. 

Respondenten berättar att likande utbildningar även har gjorts för styrgrupper. 

Hanteringen har kopplingar till vad författarna Geraldi et al. (2010) beskriver som 

helhetsperspektiv av förebyggande hantering av oväntade händelser. Författarna 

menar att organisationer som effektivt ska hantera oväntade händelser måste 

arbeta med hela organisationen, inte bara projekten. Respondent (1) berättar 

vidare att utbildningen också ska resultera i ett underlag till en så kallad 

kunskapsbank. Den ska innehålla information om vilka anställda som gått 

utbildningen och när detta gjordes. Banken ska underlätta för projektledare att 

hitta rätt typ av personal till sina projekt. Geraldi et al. (2010) beskriver den 

viktigaste faktorn för att kunna hantera oväntade händelser är kompetenta 

gruppmedlemmar. LiV:s kunskapsbank skulle underlätta, förbättra och snabba på 

urvalet av projektmedlemmar till projekten.   

5.3.2 Hantering av oväntade händelser kring beslut  

Oväntade händelser kring beslut är den osäkerhet som respondenterna har 

diskuterat mest kring, men har enligt undersökningens händelsessammanställning 

bara orsakat en konkret oväntad händelse. Risker kring beslut finns med i 

majoriteten av respondenterna riskanalyser, både vilken utgång beslutet kommer 

att ha, men främst när det kan tas. Enligt respondent (7) kan beslutstiden variera 

kraftigt boroende på var i beslutshierarkin beslutet kan fattas. Detta påverkar hur 

händelserna hanteras. Är beslutstiden lång kan projektet bara invänta, är det 

däremot ett överraskande snabbt besluts så måste projektet genast sätta sig in i de 

nya förutsättningarna beslutet för med sig.  

Jensen et al. (2007) beskriver hur projektmiljöer med en hög vertikal osäkerhet 

kan påverka projekt. Med vertikal osäkerhet menar de begränsning i projektets 

handlingsfrihet vad gäller besluten det självt kan fatta och eller måste lyfta till sin 

styrgrupp. Jensen et al. (2007) betonar också hur förtroendet mellan projektet och 

dess uppdragsgivare påverkar osäkerheten. Författarna beskriver strategier som 

projektet kan använda för att hantera den vertikala osäkerheten. Bland annat 

marknadsföring av projektet, nätverksträffar och samverkan och expansion. 

Främst ska strategierna höja styrgruppens och övriga beslutsfattares förtroende för 

projektet och dess ledning. Ifall det görs menar författarna att den vertikala 

osäkerheten kommer minska.  

LiV:s projektmiljö innehåller vertikal osäkerhet, utifrån våra respondenters utsago 

är det ganska få beslut som projektet har mandat att själv bestämma över, utan de 

flesta går genom projektets styrgrupp. Respondent (7) berättar. 
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”Projektet bestämmer ju ingenting i sig så utan vi förbereder beslutsunderlag och 

tar vidare till beslutsgrupper.” 

Anledningen till den höga vertikala osäkerheten är sannolikt inte på grund av att 

styrgrupperna har lågt förtroende projektens ledare och medlemmar. Den vertikala 

osäkerheten grundas både i det demokratiska ramverket som LiV genom lag 

måste följa, men även den komplexitet som LiV:s organisation utgör. Vissa beslut 

måste förankras demokratiskt i organisationen, andra måste lyftas till styrgruppen 

för att få veta hur det eventuella beslutet skulle påverka andra delar av 

organisationen, som är utanför projektets vetskap. Undersökningen ser en 

koppling i empirin till den osäkerhet som Jensen et al. (2007) beskriver, men inte 

till dess orsak eller strategier som hanterar osäkerheten.  

Enligt Geraldi et al. (2010) så påverkar LiV:s projektmiljös inslag av vertikala 

osäkerhet även projektens förmåga att hantera oväntade händelser. De 

argumenterar vidare att projekt bör ha en relativt hög grad av självbestämmande 

för att ha goda förutsättningar att kunna hantera oväntade händelser. Främsta 

anledningen är den tid som läggs på att informera styrgruppen om händelsen, och 

invänta dess beslut, skulle istället kunna läggas på dess hantering. Geraldi et a. 

