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Förord 
På regeringens initiativ fick Socialstyrelsen 2007 uppdrag att fördela drygt 1,3 
miljarder kronor för att stödja kommun och landsting i deras arbete med att utveckla 
vård och omsorg av äldre personer. Initiativet grundar sig på resultaten av nationella 
jämförelser i Sverige inom vård och omsorg av äldre. Det bedömdes att kvaliteten 
behövde höjas, såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet i 
äldreomsorgen. Vidare uppmärksammades att samverkan mellan kommun och 
landsting borde förbättras för att äldre skulle få sina behov av vård och omsorg 
tillgodosedda. 
 
Skarpnäcks stadsdel ansökte om och fick medel från Socialstyrelsen för fem projekt 
inom stadsdelen. Dessa rör olika delar av den kommunala äldreomsorgen och syftar 
till att utveckla personalens kompetens, metoder och organisation av arbetet i såväl 
hemtjänst, boende som vård av äldre. De fem projektområdena är demensvård, 
korttidsvårdens sociala innehåll, förebyggande hembesök, rehabilitering samt en 
samordningsfunktion riktad mot samtliga pågående projekt. 
 
Denna rapport beskriver hur samordningsfunktionen i Skarpnäcks stadsdel utfallit och 
omfattar projektets första år 2008. 
 
Det är vår förhoppning som anlitade utvärderare, att denna rapport skall ligga till 
grund i den fortsatta utvecklingen av den samordnande funktionen riktad till alla 
pågående projekt i Skarpnäcks stadsdelsområde och som riktas till äldre. 
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Fil. dr., socionom   Fil. dr., leg., sjuksköterska  
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KAPITEL 1 INLEDNING 
 

BAKGRUND 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har ansökt om och fått medel från Socialstyrelsen för 
fem utvecklingsprojekt inom stadsdelen. Fyra av projekten rör olika delar av den 
kommunala äldreomsorgen och syftar till att utveckla personalens kompetens, metoder 
och organisation av arbetet inom såväl hemtjänst, boende som vård av äldre. Det femte 
projektet, som denna delrapport handlar om, syftade enligt ansökan till att inrätta en 
samordnande funktion för de fyra projekten och andra projekt som ingick stadsdelens 
utvecklingsarbete inom äldreomsorgen (Petersson 20071).  
 
Bakgrunden till stadsdelsförvaltningens ansökan var att regeringen 2007 gav i uppdrag 
till Socialstyrelsen att utveckla ett system för kvalitetsuppföljning av vård och omsorg 
kring äldre (Socialdepartementet 2007).  Det övergripande syftet med regeringens 
initiativ var att höja kvaliteten i vård och omsorg. Vidare fick Socialstyrelsen i uppdrag 
att fördela statliga stimulansmedel mellan kommun och landsting för speciellt 
prioriterade områden. Regeringen tog fram särskilda mål för varje område.  
 
Att utvärdera är att bedöma och att bedöma är att värdera och beskriva effekter 
(Vedung 1998, s 20). Grunden till utvärdering är ett systematiskt tillvägagångssätt och 
analytiskt tänkande (a.a.). Självklart är att utvärdering är en bedömning i efterhand och 
inte på förhand, man blickar tillbaka för att ge vägledning framåt (a.a.). Vedungs 
definition av utvärdering ligger till grund för föreliggande utvärdering. 
 

Noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig 
verksamhet, vilken anses spela en roll i praktiska beslutsituationer. 

    (Vedung 1998, s 20) 
 
Intern utvärdering s.k. självvärdering och extern utvärdering är två kompletterande 
strategier för utvärdering där fördelar och nackdelar med respektive strategi uppväger 
varandra. Den interna utvärderaren har tillgång till fyllig information om projektet och 
kan utföra utvärdering inom en relativt snabb tidsram. Å andra sidan kan det vara svårt 
att inta en objektiv position till ett projekt som man har haft till arbetsuppgift. I 
klarspråk är det svårt att förhålla sig öppet kritisk till sådant man varit delaktig i. Vidare 
finns risk för att organisatoriska aspekter påverkar tolkningen av den interna 
utvärderingen så att det passar som argument för framtida planer för verksamheten och 
då antingen i positiv eller negativ riktning (a.a.).  
 
Den externa utvärderaren har möjlighet att förhålla sig mer objektiv, i synnerhet om 
man inte har en bindning till uppdragsgivarna och dessutom innehar särskild kompetens 
i utvärdering. Emellertid arbetar den externa utvärderaren med en mycket längre 

                                                 
1 I ansökan till socialstyrelsen som skrevs i mars 2007 refereras till stadsdelens egna undersökningar av 
utvecklingsbehov inom äldreomsorgen som i hög grad stämmer överens med regeringens och 
socialstyrelsens  prioritering av förbättringsområden. 
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tidsram med bl. a. multipla och komplicerade datainsamlingar samt tidskonsumerande 
skrivande av rapporter för publikation (Vedung 1998). 
 
 
PROJEKTLEDNING OCH CENTRALA BEGREPP 

Studien av projektsamordnarens roll och betydelse för de projekt som är inriktade på att 
utveckla äldreomsorgen skiljer sig från de andra delstudierna i några avseenden. För 
den centrala projektledaren kan vi inte på samma sätt ta vårt avstamp från regeringens 
och Socialstyrelsens ambitioner och sätta det i relation till det enskilda projektet inom 
stadsdelen. Konstruktionen av en central samordnande roll för de olika projekten är ett 
initiativ av stadsdelen som såg ett behov av hålla samman projekten. Viktigt var också 
och att någon tog och fick ansvara för mer långsiktiga effekter av projekten för 
stadsdelsförvaltningens äldreomsorg. De andra fyra projekten knyter också tydligt an 
till mer specifika yrkeskunskaper och professionsfält. Projektsamordning knyter å sin 
sida an till ett brett kunskapsfält om hur projekt och organisationer kan och bör fungera.  
 
