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Sammanfattning 

Enköpings kommun har genomfört ett medborgardialogsprojekt i syfte att utveckla ett antal 

åtgärder för att skapa framtidstro bland unga i stadsdelen Västerleden. Projektet bygger på SKR:s 

modell för medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Den här studien ämnar att utvärdera 

projektet utifrån design och processkvalitet. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på 

dokumentanalys och workshop. Dokumentanalysen har genomförts deduktivt, medan 

workshopen i form av en semistrukturerad fokusgruppintervju som i sin tur har analyserats 

tematiskt och innehållsmässigt. Utvärderingen visar att projektets utformning är ändamålsenlig 

och i hög grad realistisk utifrån genomförbarhet.  Projektplanen har följts i stora drag, men det 

finns en utvecklingspotential i såväl projektdesignen som implementeringsprocessen, för att 

kunna inkludera fler målgrupper i dialogerna, säkerställa de framtagna åtgärdsförslagens relevans 

och kunna utvärdera resultaten.  
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Bakgrund 

Det finns en global acceptans för att hälsa och välbefinnande bestäms av många faktorer utanför 

hälso- och sjukvårdsystemen, som socioekonomiska förhållanden, konsumtionsmönster, 

demografiska faktorer, läromiljöer, familjeförhållanden, samhällets kulturella och sociala 

struktur, samt sociopolitiska och ekonomiska förändringar. Därför kan ojämlikheten i hälsa bäst 

angripas med en helhetssyn som sträcker sig över alla sektorer i samhället. Detta synsätt benämns 

som hälsopromotion eller hälsofrämjande och fick sitt erkännande i och med Alma Ata 

deklarationen. Sedan dess har det utvecklats genom en serie internationella konferenser, med den 

första konferensen i Kanada som resulterade i dokumentet The Ottawa Charter for Health 

Promotion. Genom att bygga in hälsofrämjande åtgärder i alla policyområden och använda dem 

effektivt kan man förbättra hälsoutfallet i befolkningen i allmänhet och i socialt utsatta grupper i 

synnerhet (WHO, 2009).  

I sitt slutbetänkande konstaterar kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47) att det finns 

betydande regionala och kommunala hälsoklyftor som kan förklaras av demografiska faktorer, 

samt att det finns en ojämlikhet i hälsa mellan olika sociala grupper i kommunerna i Sverige. En 

av slutsatserna i betänkandet är att hälsoriskerna i utsatta grupper i högsta grad påverkas av yttre 

faktorer i människors livsvillkor och att det därför är möjligt att utveckla en policy som reducerar 

ojämlikheten i hälsa och dödlighet. Sedan 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i 

samarbete med kommuner, landsting och regioner bedrivit ett arbete för att utveckla system och 

metoder för medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Ambitionen har varit att involvera 

medborgarna i policyutvecklingsprocesser dels för att få ett bredare perspektiv på hur 

utmaningarna ska angripas på ett hållbart sätt och dels för att stärka demokratin och legitimiteten 

av samhällsreformerna (SKL, 2015).  

År 2015 ansökte Enköpings kommun om att delta i SKL-nätverket med fallet Västerleden som är 

den folkrikaste stadsdelen i Enköpings stad med cirka 5 000 invånare. Västerleden är byggd 

under 1960-talet som en del av miljonprogrammet. Av kommunens egen rapport (Enköpings 

kommun, 2018) framgår det att området har byggts upp genom renoveringar och nya bostäder 



 

men att det ändå är en segregerad stadsdel med sociala problem. Stadsdelen kännetecknas av 

relativt hög arbetslöshet och andel ekonomiskt biståndstagare, hög andel utrikesfödda och låg 

utbildningsnivå. Andelen förvärvsarbetande är drygt 65 % jämfört med de flesta andra 

stadsdelarna i kommunen där 85 – 90 % förvärvsarbetar. Även ohälsotalen är betydligt högre i 

stadsdelen jämfört med resten av kommunen. Däremot är befolkningen i Västerleden relativt ung. 

Endast 20 % av innevånarna är 65 år och äldre jämfört med många andra stadsdelar i kommunen 

där andelen äldre är högre än 25 % (Enköpings kommun, 2018).  

Kommunens ambition med deltagandet i SKL-nätverket har varit att få svar på vad som är viktigt 

för att barn ska kunna växa upp och känna framtidstro på stadsdelen. Ett projekt har genomförts 

med syftet att via medborgardialog utveckla åtgärdsförslag som ska förbättra upplevelsen av 

framtidstro och delaktighet bland boende på Västerleden (Enköpings kommun, 2018). De slutliga 

åtgärdsförslagen som Enköpings kommuns dialogträffar har resulterat i är följande: 

 Läxhjälp i skola 

 Delaktighet och information vid ombyggnation av skolan 

 Delaktighet vid rastaktiviteter 

 Respekt i skolan 

 Information till föräldrar 

 Skapande av föräldraförening 

 Större inblick i olika yrken 

 Information om aktiviteter, mötesplatser och föreningsliv 

 Trivsel och aktivitet på Västerleds torg 

 En fotbollsplan på Västerleden 

De flesta förslagen rör befintliga verksamheter i kommunens organisation, några rör 

civilsamhälle och några innebär samverkan mellan olika aktörer. Dessa förslag har lyfts till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, som är politisk styrgrupp till projektet, i en tjänsteskrivelse 

(Enköpings kommun, 2018). Enköpings kommun vill gärna ha en extern utvärdering av projektet 

vilket den här uppsatsen ämnar att genomföra.  