(2010) menar också att det är projektets medlemmar som har den bästa 

uppfattningen om hur olika händelser bör hanteras, inte styrgruppen. 

Undersökningen ser kopplingar mellan de förutsättningar som Geraldi et al. 

(2010) menar ger mindre bra förutsättningar för hantering av oväntade händelser, 

och LiV:s projektmiljö, främst likheter i den låga 

självbestämmandegraden/mandatet projekten har.  

Respondent (1) berättar om ett annat förebyggande arbete kring beslut. 

Landstinget har utbildningar för personerna som sitter i styrgrupperna. Hur 

styrgruppsarbetet bedrivs och hur det påverkar projekten. Även här drar 

undersökningen kopplingar till Geraldi et al. (2010) som lyfter vikten av ett 

helhetsperspektiv i hanteringen av oväntade händelser. Enligt dem bör hela 

organisationen vara involverad i arbetet med att förbättra dess hantering av 

oväntade händelser. Att även utbilda styrgrupperna i hur deras arbete ska skötas 

och hur det påverkar projekten är ett exempel på det Geraldi et al. (2010) menar.  

5.3.3 Hantering av oväntade händelser kring interna beroenden  

LiV:s organisation är stor och komplex. Sker en förändring i en av dess delar 

kommer den sannolikhet även påverka någon annan. Det är också många projekt 

som arbetar parallellt med varandra. Det skapar osäkerhet kring beroenden. 

Undersökningen har identifierat sammanlagt tre stycken oväntade händelser som 

har uppstått från osäkerheten de interna beroendena skapar.   

Respondent (4) hanterade händelserna genom förtroendebyggande samt 

kommunikativa åtgärder med de berörda avdelningarna. Respondent (3) hanterade 

det upptäckta beroendet först genom att starta om projektet. Sedan genomfördes 
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personalomflyttningar i styrgrupp. Där en representant från en avdelning tillsates 

för att lättare kunna identifiera beroenden och öka den interna kommunikationen.  

Undersökningen bedömer att det finns likheter mellan LiV: s organisation och vad 

Jensen et al. (2007) beskriver som horisontell osäkerhet. Den horisontella 

osäkerheten uppstår genom beroenden mellan projekt, linjeorgan eller andra delar 

i projektets omvärld. Ifall en projektmiljö är utsatt för stark horisontell osäkerhet 

kommer projekten vara beroende av andra för att kunna genomföra sin uppgift. 

Jensen et al. (2007) beskrivning passar in på vad flera av våra respondenter har 

berättat om LiV:s projektmiljö. Respondent (4) beskriver situationen så här. 

”Det är många olika projekt i landstinget. En del [uppgifter] bygger på 

[information från]ett projekt som inte har rott iland och vi måste få veta lite mer 

om vad de får för resultat innan vi kan jobba vidare.” 

Geraldi et al. (2010)  menar ett en förutsättning för projekt att kunna hantera 

oväntade händelser är fungerande samarbeten med andra projekt eller avdelningar. 

De argumenterar att när oväntade händelser inträffar så behövs ofta samarbete 

över projekt- och avdelningsgränserna. Detta försvåras när kommunikationen och 

sammarbetet inte fungerar. Som i respondent (3:s) fall inte veta om vilka som 

parter som projektet är beroende av och måste sammarbeta med, ger mindre bra 

förutsättningar för att hantera oväntade händelser. 

Jensen et al. (2007) tar upp flera strateger för att hantera den horisontella 

osäkerheten. Den som främst lyfts är nätverksträffar och samverka. Strategin 

bygger på att projekt ska hitta bra sätta att samarbeta och kommunisera på. Då en 

eller båda parter är beroende av den andra så är strategin ett grundläggande sätt att 

hantera typen av osäkerhet. Kan projekten hitta bra sammarbetssätt och 

fungerande kommunikationsvägar kommer osäkerheten i beroendet att minska.  