Projektstyrning och projektsamordning inom offentlig verksamhet är ett komplext 
problemområde. Det skiljer sig från chefsfunktioner över ordinarie verksamheter inom 
en organisation genom projektets avgränsning i tiden och tydliga inriktning på att 
utveckla och pröva en arbetsmetod som på sikt kan leda till organisationsförändringar 
och införande av alternativa arbetssätt. Gemensamt i synen på projekt är att det är en 
arbetsprocess som skall leda fram till specifika mål och att i en projektplan finns klart 
angett projektets omfattning, inriktning och tidsåtgång. Projektet har också olika faser 
av planering, genomförande och slutligen utvärdering som ställer andra krav på 
projektsamordnaren jämfört med ledningen av en fastställd mer regelstyrd organisation. 
Litteraturen inom området är omfattande eftersom projekt som arbetsform är vanlig 
inom en mängd olika områden. Vi kommer i det här sammanhanget att koncentrera oss 
på projektstyrning inom offentlig verksamhet. 
 
Ett intressant begrepp i litteraturen är begreppet effektiv projektledning. Begreppet 
skiljer sig från projekteffektivitet. Det senare handlar mer om projektet varit 
framgångsrikt och resultaten är användbara. Effektiv projektledning riktar snarare in sig 
på hur projektledaren balanserat dimensioner som tid, kvalitet och kostnad – dvs. ett 
fokus på projektets förutsättningar snarare än dess innehåll. I de flesta fall finns en 
given koppling mellan att projektet varit framgångsrikt och att projektledningen 
fungerat bra men det är ingen nödvändig logik. Projektet kan vara bra trots svag eller 
dålig styrning och projektet kan misslyckas trots en effektiv projektledning (Cooke-
Davies 2001).  
  
Ambitionen med att inrätta en projektsamordnare som ska samordna fyra olika projekt 
och stödja projektledarnas arbete gränsar också till innehållet i begreppet team-
building.2 Projektledarna för de olika projekten har olika professionsbakgrund som 

                                                 
2 Det är svårt att hitta någon relevant svensk översättning av själva begreppet. Begrepp som team-
utveckling och teamarbete täcker innebörden i begreppet men är språkligt något oformliga. Även inom 
det här området finns mycket publicerat och vi har valt att lyfta fram team-building inom det offentliga 
området. 
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socionom, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska. I en rapport från Institutionen 
för beteendevetenskap vid Linköpings universitet (Blomqvist 2004) görs en 
forskningsgenomgång utifrån syftet att öka kunskapen om förutsättningarna för  
mångprofessionella team inom vården. En central frågeställning i rapporten är vad 
forskningslitteraturen beskrivit som fördelar och nackdelar med mångprofessionella 
vårdteam som arbetsform.  Teamarbete inom vården skiljer sig åt från teamarbete inom 
kommunal äldreomsorg men det finns också många likheter. Professionsbaserade 
olikheter mellan team-medlemmar kan enligt forskningsgenomgången påverka arbetet i 
en positiv riktning genom en mer allsidig belysning av problematik teamen står inför. 
Det finns också en potentiell negativ påverkan som bland annat grundar sig i bristande 
insikt i varandras teoretiska utgångspunkter. Vi får anledning att återkomma till det här 
temat i samband med slutrapporten.   
 
 
UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med denna utvärdering är att studera i vilken utsträckning 
projektet Central projektledare3 har uppfyllt de mål som formulerats under det första 
projektåret. Ett centralt delsyfte i utvärderingen är att medverka till metodutveckling 
inom äldreomsorgen genom att identifiera framgångsfaktorer och hinder vid 
implementering, organisering och genomförandet av projektet. 
 
De konkreta frågeställningarna som denna utvärdering söker finna svar på är: 
 

• Hur har projektets organition, implementering och rekrytering av målgrupp 

påverkat möjligheterna till att uppnå uppställda mål i projektet? 

• Har projektets val av arbetsmetoder påverkat möjligheterna till att uppnå 

uppställda mål i projektet? 

• Vilka resultat har projektet uppnått i relation till uppställda mål i projektet? 

 
 
METOD 

 
Utvärderingsmodell och metoder för datainsamling 

Den utvärderingsmodell vi valt kan övergripande karaktäriseras som en kombination av 
en måluppfyllelseutvärdering vars primära syfte är att undersöka och kritiskt granska 
om projektet uppfyller uppsatta mål (Vedung 1998) och en utvärdering av olika 
aktörers syn på projektets utveckling. I huvudsak ställs två grundfrågor i en 
måluppfyllelseutvärdering: svarar resultatet på de uppställda målen och, i sådana fall, är 
det rimligt att anta att detta beror på den genomförda insatsen? Utvärderingen som tar 
fasta på aktörernas syn på projektets villkor och utveckling fokuserar i större 
utsträckning på att ge en nyanserad bild av projektets arbetsmetoder. I utvärderings-

                                                 
3 Projektets ursprungliga namn i projektplanen är Central projektledare men har under 2008 bytt namn till 
Projektsamordnare. Vi kommer att använda projektsamordnare rakt igenom i resterande del av rapporten. 
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teorin benämns den senare ansatsen som reflexiv och kvalitativ till sin karaktär (Gould 
2003). Denna utvärdering är med andra ord en kvalitativ undersökning som beskriver 
och tolkar involverades aktörers (projektledare, styrgruppsrepresentanters) åsikter kring 
arbetsprocess, organisering, resultat mm. Vid analysskedet sammanförs tidigare 
forskning och erfarenheter av betydelse för problemområdet. 
 
Fyra olika former för datainsamlingsmetoder har använts i projektet. 
 

1. Insamling av relevant material som berör projektet 
 

I syfte att få en så heltäckande bild som möjligt av projektets intentioner har olika typer 
av dokument som skrivelser och informationsmaterial samlats in och bearbetats. Dessa 
är: 
 - Socialstyrelsens information om stimulansbidrag till kommuner och  
 landsting för insatser inom vård och omsorg av äldre (Socialstyrelsen  
 2007) 
 - beslutsunderlag för ansökan till Socialstyrelsen, Skarpnäcks  
 stadsdelsnämnd4 

- projektplan och lägesrapport 
 
Dokumenten har utgjort ett underlag för kapitel 3 i denna studie. 