 

Teori och tidigare forskning 

Framtidstro  

Projektet Framtidstro Västerleden är relevant ur ett folkhälsoperspektiv eftersom studier visar att 

framtidstro är en av de faktorer som påverkar hälsan. I en rapport konstaterar Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) att låg framtidstro kan kopplas 

samman med nedstämdhet och känsla av maktlöshet (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:14). Man 

har jämfört hälsa och framtidstro bland unga i 45 kommuner i Sverige och studien har bland 

annat visat att ungas självskattade hälsa är bättre i kommuner med låg arbetslöshet, hög 

levnadsstandard och hög utbildningsnivå. Slutsatsen är alltså desamma som i slutbetänkandet från 

kommissionen för jämlik hälsa, att människors och i synnerhet ungas hälsa och framtidstro 

påverkas av det omgivande samhället (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:14; SOU 2017:47).  

Framtidstro är ett komplext ämne och beaktades vetenskapligt först i slutet av 1960. 

Psykoterapeuter och hälsovetare har studerat hopp och framtidstro i flera decennier och konceptet 

anses vara grunden för en framgångsrik psykoterapi. I samhällsvetenskapen har framtidstro 

studerats de senaste 2-3 decennierna av såväl sociologer, psykologer och statsvetare. Framtidstro 

och hopp anses handla om positiva förväntningar inför framtiden (Thakre, 2013). En nyligen 

genomförd studie visar att det finns ett betydande samband mellan känsla av att bli accepterad, 

socioekonomisk situation, religiös status och framtidstro bland unga i Teheran (Rezazadeh & 

Mantegh, 2019). Bryant och Ellard (2015) har i sin tur undersökt ungdomars tankar kring 

framtidstro i Australien och kunnat identifiera ett tydligt mönster. För många handlar framtidstro 

om längtan efter en framtid med ett tryggt arbete, familj och hem. De menar att ovissheten inför 

framtiden kräver att människor känner hopp och har ett mål för sina liv för att bättre kunna klara 

av motgångar som exempelvis sjukdom. De definierar framtidstro som möjligheten att skapa sin 

egen framtid.  

Att känna framtidstro är avgörande för barn och ungdomars utveckling i en tid då man konstant 

ställs inför ett ökande antal valmöjligheter beträffande studier, karriär och sexuella relationer 

(Allen et al, 2017). Studier visar att det finns flera sociodemografiska faktorer som kan påverka 

ungas framtidstro såsom kön, etnicitet, socioekonomisk status, familj, kamrater, skola och den 

sociopolitiska miljön. Skolan spelar en avgörande roll i formandet av ungas framtidstro. Sociala 

jämförelser, akademiska misslyckanden och skolans förmåga att kompensera för avsaknad stöd 



 

från föräldrarnas sida är samtliga faktorer som påverkar tron på sin egen förmåga och ungas hopp 

inför framtiden (Massey, 2018). Studier visar också att studie- och yrkesvägledning kan vara 

viktig för att unga tidigt ska skaffa sig en förståelse för de olika möjligheter som finns, får 

vidgade perspektiv och kan bättre orienteras inför framtiden. Det är även viktigt att upprätthålla 

aktiv dialog med föräldrarna och uppmuntra engagemang och stöd för att främja ungdomars 

framtidstro (Gysbers, 2018).   

SKL:s modell för medborgardialog 

Projektet bygger på SKL:s modell för medborgardialog (SKL, 2015). Modellen är linjär i sin 

utformning bestående av tydligt definierade steg: förberedelser, perspektivinsamling, dialog, 

förslag på åtgärder, beslut, genomförande och kapacitetsutveckling. Arbetssättet uppmuntras 

dock hållas flexibelt och om nödvändigt hoppa fram och tillbaka mellan de olika stegen. Det 

finns utrymme för en viss flexibilitet även inom varje steg. Förberedelsefasen omfattar en 

ansökan till SKL samt en kontextanalys i den egna kommunen i syfte att tydliggöra 

förutsättningarna för medborgardialog. Steg två är perspektivinsamlingen bland medborgarna och 

kommunerna uppmuntras att skaffa sig en allsidig bild av den komplexa frågan som man sedan 

ska genomföra dialog kring. Enligt modellen bör perspektivinsamlingen fortskrida tills en 

”perspektivmättnad” uppnås, vilket innebär att perspektiven börjar upprepas och några nya 

tillkommer inte. Syftet med perspektivinsamlingen är att skaffa sig ett underlag för beslut om 

dialogernas inriktning.  