Undersökningen identifierar en likhet emellan hur LiV:s projektledare har 

hanterat osäkerheten och strategierna som Jensen et al. (2007) rekommenderar. 

Främst i respondent (4:s) hantering, där ett arbete påbörjades för att hitta vägar till 

bättre kommunikation och samarbete till beroendeparterna. I hanteringen kring 

respondents (3:s) händelse skiljer sig förutsättningarna något åt. Det interna 

beroendet till den andra avdelningen var länge dolt för projektet. Det dröjde tills 

projektets slutskede innan det uppmärksamandes och hanterades. För att 

förebygga att likande händelser ska upprepas strukturerades projektets styrgrupp 

om och tillsatte en representant från den andra avdelningen. Det är ett sätt att 

skapa kommunikation- och samarbetesvägar mellan projekten från de båda 

avdelningarna.       

5.3.4 Hantering av oväntade händelser kring externa beroenden 

En oväntad händelse kring externa beroenden skedde i respondents (2:s) samt en 

annan i respondents (7:s). Den ena var uttalad positiv och gällde en sänkning av 

priset i upphandlingen av ett IT- system, den händelsen krävde ingen hantering 
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från projektets sida. Den andra gällde en utebliven leverans av en 

programuppdatering. Projektet hanterade händelsen genom att hoppa över det 

testet av uppdateringen.  

I fallet med den uteblivna leveransen finns koppling till vad Jensen et al. (2007) 

beskriver som horisontell osäkerhet. Respondent (7:s) projekt var beroende av att 

leveransen av uppdateringen skulle komma en viss tid för att utföra sin uppgift. 

Undersökningen ser inga likheter i de strategier som Jensen et al. (2007) beskriver 

för att hantera den horisontella osäkerheten, och respondent (7:s) handlande.  

5.3.5 Hantering av oväntade händelser kring direktiv och beslutsmandat 

Sammanlagt har tre stycken händelser kring projektdirektiv och beslutsmandat 

identifierats. Två kring projektdirektivetet och en kring beslutsmandatet. Att som 

projektledare inte få klara direktiv om vad projektet ska göra och vilka 

förutsättningar det har är problematiskt. Detta upplevde främst respondent (4) som 

skulle leda sitt första projekt inom landstinget.  

Respondent (3) berättar om ett projekt där hens roll och beslutsmandat var 

otydlig. Respondent hade i början av projektet trott att hen skulle vara ett 

projektstöd, men efter en tid visade det sig att hen nog egentligen var 

projektledare. Som en konsekvens av otydligheten kring rollen blev även 

beslutsmandatet vagt.  

Samtliga händelser hanterades genom att lyfta problemet till styrgrupperna. 

Respondent (4) berättar att hen krävde att få ett direktiv och fick det. Respondent 

(6) skrev det själv. Respondent (3) fick under projektet inget gehör 

frånstyrgruppen och projektet lades ner. Samma projekt återupptogs en tid senare 

med tydliga roller och mandat samt en så kallad operativstyrgrupp för att än mer 

kunna stödja projektet.   

Undersökningen ser en viss koppling mellan vad respondentera (1,3,4,6) berättar 

och vad Jensen et al. (2007) beskriver som begränsad teoretisk kunskap kring 

projektorganisering. De menar att offentliga organisationer ibland har otillräcklig 

teoretisk kunskap i att effektivt driva en projektorganisation. Jensen et al. (2007) 

argumenterar att offentlig projektmiljö ofta är stor och komplex och kräver 

därigenom en annan organisering än en privat, som mycket av den teorietiska 

kunskapen kring ämnet bygger på. Detta skapar en utmaning för den offentliga 

sektorn, vilket konkretiseras genom respondent (1,3,4,6) berättelser om 

osäkerheten kring projektdirektiv och beslutsmandat. För att hantera dessa 

utmaningar arbetar LiV med kompetensutveckling av hela projektorganisationen. 