 

2. Intervjuer med nyckelpersoner 

Utvärderingen baseras på intervjuer med projektledaren, den centrala projektledaren 
/projektsamordnare samt deltagare i styrgruppen. Intervjuerna omfattade alla aktörer 
som var verksamma vid utvärderingsstudiens utförande. Dessa intervjuer har varit 
individuella med projektledaren och den centrala projektledaren och med 
utgångspunkterna från två fokusgruppsintervjuer med alla projektledare respektive alla 
i styrgruppen. Intervjuerna har genomförts med en intervjuguide som består av sex 
intervjuteman viktiga beståndsdelar för utvärderingen (se bilaga): 
 

- implementering 
- organisering 
- samverkan 
- resultat 
- brukarna  
- omvärldstankar 

 
Intervjuguiden presenterades inledningsvis för intervjupersonerna som på så sätt kunde 
följa var i intervjun man befann sig. Följdfrågor var förberedda i fall inte presentationen 
av temana stimulerade till reflektion (Kvale & Brinkman 2009). 
 
 
Nedanstående tabell belyser vilka funktioner som berördes av intervjuerna och de 
intervjuades grupptillhörighet 
 

                                                 
4 Pettersson 2007. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, utvecklings- och utredningsstaben 2007-03-14. 
Ansökan till Socialstyrelsen skriven av handläggare Monica Pettersson.  
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Tabell 1. Intervjupersonernas funktion och grupptillhörighet 
 

Funktion Grupptillhörighet  

Projektledare Projektet Projektsamordnare 
 

projektgrupp 

Projektledare för Demensprojektet, Mötesplats servicehuset, 
Rehabilitering i vardagen samt Förebyggande hembesök 
 

projektgrupp 

Avdelningschef 
Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hemtjänst och dagverksamhet 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hammarbyhöjdens servicehus 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hemtjänsten 

 
styrgrupp 

 
 
Intervjuerna har utgjort ett underlag för kapitel 3. 
 
 

3. Anteckningar från möten med projektsamordnaren 
 
Anteckningar har förts vid varje möte med projektsamordnaren och utvärderare. Under 
första halvåret inföll mötena en gång i månaden och har under senare tid intensifieras 
till var fjortonde dag. 
 
 

4. Insamling och analys av relevant forskning inom området 

En litteraturgenomgång är en metod för att bedöma kunskapsläget inom ett 
intresseområde (Bowman 2007). Man jämför också hur man har gått tillväga och vilka 
uppnådda resultat som erhållits vid andra liknande projekt. En systematisk 
litteratursökning är grunden. Inför den här delrapporten har det inte funnits tid för en 
systematisk granskning och liknande projekt inom äldreomsorgen med 
projektsamordnare har ännu inte rapporterat resultat. 
 
 
TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR OCH STUDIER 

 
Fokus för att hitta och granska andra studier inom området har varit studier som belyser 
projektledningars arbete med samordnings och metodutvecklingsfrågor som ligger nära 
de utmaningar som projektsamordnaren stått inför i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.  
 
En relevant studie är en utvärdering av kompetensfondens satsning på att utveckla en 
enhetlig projektstyrning inom Stockholms stad. Studien, som är publicerad 2006, är 
gjord av två studenter på Företagsekonomiska institutionen på Stockholms Universitet 
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(Jawad & Nebel 2006) och är kopplad till institutionens övergripande utvärdering av 
Kompetensfondens arbete.  Rapporten behandlar övergripande en modell för projekt-
styrning inom offentlig verksamhet som introducerades av kompetensfonden5 i 
Stockholm. Det som främst studeras och analyseras i rapporten är en projektstyrnings-
modell som är döpt till Lilla Ratten och ett så kallat införandeprojekt PROST – enhetlig 
projektstyrning i Stockholms stad. Projektet gick ut på att alla projektledare inom 
Stockholms stad skulle gå en utbildning i Lilla Ratten som förberedelse inför sitt 
projektledarskap. Projektstyrningsmodellen finns fortfarande kvar och flera av 
projektledarna i de aktuella projekten har genomgått eller planerar att gå utbildningen.  
 
Den kritiska analysen av projektstyrningsmodellen är dels baserad på en relativt 
omfattande teorigenomgång av olika och ett antal semistrukturerade intervjuer av 
projektledare som genomgått utbildningen i Lilla Ratten och arbetat som projektledare.  
I rapporten diskuteras att den kritik som riktas mot generella projektstyrningsmodeller 
är att den riskerar att hålla tillbaka kreativiteten och att projekt har så olika betingelser 
att det som behövs är ett förhållningssätt som stimulerar kapaciteten att hitta unika 
lösningar. Författarnas slutsatser är att projektledarna överlag är positiva men att det 
finns problematiska dimensioner kopplade till modellen. Sammanfattningsvis menar 
författarna att Lilla Ratten behöver användas flexibelt och anpassas till specifika projekt 
för att kunna vara ett effektivt instrument för projektledarna. Projektstyrningsmetoden 
kan också användas för att linjeorganisation ska få en ökad förståelse för projektet men 
relationen mellan projekt och linjeorganisation är komplext område (a.a. sid 44).  I 
vilken utsträckning som en projektledarutbildning i Lilla Ratten är kostnadseffektiv har 
inte författarna kunnat besvara inom ramen för sin studie. 
 
 
RAPPORTENS DISPOSITION 

Utvärderingsrapporten består av fyra kapitel där det första kapitlet utgörs av en 
introduktion till uppdraget och dess utformning med bakgrund och presentation av för 
studien centrala begrepp. I kapitlet redogörs även för utvärderingens syfte och 
frågeställningar samt metod. Kapitel 2 omfattar en redogörelse för hur projektet 
Projektsamordnare var planerat för att ge förståelse för vilka förutsättningar som fanns 
vid projektstart. I kapitel 3 redogörs för projektledarnas och styrgruppsmedlemmarnas 
syn på implementering av projektet, projektets organisation och arbetsmetoder, resultat 
samt samverkan mellan olika aktörer med sammanfattande kommentarer. I fjärde 
kapitlet presenteras framgångsfaktorer och problem presenteras tillsammans med en 
sammanfattande diskussion och preliminära slutsatser. 
 