Det menar både Jensen et al. (2007) och Geraldi et al. (2010) menar skapar goda 

förutsättningar för hantering av osäkerhet. 

5.3.6 Hantering av oväntade händelser kring estimering 

Sammanlagt har två oväntade händelser kring estimering identifieras. En händelse 

var av positiv karaktär och krävde ingen hantering, en hanterades på intuition. 



 

 47 

Respondent (5) berättar om ett projekt vars syfte var att uppgradera landstingets 

datorer som i situationen direkt behövde omplaneras. Undersökningen drar här 

kopplingar till det Söderholm (2010) beskriver som viktiga förmågor som ökar 

projektledarens förutsättningar att hantera oväntade händelser. Främsta förmågan 

menar författaren är innovationsförmåga. Att projektledaren snabbt ska hitta en 

alternativ plan och lösa problemet. Respondent (5) agerade innovativt och 

arbetade fram en alternativ lösning på problemet med nätverkskablarna. 
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6 Diskussion 

För många är utgångspunkten när oväntade händelser diskuteras att händelsen är 

negativ. Som att projektet råkade ut för någonting oväntat som på olika sätt 

försvårade dess väg mot sitt uppsatta mål. Ett intressant resultat som studien 

skulle komma fram till var att oväntade händelser inte uteslutande skulle visa sig 

vara av negativa, utan även positiva.  

Positiva och negativa oväntade händelser 

Undersökningen har identifierat två stycken positiva händelser. Resultatet har 

väckt en del frågor kring vad en positiv kontra negativ händelse egentligen 

innebär. Studiens respondenter har flertalet gånger uttryckt att största delen av 

oväntade händelser är negativa såtillvida att de till exempel kräver revidering av 

projektplanen. Trots detta kan händelsens effekt på projektet vara positiv. Till 

exempel berättar respondent (3) om en oväntad händelse som uppstod i 

upptäckten av ett dolt beroende. Händelsen gjorde att projektet behövde startas 

om, men projektresultatet blev enligt respondenten på grund av detta bättre. Även 

respondent (7) är inne på likande spår. 

”(…)många av de oväntade händelser som har uppstått påverkar ju 

planeringering på ett negativt sätt, men slutresultatet kanske blir bättre”. 

Det tycks vara så att vissa oväntade händelser som till en början kan framstå som 

negativa efter en tid visar sig vara positiva för projektets resultat. Samtidigt kan 

också en diskussion föras kring hur positiva positiva oväntade händelser 

egentligen är?  En av de positiva händelserna som denna studie har identifierat 

handlade om ett projekt som oväntat snabbt kunde slutföras. Händelsen uttryckets 

som positiv då projektmedlemmarna snabbare än väntat kunde gå vidare till andra 

projekt eller uppgifter. Det kan finnas flera anledningar till att händelsen 

inträffade. Ett händelsescenario skulle kunna ha varit att när projekt planerades 

var osäkerheten så stor att planen inte stämde överens med de förutsättningar 

projektet mötte. Det gjorde att projektet kunde avslutas en månad tidigare än 

planerat. Om samma scenario skulle uppstå igen kan resultatet bli åt andra hållet, 

att projektet blir försenat. Det är, enligt exemplet, alltså samma typ av osäkerhet 

som den positiva händelsen uppstår ur som den negativa, kanske var det bara 

tillfälligheter som gjorde att just den händelsen blev positiv? Händelsen tyder på 

att projektet planerades då osäkerheten helt enkelt var för hög. Finns det 

anledning att kategorisera oväntade händelser som positiva eller negativa? Dess 

positiva eller negativa effekt varierar beroende på när och hur de studeras, där 

positiva händelser uppstår kommer det med stor sannorlikhet även uppstå 

negativa. Till exempel inrikta osäkerhetshanteringen på att uteslutande hantera 

negativa oväntade händelser borde därför inte vara möjligt, varför då 

kategoriseringens ananvändbarhet kan ifrågasättas.      
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Personalrelaterade händelser 

Undersökningen hade även ett förväntat resultat att den största delen av de 

oväntade händelserna som identifierades skulle vara personalrelaterade. Händelser 

där projektgruppmedelemmar tvingas att sluta eller av olika anledningar inte 

längre är tillgängliga för projektet. Resultatet har visat det motsatta då endast en 

personalrelaterad händelse identifierades. Resultatet kan tolkas som att 

osäkerheten kring personalrelaterade händelser i LiV är låg, men det är på flera 

sätt missvisande. Anledingen till att så få oväntade händelser inte identifierades är 

inte därför att osäkerheten inte finns, tvärt om. Alla respondenter beskrev att 

osäkerheten kring personaltillgängligheten genomgående var hög i projekt de lett. 

Därför identifieras risken kring personalrelaterade händelser närmast alltid i 

projektens riskanalyser, händelserna var därmed inte oväntade då den fångas upp 

av riskanalysen.  

Osäkerhetskällor 

Under detta uppsatsarbete har analysen av osäkerhetskällor varit ett av de mest 

utmanande momenten. Utmaningen var att definiera var i projektmiljön 

osäkerhetskällan kan spåras. Det problematiska är att många oväntade händelser 

har flera källor och ofta är en del av en kedjereaktion. Till exempel en händelse 

kring beslut. Den skulle kunna börja att projektets styrgrupp är tvungen att reagera 

på en händelse i organisationens omvärld, kanske minskade skatteintäckter, och 

måste därför snabbt skära ner på projektets budget vilket för projektet skapar en 

oväntad händelse. Finns osäkerhetskällan i det beslut som styrgruppen tar eller i 

omvärldens förändrade förutsättningar som framtvingar beslutet? Många 

händelser som drabbar projekten är reaktioner av händelser från andra delar av 

projektmiljön. Beroende på vilket perspektiv som forskaren väljer kommer hen att 

få olika svar. Jag har studerat dem ifrån projektledarens perspektiv, då det 

överensstämmer med undersökningens syfte.  

Interna och externa beroenden 

En överraskning i undersökningens resultat var hur mycket osäkerhet som 

generades av de interna och externa beroendena. Totalt identifierades fem 

oväntade händelser med koppling till beroenden, vilket var överraskande högt. 

Respondent (3:s) argumentation om att det framförallt är osäkerhet kring 

beroenden som skapar oväntade händelser, stämmer bra överrens med resultatet. 

Respondenten menar att mycket av osäkerheten uppkommer som ett resultat av 

LiV:s storlek och komplexitet som organisation. Det är närmast orimligt att 

projektet i förväg kan tänka ut vilka projekt eller avdelningar till vilka det 

kommer uppstå, eller finns ett beroende. Utmaningen ligger i osäkerheten hur 

uppgiften praktiskt ska utföras och att man på förhand inte vet vilket information 

eller resurser som kommer behövas. Även att omvärlden kan förändras under 

projektets gång vilket skapar nya förutsättningar. Osäkerheten kring beroenden är 

svår att definiera vilket gör att den ofta inte finns med i projekts riskanalyser. 

Respondent (3) menar att hens projekt inte skulle ha upptäck risken oavsett hur 

mycket tid som investerades i analysen. Kanske är osäkerheten med beroenden så 
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komplex att den inte går att upptäcka med hjälp av den momentbaserade 

riskhanteringen, utan att den kräver en annan typ av hantering? Jag tror att på det 

sätt som LiV hanterade det dolda beroendet respondent (3) berättade om är ett 

steg i rätt riktning. Genom att ha representanter med från alla organisationens 

avdelningar i ledningsgrupper och styrgrupper kommer öka chanserna att 

upptäcka dolda beroenden, samt att underlätta samarbetet i redan upptäckta 

beroenden. Ytterligare ett sätt för att hantera utmaningen skulle vara att göra vissa 