                                                 
5 Kompetensfonden var en satsning av Stockholm kommunfullmäktige 2003. Två miljarder avsattes i en 
fond som skulle finansiera olika utbildnings och utvecklingsprojekt i Stockholms Stad under perioden 
2003-2006.  Satsningen resulterade i drygt 500 projekt inom olika utvecklingsområden.  
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KAPITEL 2 PROJEKTETS UTFORMNING OCH RAMAR 
 

INLEDNING 

I det här avsnittet kommer vi att göra en kommenterande beskrivning av hur projektet 
Projektsamordnare framträder i framförallt projektplanen (2007-10-256) som låg till 
grund för genomförandet av projektet. Syftet med att tidigt i rapporten gå igenom syfte, 
mål, målgrupp samt organisation är att ge en bild av projektets utgångspunkter vilka 
legat till grund för genomförande och resultat. Genomgången av utgångspunkter med 
kommentarer ger också möjligheter för den kritiske läsaren att ta del av vad vi som 
utvärderare uppmärksammar och kommer att fokusera på vid intervjuer och analys av 
materialet. Det blir också möjligt att ställa projektets utgångspunkter mot beskrivningen 
av dess faktiska utformning i kapitel 3. 
 

 
PROJEKTETS MÅL OCH UTFORMNING 

Projektsamordnaren har använt den projektstyrningsmodell Lilla Ratten som 
diskuterats ovan som guide och hjälpmedel vid upprättande av projektplan och 
lägesrapport enligt en strävan från Stockholms stad att åstadkomma en enhetlig 
projektstyrning inom kommunerna7. Projektmodellen beskriver hur man ska arbeta för 
att uppnå avsedda mål på effektivaste sätt. Modellen ger riktning hur man planerar och 
genomför ett projekt men också beställer, följer upp och styr det. Till sin hjälp har man 
bl. a. beskrivning av projektprocessen, rollfördelning, checklistor samt mallar. Som 
framgår av presentationen av Jawad och Nebels studie (2006) av Lilla Ratten i 
föregående kapitel finns det uppenbara fördelar att ha följa vissa bestämda procedurer i 
såväl det konkreta arbetet som i författandet av rapporter samtidigt som mallen riskerar 
att projektledaren styrs bort ifrån mer projektanpassade och innovativa lösningar på 
problem. Den nuvarande projektsamordnaren Christina Koistinen har genomgått kursen 
i Lilla Ratten. Vi kommer i den här genomgången att följa den struktur som finns i 
projektplanen.  
 
 
Projektets mål och syfte 

I enlighet med projektstyrningsmodellen Lilla Ratten formuleras effektmål respektive 
projektmål. Effektmål relateras till vilka effekter som projektet kommer att ha på 
verksamheten och avser såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter. Projektmålen 
däremot ska vara formulerade på ett mer precist sätt, relaterande till projektet och därtill 
mätbara. Nedan återges de olika målen som formulerats i projektplanen och vi kommer 
senare att kommentera dem. Vi inleder alltså med att citera projektplanens 
formuleringar för att sedan kommentera dessa utifrån vårt uppdrag att utvärdera 
genomförandet. 

                                                 
6 Projektplanen för projektsamordnaren (Central projektledare) skrevs i slutet av oktober av den person 
som skulle bli den första projektsamordnaren Susanne Aplehag Balotis.  
7 Stockholms Stads projektmodell – Lilla Ratten 
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Effektmål. 

• Att de av Socialstyrelsen beviljad projektmedlen ska få långsiktiga kvaltitets-
och kompetenshöjande effekt inom äldreomsorgen i Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning. 

 
Projektmål 

• Projektledaren ska fungera som ett stöd i projektarbetet till enhetschefer, 
projektledare och verksamhetsledare. 

• Metodutveckling inom äldreomsorgen. 
 
 
Projektets övergripande syfte, eller effektmål som terminologin lyder, har en hög 
ambitionsnivå och samtidigt en tydlig inriktning. Projektsamordnaren ska ytterst se till 
att de olika projekten ska påverka verksamhetens kvalité i en positiv riktning. Vi tolkar 
det som att projektsamordnaren har ett ansvar för att verksamheten använder sig av de 
positiva resultat som projekten kan leda fram till och arbetar för att verksamheterna 
implementerar arbetsmetoder som visat sig framgångsrika i den ordinarie verksam-
heten. 
 
Mot bakgrund av att det är ett klassiskt dilemma för projektverksamhet att inte lyckas 
bli en del av organisationens ordinarie verksamhet är det en viktig inriktning. 
Projektsamordnaren ska också ansvara för att projekten får en kompetenshöjande effekt 
för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Trots att effektmålen är övergripande så är de 
möjliga att utvärdera i vilken utsträckning som de framgångsrika projektens arbetssätt 
implementerats och om personalens kompetens har ökat inom de områden som 
projekten riktat in sig på.  
 
Projektmålen är även de ovanligt tydliga och samtidigt möjliga att utvärdera under 
förutsättning att begreppen stöd och metodutveckling konkretiseras. Samtidigt skiljer 
sig projektsamordnarens projektmål från andra projektplaner genom att inte ange 
specifika arbetsmetoder eller ange hur stor andel av målgruppen som skall påverkas av 
projektet. Det hänger naturligtvis samman med att projektsamordnarens uppdrag är mer 
allmänt formulerat. Det första projektmålet är intressant som en markering av att 
projektsamordnaren ska fungera som en länk mellan den ordinarie verksamheten och 
projekten och stödja såväl projektledarna i sitt arbete som enhetschefer och 
verksamhetsledare i sitt arbete. Det något korthuggna projektmålet ”Metodutveckling 
inom äldreomsorgen” tolkar vi som att samordnaren ska inrikta sig på att stödja 
processen att äldreomsorgens verksamheter ska ta till sig av projektens resultat och 
samtidigt ställer det krav på projektsamordnaren att tydliggöra och följa upp resultaten 
efter avslutad projektperiod.  
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Målgrupp  

Det finns ingen speciell rubrik för projektsamordnarens målgrupp i projektplanen men 
det framgår av projektbeskrivningen att målgruppen i första hand är de projektledare 
som ansvarar för olika projekt. I vidare mening kan hela äldreomsorgen ses som 
projektsamordnarens målgrupp.  
 