förändringar i projektetens arbetssätt. Idag använder sig projekten av 

projektmodellen Projektil som tillämpar ett traditionellt sätt att arbeta i projekt, 

där först en projektplan utarbetas som sedan realiseras. Här måste projektet 

identifiera alla beroenden i planeringsfasen för att kunna ha med dessa i sin 

planering, men att identifiera beroenden är ofta svårt. Skulle projekten istället 

arbeta i iterationer, som förespråkas av det Agila arbetssättet, har projekt 

förutsättningar att anpassa sig till nya förutsättningar, som till exempel upptäckten 

av ett dolt beroende som uppstår under projektets gång. Genom att arbeta mer 

Agilt så behöver inte förändrade förutsättningar påverka hela projektets planering. 

Kanske skulle den osäkerhet kring beroenden som idag är påtaglig då minska.             

Mer autonoma projekt = bättre hantering av oväntade händelser?   

En förebyggande åtgärd för att projekt bättre ska kunna hanterade oväntade 

händelser menar Geraldi et al. (2010) är en hög grad av självbestämmande. De 

argumenterar för att när en oväntad händelse inträffar så är tiden dyrbar. Projektet 

bör lägga den på att välja lämplig hanteringsmetod och hantera händelsen, inte 

förbereda beslutsunderlag till styrgruppen och invänta deras beslut. Jensen et al. 

argumenterar att en sådan projektmiljö har en hög vertikal osäkerhet vilket gör 

projekten beslutsberoende. Beskrivningen stämmer in på LiV:s projektmiljö. 

Enligt respondent (7) så tar projekten sällan beslut själv utan förbereder i stor 

utsträckning beslutsunderlag till projektets styrgrupp. Det skapar osäkerhet, 

respondent (4) berättade att projektet bedömde osäkerheten kring beslut som den 

största riskfaktorn för projektets framgång.  

Skulle LiV:s projekt hantera oväntade händelser bättre ifall de hade en högre grad 

av självbestämande och skulle detta gynna projektorganisationen i stort? Jag 

argumenterar för svaret ”ja” på första frågan och ”nej” på den andra. Argumenten 

är att projektet från sitt perspektiv skulle ha förutsättningar att hantera en oväntad 

händelse mer effektivt i fall det hade mer handlingsutrymme att självständigt 

agera. Det skulle snabbt kunna utarbeta en åtgärdsplan och sätta den i verket utan 

att behöva invänta beslut från styrgrupp eller blanda in någon annan i processen. 

LiV:s organisation är stor och komplex, om en sak ändras i ena delen kommer 

med stor sannorlikhet en annan att påverkas. Därför tror jag att 

projektorganisationen i stort inte skulle gynnas av mer självbestämande projekt. 

Det är helt enkelt inte möjligt för ett projekt att helt kunna kartlägga hur dess 

handlingar kommer att påverka andra delar i organisationen. Ifall projektet 

handlar fritt och ifrån dess perspektiv hittar en åtgärd för den oväntade händelsen, 

kan det om oturen är framme, orsaka problem för många andra delar i 
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projektmiljön. Därför tror jag att en förutsättning för en så stor projektorganisation 

som LiV:s ska fungera är att beslut inte tas enbart av projekten, utan lyfts till en 

styrgrupp med en mer övergripande bild över beslutets effekter.  

Geraldi et al. (2010) teoribildning är i fallet LiV, enligt min mening, inte helt 

applicerbar. För en organisation av LiV:s storlek och komplexitet skulle det 

antagligen skapa, istället för att reducera osäkerhet ifall dess projekt hade ett så 

högt självbestämande som Geraldi et al. (2010) förespråkar. Detta beror inte på 

projektmedlemmarnas kompetens, utan på grund av projektmiljöns komplexa 

natur. Att LiV:s organisation är stor och komplex har denna undersökning vid 

flertalet tillfällen konstaterat. Detta påverkar och förändrar återkommande 

organisationens osäkerhetssituation vilket skapar utmaningar. För att en 

organisation som LiV ska kunna fungera krävs det att dessa utmaningar antas och 

hanteras. Under min undersökning i LiV har jag vid upprepade gånger sett 

exempel på detta. Utmaningar har uppkommit och organisationen har på olika sätt 

anpassats och utvecklats för att hantera dem. En av delarna som jag tror möjliggör 