 
Metoder och avgränsning 

Under rubriken ”Projektbeskrivning och avgränsningar” i projektplanen (Aplehag 
Balotis 2007) ska arbetet genomföras i projektform och i planen anges en rad 
projektaktiviteter som tillsammans ger en bild av projektets upplägg. Till skillnad från 
andra projekt anges ingen speciell metod i projektplanen men det vi kallar aktiviteter 
kan tillsammans med den process som finns inbyggd i Lilla Ratten (se ovan) betraktas 
som en metod. Den följande genomgången är mer eller mindre ordagrant hämtad från 
projektplanen. 
 
Den första aktiviteten är att leda och organisera arbetet med följande projekt8 
 

1) Demensprojektet  
2) Det sociala innehållet – omdöpt till Mötesplats servicehuset 
3) Förebyggande hembesök 
4) Rehabilitering i vardagen 

 
Den andra aktiviteten som tas upp är att projektsamordnaren ska fungera som stöd i 
projektarbetet till enhetschefer, projektledare och avdelningschef inom äldreomsorgen. 
 
Den tredje aktiviteten är att ha regelbundna avstämningar med projektledarna samt 
samla dessa för gemensam handledning och metodutveckling. 
 
Den fjärde aktiviteten är att projektsamordnaren ska bevaka och se till att 
avrapporteringar, utvärderingar, eventuella ändringar eller ansökningar görs enligt 
socialstyrelsens anvisningar.  
 
Den femte aktiviteten är att ha en samordnande roll gentemot styrgruppen för 
projekten, socialstyrelsen, landstinget, äldreförvaltningen och staden i övrigt. 
 
Den sjätte aktiviteten anges kort och gott som omvärldsbevakning.       
 
Det övergripande intrycket av de aktiviteter som skisseras i projektplanen är att de 
tämligen väl reflekterar effektmål och projektmål och kan ses som en konkretisering av 
målen. Aktiviteterna ger projektsamordnaren en mycket central samordnande funktion i 
förhållande till alla tänkbara professionella aktörer i organisationen. Gentemot 
projektledarna har projektsamordnaren en stödjande serviceinriktad funktion (aktivitet 
                                                 
8 I projektplanen som skrevs i oktober 2007 presenteras planerna fram till och med december 2008. 
Projektplanen är sedan dess i praktiken reviderad vilket framgår av projektplaner för enskilda projekt som 
skrivits senare men vi utgår i den här sammanställningen från de ursprungliga formuleringarna. 
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2) en metodutvecklande, handledande roll (aktivitet 3) och en ledande och 
kontrollerande funktion (aktivitet 1 och 4). I relation till styrgruppen och avdelnings-
chefen har projektsamordnaren främst en serviceinriktad och samordnande funktion 
(aktivitet 2 och 5). Projektsamordnaren ska dessutom enligt aktivitet 5 och 6 svara för 
kontakten med omvärlden. Trots att det är heltidstjänst så ställs förhållandevis höga 
krav på projektsamordnaren men vi tolkar projektplanen som ett uttryck för att man 
från förvaltningen är angelägen om att projekten ska komma förvaltningen till godo. 
 
Under rubriken avgränsningar i projektplanen (Aplehag Balotis 2007) markeras att 
projektet inte har ansvar för att resurser från de olika enheterna inom äldreomsorgen 
ställs till förfogande. Avgränsningen är intressant ur det perspektivet att det definierar 
relationen mellan projektet och den reguljära verksamheten.  Det åligger ledningen för 
äldreomsorgen att förse de olika projekten med resurser. Under rubriken 
”Förutsättningar för att projektet skall lyckas” i projektplanen är en av de tre punkterna 
att ”resurser avsätts från enheterna enligt projektplan” (a.a. sid;4).  Enligt vår egen 
erfarenhet av framgångsfaktorer för projekt så är tillräckliga resurser en viktig faktor 
för att uppnå målsättningar.  
 
 
Projektorganisation 

I projektplanen anges under rubriken projektorganisation att projektet består av en rad 
roller.  

• Beställare  
• Styrgruppens ordförande  
• Styrgruppsmedlemmar  
• Projektledare  
• Referensgrupp 

 
Under rubriken bemanning anges att avdelningschefen för stadsdelens äldreomsorg är 
både beställare och ordförande för styrgruppen. Styrgruppsmedlemmar är enligt 
projektplanen enhetschefer för olika verksamheter inom äldreomsorgen. Det anges 
också att referensgruppen inte var tillsatt när projektplanen skrevs. Mer skrivs inte 
under rubriken projektorganisation.   
 
Jämfört med planerna för de andra projekten är informationen om organisationen 
begränsad. Det hänger i sin tur samman med att vid det tillfälle som projektplanen 
skrevs så var hela organisationen av arbetet med projekten i sin linda. I de andra 
projektens projektplaner och i samtal med den nuvarande projektsamordnaren har vi 
fått mer information om dennes roll i projektorganisationen.   
 
Som framgår i beskrivningen av aktiviteter ovan är det tänkt att projektsamordnarens 
övergripande roll skulle vara att fungera som samordnare mellan styrgruppen och 
gruppen av projektledare och ansvara för att olika parter får information, service och 
stöd för att utföra sina arbetsuppgifter. I förhållande till de andra projektledarna får 
projektsamordnaren en såväl kontrollerande arbetsledande funktion som en 
metodutvecklande funktion. I de arbetsledande funktionerna ingår att se till att 
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projektledarna arbetar enligt socialstyrelsens anvisningar samt att göra 
budgetuppföljning för enskilda projekt. Metodutveckling och stöd till projektledarna 
ska bland annat ske i form av veckovisa möten. Projektsamordnaren ska också 
tillsammans med enskilda projektledare förankra det pågående projektarbetet hos 
styrgruppen.  I förhållande till styrgruppen har projektsamordnaren i första hand en 
serviceinriktad funktion, vilket bland annat innebär att informera om status hos olika 
projekt. Det är en inte helt enkel uppgift, som projektsamordnaren har fått sig tilldelad. 
Att balansera behoven och kraven från de olika projektledarna och samtidigt få 
utrymme för sina projekt med de behov som enhetscheferna för olika verksamheter har 
med att den ordinarie verksamheten skall fungera speciellt med tanke på att ansvaret för 
resurstilldelningen för de olika projekten låg hos berörda enhetschefer. Under rubriken 
Risker och beroenden i projektplanen (Aplehag Balotis 2007, sid 7) pekas på riskerna 
att deltagare i de olika projektens aktiviteter (som utbildning e.t.c. i samband med 
vardagsrehabiliteringsprojektet – vår anmärkning) inte deltar i den utsträckning som 
krävs och att styrgruppen inte är aktiv. Riskanalysen i projektets start visar som vi ser 
det på en medvetenhet om vikten av en drivande roll hos projektsamordnaren.  
 
När vi tog del av projektplanen för projektsamordnaren och motsvarande planer för de 
olika enskilda projekten kunde vi konstatera att projektsamordnaren hade en nyckelroll 
för de olika projektens framgångsmöjligheter.  
 
 
Samarbete och samverkansparter 

Det finns ingen specifik rubrik i projektplanen som går igenom projektsamordnarens 
samverkanspartner men det framgår av projektaktiviteterna att det ligger i själva rollen 
som projektsamordnare att samarbeta och samverka med parterna inom verksamheten. 
I den aktivitet som omnämns som omvärldsbevakning ingår också samverkan med 
relevanta aktörer utanför den egna organisationen. 
 
 
Sammanfattande kommentar 

Kapitlet har främst syftat till att ge en sammanhängande presentation av projektets 
utgångspunkter som sedan kan ställas mot dess faktiska genomförande. Genomgången 
av förutsättningarna som de beskrivs i framförallt projektplanen visar på att 
projektsamordnaren tilldelats en komplex uppgift som kräver en förmåga att balansera 
krav från olika aktörer och självständigt driva projektverksamheten framåt. Idén med 
att tillsätta en samordnande funktion på heltid visar att det funnits och finns ambitioner 
att tillvarata de enskilda projektens resultat och se till att den ordinarie verksamheten 
kan utnyttja de arbetssätt och metoder som visat sig framgångsrika.  
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KAPITEL 3 ORGANISERING OCH GENOMFÖRANDE 
 

INLEDNING 

Syftet med det här kapitlet är att visa vad som framkommit i intervjumaterial och den 
dokumentation vi tagit del av. Kapitlets struktur bygger på den tematisering av 
materialet som ligger nära den intervjuguide vi arbetade fram i projektets inledning. 
Det första temat är inriktat på förberedelsearbetet och starten i oktober 2007. Därefter 
följer en genomgång av projektets organisation, arbetsmetoder och samverkan. I varje 
avsnitt kommer de olika aktörernas erfarenhet och syn på det aktuella temat att 
presenteras. Vi har i sammanställningen nedan skiljt mellan projektledarens och 
styrgruppens erfarenheter. 
 
IMPLEMENTERING 

Vad som föregick implementeringen av projektet med en samordnande funktion var 
beskrivningen av vilka områden stimulansmedlen skulle riktas mot enligt 
Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2007). Upprinnelsen till förslaget i ansökan till 
socialstyrelsen att inrätta en samordnande funktion var som framgår i tidigare kapitel 
att dåvarande ledningsgrupp för äldreförvaltningen insåg att det fanns stora risker att 
det utan en samordnare endast skulle vara tillfälliga insatser. För att åstadkomma mer 
långsiktiga effekter sökte och fick förvaltningen medel för att inrätta tjänster. Initialt 
tilldelades en medarbetare med tidigare erfarenhet av projekt inom förvaltningen, 
Susanne Aplehag Balotis, uppgiften som samordnande projektledare. I projektet har 
sedan start tre personer innehaft anställningen. Den nuvarande projektsamordnaren, 
Christina Koistinen, har i skrivande stund (slutet av mars 2009) innehaft befattningen i 
drygt fem månader.  
 
Av såväl intervjuer med projektsamordnaren som lägesrapporten framgår att det dryga 
år som projektet pågått sedan starten i oktober 2007 har präglats av omorganisation och 
budgetsanering inom stadsdelen som helhet och inte minst inom äldreförvaltningen 
vilket självklart påverkat projektsamordnarens möjligheter att utveckla arbetet och 
stödja projekten.  
 
Projektsamordnarens och projektledarnas syn på implementering 
 
I intervjun med projektledarna (se metodavsnittet ovan) framgick att ingen av 
projektledarna, inklusive nuvarande projektsamordnare, deltagit i diskussionerna 
omkring den ursprungliga ansökan. Den nuvarande projektsamordnaren har före 
anställningen arbetat med ledningsfrågor inom individ och familjeomsorgen i 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning men inte varit involverad i prioriteringen av 
utvecklingsområden inom äldreomsorgen. Christina Koistinen blev rekryterad till 
uppdraget när den andra projektsamordnaren slutade. Den projektsamordnare som tog 
över fick med andra ord ärva ett projekt och ett upplägg skissat i projektplanen. 
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Styrgruppens syn på implementering 
 
Den ursprungliga ansökan till stimulansmedel var skriven av personer som inte längre 
finns kvar i förvaltningen och ingen i styrgruppen var då direkt involverad. Som 
framgått genomgick förvaltningen en omfattande förändringar som bl. a. hade till följd 
att de personer i ledande position som varit inblandade i ursprungstankar och idéer inte 
längre var kvar i förvaltningen.  Mot bakgrund av den turbulenta perioden hade 
styrgruppen självklart svårt att återge hur implementeringen gått till. Av diskussionerna 
i styrgruppen framgick att styrgruppens deltagare inte var helt införstådda med 
projektsamordnarens tänkta funktion i relation till projektledarna och styrgruppen (eller 
central projektledare som det benämndes initialt). 
 
Sammanfattningsvis var varken projektledare eller någon av styrgruppens deltagare 
aktiva i själva förhistorien till projektet. Projektsamordnarens roll och funktion var inte 
helt klar för styrgruppens deltagare. Uppgiften att samordna de olika projekten och 
tillvarata dess resultat var initierat mot bakgrund av att den dåvarande ledningen insåg 
att det fanns stora risker att projektresultaten blev parenteser i förvaltningens historia.   
 