detta är LiV:s  målmedvetna och långsiktigta arbete med olika typer av 

kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen sker av alla delar i projektmiljö för 

att ge förutsättningar till att hantera utmaningar men även att förebygga dem. Det 

tycks finnas en medvetenhet kring vad organisationen behöver, och ett 

engagemang för att se det ske.  
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7 Resultat  

I kapitlet kommer undersökningens resultat jämföras med dess forskningsfråga, 

syfte samt frågeställningar.   

Studiens forskningsfråga är: Vilka oväntade händelser fångas inte upp av den 

momentbaserade riskhanteringen i interna förändringsprojekt?  

Studiens resultat har visat att sex kategorier av oväntade händelser inte fångas upp 

av riskanalyser i LiV:s interna förändringsprojekt. Händelsetyperna är: interna 

beroenden, projektdirektiv, beslutsmandat, externa beroenden, beslut, estimering 

samt personaltillgänglighet.  

Undersökningens forskningsfråga och syfte konkritiserades genom tre 

frågeställningar. Frågeställningarna kommer nedan besvaras enskilt. 

7.1.1 Vilka oväntade händelser har identifierats?  

Samantaget har undersökningen identifierat 12 stycken oväntade händelser, som 

nedan beskrivs i sex stycken kategorier. De vanligaste oväntade händelserna 

uppstår i kring beroenden. Undersökningen har sammanlagt identifierat fem 

oväntade händelser som har koppling till interna och externa beroenden.   

Händelser kring interna beroenden 

Händelser har både handlat om upptäckten av oväntade beroenden projekt haft till 

andra projekt, samt utmaningar i samarbetet mellan redan definierade och 

klargjorda beroenden.  Totalt har tre händelser identifierats. 

Händelser kring projektdirektiv och beslutsmandat 

Händelserna innebär projektdirektiv och beslutsmandat oväntat inte har stämt 

överrens med respondenternas förväntningar av vilka förutsättningar som fanns 

för att leda projektet.  Totalt har händelsen identifierats tre gånger. 

Händelser kring externa beroenden  

Händelsen innebär att externa aktörer som påverkar projektet har agerat oväntat. 

Totalt har händelsen identifierats två gånger. 

Händelser kring beslut  

Händelsen har en betoning på beslutstiden mer än på beslutets utfall. 

Respondenterna (7) beskrev att det fanns en oförutsägbarhet i beslutstiden. Totalt 

har händelsen identifierats en gång.  

Händelser kring estimering  

Händelsen rör situationer där projektets planer, av olika anledningar, inte stämde 

överrens med det verkliga utfallet. Totalt har händelsen identifierats en gång. 
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Händelser kring personaltillgång 

Händelsen har beskrivits som när en eller flera av personalen i projektgruppen 

plötslig av olika anledingar måste sluta i projektet. Totalt har händelsen 

identifierats en gång. 

7.1.2  Var i projektmiljön uppstår dessa oväntade händelser?  

Undersökning har identifierat sammanlagt sex stycken osäkerhetskällor i LiV:s 

projektmiljö där oväntade händelser har uppstått. Dessa är:   

- Osäkerhet kring externa beroenden  

- Osäkerhet kring projektdirektiv och beslutsmandat  

- Osäkerhet kring beslut 

- Osäkerhet kring personaltillgång 

- Osäkerhet kring estimering 

- Osäkerhet kring interna beroenden  

Osäkerhetskällorna finns utspridda över alla delar i projektmiljön (se tabell 2, 

analyskapitlet). Projektmiljödelarna linjeorganisationen och projektet har båda två 

osäkerhetskällor, medan omvärlden och interaktionsmiljön har en var.  De 

osäkerhetskällorna som genererat mest osäkerhet är osäkerhet kring interna 

beroenden samt osäkerhet kring projektdirektiv och beslutsmandat.  