 
ORGANISATION OCH ARBETSMETODER 

När det gäller projektsamordnarfunktionen blir det inte meningsfullt att diskutera 
organisering och arbetsmetoder var för sig. Den enkla anledningen är att 
huvudaktiviteten för projektsamordnaren är att organisera arbetet samt skapa och 
vidmakthålla en fungerande organisation.  
 
Projektsamordnaren är som framgått organisatoriskt i en position mellan 
styrgrupp/ordinarie verksamhet och projektledarna/projekten. Vi betraktar arbetet med 
att stödja projektledargruppen som den mest prioriterade arbetsuppgiften. Mötena med 
projektledarna äger rum en förmiddag i veckan. Cirka var fjärde gång deltar 
avdelningschefen för äldreomsorgen.  
 
Mötena har enligt projektsamordnaren en förhållandevis lös struktur som inleds med en 
lägesrapport från varje projekt. Därefter diskuteras gemensamma men också specifika 
frågor. Det finns en tydlig inriktning på att diskutera problem som finns i projekten 
och/eller i organisationen och en ambition att lyfta fram och analysera olika förslag på 
lösningar. I slutet på mötena utbyts information. Mötesstrukturen möjliggör som vi ser 
det att projektledarna kan handleda varandra och stödja en metodutvecklingsprocess. 
Projektsamordnarens mera fristående roll,  kunskap om vad som sker inom 
förvaltningen samt erfarenhet av ledningsfrågor ger också möjlighet till en ökad 
förståelse av projektets villkor. Under hösten 2008 genomfördes en planeringsdag med 
projektledaregruppen för att diskutera budgetfrågor och nämndernas uppdrag för 
kommande verksamhetsår.  
 
Projektsamordnaren är också knuten till en strategisk ledningsgrupp inom 
äldreförvaltningen tillsammans med avdelningschefen (se mer nedan under samverkan) 
vilket skapar tillfällen att informera om läget i de olika projekten. Förutom sin roll som 
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samordnare har Christina Koistinen bidragit till utvecklingen av andra projekt inom 
stadsdelen. Hon har bland annat medverkat i redovisningen av fyra kompetensstegs-
projekt samt i planeringen av det så kallade anhörigprojektet inom förvaltningen.   
 
I lägesrapporten från 2009 understryks att projektsamordnarens ambition är att skapa 
goda villkor för det mer långsiktiga målet att projekten ska implementeras i den 
ordinarie verksamheten. 
 
Projektsamordnarens och projektledarnas syn på organisering och arbetsmetoder 
 
I intervjun med projektsamordnaren och projektledarna framgick att de var väldigt 
nöjda med de gemensamma träffarna. Träffarna betraktades som nödvändiga i den 
relativt ensamma funktion som ansvaret för det egna projektet innebär. Projektledarna 
lyfte fram både att de kunde spegla varandra ”Vi är varandras bollplank” och att de 
hade tillgång till den omvärldsinformation som projektsamordnaren hade.  
 
Projektledarna hade också förståelse för den dubbla funktion som projekt-
samordnarfunktionen innebär – dvs. att balansera mellan projektledarnas behov och 
enhetschefernas/styrgruppens behov.  
 
Styrgruppens syn på organisering och arbetsmetoder 
 
Även deltagare i styrgruppen var positiva till projektsamordnarens träffar med 
projektledaren. Metoden att regelbundet träffa och hålla samman teamet som arbetade 
med förändringsprojekt överfördes från projektsamordnare till projektledare. En 
deltagare pekar också att samordningsfunktionen innebär en avlastning för 
enhetscheferna.   
 
Sammanfattningsvis uttrycker alla involverade aktörer att regelbundna möten under 
ledning av projektsamordnaren varit ett viktigt stöd för projektledarnas arbete och 
bidragit till att lösa problem. Projektsamordnarens sammanhållande funktion har varit  
speciellt viktig mot bakgrund av att projektledarna varit ensamma i sin grupp och nu 
kunnat fungera som ett team. Projektsamordnarens position mellan styrgrupp och 
projektledare får också i stort sett positiva kommentarer och det finns en förståelse av 
komplexiteten i uppgiften. I och med att projektsamordnaren också deltagit i den 
strategiska ledningsgruppen har hon fått kunskap om vad som sker på ett mer 
övergripande plan.  
 
 
SAMVERKAN 

I det föregående kapitlet konstaterades att samordnarfunktionen i sig innebär 
samverkan såväl inom som utanför förvaltningen. Enligt projektsamordnarens 
lägesrapport (Koistinen 2009) ingår projektsamordnaren sedan senhösten i så kallade 
Äldreforum som avdelningschefen för äldreomsorgen kallar till. I gruppen ingår, 
förutom avdelningschefen och projektsamordnare, också beställarchefen och MAS 
(medicinskt ansvarig sjuksköterska). Idén bakom ett Äldreforum, är att diskutera 
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strategiska frågor som berör äldreomsorgen. Projektsamordnaren har, enligt 
lägesrapporten, en viktig funktion där mot bakgrund av att innehållet i de projekt 
samordnaren ansvarar för på sikt ska implementeras i de ordinarie verksamheterna. 
Att placera projektsamordnaren i ett forum där övergripande strategiska frågor för 
äldreförvaltningen diskuteras, indikerar att ledningen för äldreomsorgen i stadsdelen 
betraktar projekten som potentiellt viktiga för framtida metod- och 
organisationsutveckling.   
 
Som framgår av kapitel 2 var en av de projektaktiviteter som skisserades i 
projektplanen att projektsamordnaren skulle bevaka omvärlden. I lägesrapporten 
skriver projektsamordnaren om målet att delta i olika nätverk utanför den egna 
förvaltningen. Projektsamordnaren har deltagit i nätverk för de södra stadsdelarna och 
södra kommunerna i länet för erfarenhetsutbyte, informationsspridning mm. Enligt 
lägesrapporten är deltagandet i nätverken värdefullt ”genom att råd och tips kring 
projekten kan utbytas” (Koistinen 2009, sid 4).  
 
 
SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

Vi har i det här kapitlet gått igenom projektsamordnarens och styrgruppens syn på olika 
temaområden som implementering, organisation, metod osv. Vi har hämtat material 
från projektets projektplan och lägesrapport.  
 
Det första året för projektsamordningsprojektet präglades av omorganisering och 
budgetåtstramningar och dessutom byttes projektsamordnare tre gånger vilket självklart 
påverkade projektet negativt. Det förefaller ändå som att projektsamordnarna hittat en 
fungerande arbetsform. I vilken grad det påverkade de fyra projektens måluppfyllelse är 
svårare att uttala sig om, men något avgörande avbräck i projektens process går inte att 
spåra till bytena av projektsamordnare.   
 
Projektledare och flera deltagare i styrgruppen är positiva till de regelbundna mötena 
under ledning av projektsamordnaren. Uppgiften att balansera projektledarnas behov 
mot enhetschefernas verkar också ha fungerat väl såsom det framställs i intervjuer och 
dokument.  
 
Det finns som framgår av sammanställningen flera kanaler för projektsamordnaren för 
att lyfta fram frågeställningar och propåer som kommer från projektgruppen. Frågorna 
kan diskuteras i styrgruppen och den strategiska ledningsgruppen i förvaltningen . 
Projektsamordnaren kan i och med sin tillhörighet samtidigt informera projektgruppen 
om vad som händer på övergripande nivå. 
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KAPITEL 4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER 

INLEDNING 

I det avslutande kapitlet i denna delrapport om projektet Projektsamordnare diskuteras 
projektets framgångsfaktorer och problem som de framstår efter första året. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt där de preliminära slutsatserna formuleras. Syftet med att redan 
i denna delrapport identifiera bärande element och problem är främst att skapa en 
startpunkt på en dialog med olika intressenter om projektets framtida utveckling.  
 
 
PROJEKTETS FRAMGÅNGSFAKTORER 

Projektets metoder 
Projektsamordnarna har introducerat ett arbetssätt som rönt mycket uppskattning från 
framförallt de projektledare som är projektets primära målgrupp. Projektsamordnaren 
träffar projektledarna en förmiddag varje vecka för att diskutera projektledarnas syn på 
projektet och uppkomna problem och möjligheter. Arbetsformen har möjliggjort en 
arena för metodutveckling och problemlösning. En gång i månaden deltar 
äldreomsorgens chef vilket gjort det möjligt att lösa problem på mer strukturell nivå.  
 
Förankringen i organisationen 
De projektsamordnare som fyllt funktionen under året tycks ha det gemensamt att de är 
väl förankrade i organisationen. Den projektsamordnare som tillträdde för fem månader 
sedan har arbetat som chef inom individ och familjeomsorgen och har kunskap om 
förvaltningen och området. Projektsamordnaren ingår också i gruppen Äldreforum som 
är en grupp inom äldreomsorgen som diskuterar mer övergripande strategiska frågor. 
Vi tror att kunskap om mer övergripande strategiska frågor blir central när projektens 
erfarenheter ska implementeras i den reguljära organisationen. 
 
 
PROJEKTETS PROBLEM 

Omorganisationen och budgetnedskärningar 
Projektsamordnarens arbete med att hitta en balans mellan projektens behov av 
utrymme och stöd för sin försöksverksamhet och den ordinarie verksamhetens behov 
av kontinuitet och resurser är beroende av att det finns ett förhandlingsutrymme. Krav 
på besparingar och omsättning av personal kan av förklaring skäl inverka negativt på 
detta utrymme.   
 
Styrgruppens ansvar och uppdrag har varit otydligt 
I intervjuerna av projektledarna och styrgruppens framkom att relationen mellan 
grupperna inte diskuterats explicit. Styrgruppen är central för att projektsamordnaren 
ska lyckas uppnå effektmålet ”Att de av Socialstyrelsen beviljad projektmedlen ska få 
långsiktiga kvalitets- och kompetenshöjande effekt inom äldreomsorgen i Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning”. Styrgruppen är den grupp som är tänkt att följa projektens 
utveckling och får en nyckelfunktion när projektens framgångsrika delar ska 
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implementeras. Hur styrgruppen definierar och förvaltar sitt uppdrag är centralt för hur 
projektets erfarenheter tas till tillvara av organisationen.  
 
 
DISKUSSION OCH PRELIMINÄRA SLUTSATSER 

 
Mot bakgrund av projektets framgångsfaktorer och problem vill vi formulera följande 
preliminära slutsatser: 
 

1 Projektet Projektsamordnare har introducerat ett arbetssätt som ökat 
möjligheterna för enskilda projektledare att utveckla sina respektive 
arbetsmetoder och skapat ett sammanhang för den fyra projektledarna att 
diskutera mer generella i genomförandet av projektet  

 
2 Inför projektets fortsättning blir det nödvändigt att diskutera styrgruppens 

mandat och funktion i relation till projektsamordnaren och projektledare.  
 
3 Projektsamordnarens roll och mandat i organisationen när projekten går mot sitt 

slut bör klargöras för att skapa bra förutsättningar för att ta tillvara projektens 
erfarenheter och framgångsrika arbetssätt. 
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BILAGA 
 
 
Översikt av intervjuguide för gruppintervju för äld reprojekt i Skarpnäck  
 
Implementering Organisering Samverkan 
 
Initiativ 
 
Förankring 
 
Mål 
 
Målgrupp 
 
Rekrytering 
 
Eldsjälar och  
projektmakare 

 

 
Organisering 
 
Relationen mellan 
styrgrupp och projekt 
 
Arbetsmetoder som 
utbildningar, studiecirklar, 
kartläggning 
hembesök 
 

 
som hjälp eller 
som stjälp 
 
informellt/ formellt 
 
unikt 
 

 
Resultat Brukarna  Omvärldstankar 
 
Relationen mellan 
resultat och projekt 
 
Hinder och 
framgångs- 
faktorer  
 

 
 
 
Delaktighet 
 
 

 
Effektiviteten hos 
socialstyrelsens 
stimulansåtgärder   
 
Det lokala ansvaret för 
metodutveckling 
 
 

 
 
 