7.1.3 Hur hanteras dessa oväntade händelser? 

De oväntade händelserna har hanterats på olika sätt beroende på typ av händelse. 

Undersökningen har visat att de flesta händelser har hanterats genom 

kompetensutveckling av olika slag, främst utbildning. LiV genomför kontinuerligt 

utbildning för projektledare, projektdeltagare samt styrgruppsmedlemmar. Detta 

för att öka kunskapen om projektarbete och att alla ska få se sin roll i ett större 

sammanhang och perspektiv. För att få en ökad förståelse kring hur olika delar i 

projektmiljön påverkar varandra.  Oväntade händelser har också hanteras genom 

olika typer av samarbete och nätverk mellan projekt samt på intention från 

projektledaren sida.      
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8 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har visat att oväntade händelser inträffar trots att projekt arbetar med 

riskanalysering. Studien bör dock bara ses som ett steg på vägen, ämnet kräver 

mer forskning för att öka förståelsen om fenomenet oväntade händelser och hur de 

kan hanteras. Nästa steg är att förflytta undersökningen till andra landsting och 

undersöka om oväntade händelser förekommer även där.  Är så fallet kanske det 

finns underlag för att genomföra en större nationell kvantitativ undersökning där 

alla Sveriges landsting berörs. Undersökningen kan ge data för en 

sammanställning över vilka oväntade händelser som sällan eller aldrig kan 

identifieras i en riskanalys och hur dessa istället bör hanteras. Därefter kan råd 

utarbetas för hur landsting kan hantera olika typer av oväntade händelser.          
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledning  

Kan du berätta lite om dig själv? 

Vem är du? 

Hur länge har du arbetat här? 

Arbetsuppgifter? 

Kan du berätta om det senaste projekt du har varit med? 

Var det någonting som gick speciellt bra? 

Definitionen  

Inträffade någonting överraskade under projektet? 

Uppkomst 

Vad är orsaken till att det gick som det gick? 

Skulle du kunna spåra orsaken?  

Hantering  

Hur tog ni itu med händelsen? 

Vilka förutsättningar(faktorer) som underlättade? 

Hade ni kunnat förbereda er på att det som hände? 

Vilken förberedelse hade varit mest lämpad? 

Skulle händelsen kunna ha upptäckts i en riskanalys? 

Hur kom det sig att ni hade/inte hade förväntat er detta? 
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Bilaga 2. Informationsbrev till respondenterna  

 

Hej!  

Jag skickar här ett informationsbrev inför vår kommande intervju den…  

Studiens syfte 

Syftet med studien är att undersöka oväntade händelser i landstingets i Värmlands 

interna förändringsprojekt. Jag vill undersöka vad en oväntad händelse kan vara 

och hur dessa kan hanteras. Undersökningen har inte som mål att jämföra bra eller 

dålig hantering av händelserna, utan syftar enbart till att få en ökad förståelse för 

fenomenet oväntade händelser.  

Begreppet oväntad händelse definieras mycket brett. En oväntad händelse kan 

vara både liten eller stor, betydelsefull eller obetydlig, positiv eller negativ. Det 

som definierar den är just att den är oväntad. 

Frågor  

Vår intervjumetod är ostrukturerad intervju vilket bygger en stor del på 

spontanitet i de ställda frågorna. Därför strukturerar vi den kommande intervjun 

utifrån tre ämnesområden. Dessa är: vad är en oväntad händelse? anledningen till 

att händelsen uppstod? hur den hanterades?  

 

Etik  

Alla respondenter kommer i uppsaten att vara anonyma och endast jag som 

intervjuar och min handledare kommer att få tillgång till intervjuns råmaterial. 

Respondenterna kommer om så önskas få tillgång att granska det transkriberade 

materialet innan det publicerats.   

 

Tack för att du vill medverka i undersökningen!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Erik Söderström  
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