Under själva dialogträffarna uppmuntras kommunerna bilda små arbetsgrupper bestående av 

medborgare och representanter från förvaltning och politik för att med utgångspunkt i de 

insamlade perspektiven för en dialog och utveckla åtgärdsförslag. Modellen uppmuntrar att inte 

undvika motstridiga åsikter och perspektiv utan ge utrymme för att dessa bryts mot varandra. 

Steg fyra handlar om formuleringen av konkreta åtgärder utifrån dialogträffarna, men 

kommunerna uppmuntras att aktivt undvika ”önskelistor” från medborgarnas sida genom att 

tydliggöra praktiska begränsningar för förslagens genomförande (SKL, 2015).  

I modellen betonar SKL att dessa medborgardialoger ska ha en rådgivande funktion och ska 

komplettera den representativa kommunala demokratin utan att medborgarna ges direkt 

inflytande över besluten. Åtgärdsförslagen ska vara föremål för beredning och för eventuella 

politiska beslut. Åtgärderna bör implementeras utifrån de beslut som fattas i kommunen och av 



 

eventuella andra berörda aktörer. Sista steget i modellen handlar om kapacitetsutveckling. Genom 

systematiska utvärderingar bör kommunerna skaffa sig lärdomar från processerna både 

beträffande dialogträffarna och implementeringen av åtgärderna, för att på så sätt utveckla bättre 

förmåga att handskas med komplexa frågor i det lokala samhället genom att inkludera 

medborgarna i samtalen och i de beslutsfattande processerna (SKL, 2015).  

Projektet som arbetssätt 

Ett projekt kan definieras som en serie aktiviteter och uppgifter som har ett specifikt syfte att 

uppfylla, har ett definierat start- och slutdatum, har begränsad finansiering och är 

multifunktionell (Kerzner, 2015). Man kan också se projektet som en tillfällig organisation 

etablerat av projektets basorganisation, i syfte att utföra en specifik uppgift, utveckla aktiviteter, 

lämna rekommendationer och bidra till förändring (Andersen, 2008). Projektstyrningsprocessen 

behöver beakta fem nyckelfaktorer: omfattning, input, själva projektet, risker och effekter. 

Omfattningen definierar gränserna för projektimplementeringen. Input bygger på de behov som 

projektet behöver tillfredsställa. Effekterna fokuserar på vad projektet ska resultera i (Bell, 2013). 

Projektet består av en 1) projektlivscykel som beskriver projektprocessen med definierade faser 

och beslutspunkter, 2) organisation och roller som beskriver roller, befogenheter och 

ansvarsfördelning inom hela projektet, och 3) styrdokument som består av mallar för dokument 

som behövs för att starta, planera och följa upp ett projekt (Tonnquist, 2016). Projektlivscykeln 

innefattar idé, förstudie, planering, genomförande och avslut. Uppföljningen och utvärderingen 

av effekterna kan antingen vara en del av projektlivscykeln eller genomföras efter avslutat 

projekt. Exempel på styrdokument som behövs för ett lyckat projekt är projektdirektiv med 

underlag baserat på förstudien och uppdragsbeskrivning som specificerar projektets idé och 

ramar, en projektplan och slutrapport. Slutligen bör varje projektorganisation bestå av fyra 

kategorier av roller med olika fokus: 1) projektägare och styrgrupp för styrning och övervakning, 

2) projektledare och projektledningsteam för organisering och ledning, 3) en projektgrupp för 

utförande av aktiviteterna, och 4) referensgrupp och kommunikationsansvarig som stödjande 

funktioner (Tonnquist, 2016).  

I initieringsfasen ska man definiera projektet utifrån följande punkter (Tonnquist, 2016): 

 Ett avgränsat mål ska formuleras 

 Projektet ska vara tidsatt 



 

 Projektet ska ha egen budget 

 En tillfällig organisation med särskilda arbetsformer ska bildas 

Förstudien bör innefatta följande aktiviteter (Tonnquist, 2016): 

 Projektets omfattning ska tydliggöras 

 Kraven ska klarläggas 

 Nuläget ska analyseras 

 En aktivitetsplan för projektet ska tas fram enligt WBS-modellen (work breakdown 

structure), där man bryter ner projektets mål i mindre delar till en hierarkisk struktur. 

Uppdelningen kan exempelvis göras utifrån ansvarsområden, målgrupper, delleveranser 

mm. Den första nivån i hierarkin kallas huvudpunkt, medan den lägsta nivån kallas 

arbetspaket. 

Under planeringsfasen bör följande specificeras (Tonnquist, 2016): 

 Projektmetod 

 Arbetsfördelning 

 Utarbetning av en övergrippande kalender 

 Tids- och resursplan 

 Riskanalys och planering av åtgärder 

 Etablering av infrastruktur för kommunikation och formulering av kommunikationsplan 

 Planering av projektutvärdering 

Projektet bör avslutas med en slutrapport och en utvärdering.  

Svensson (2012) betonar vikten av ett aktivt ägarskap för lyckat projekt. Han menar att om 

projektet ska bidra till hållbar utveckling behöver projektägaren involveras i projektets 

genomförande, lärprocesserna och kunskapsbildningen. Hans studier visar att i de fall 

projektägaren och styrgruppen inte är engagerade i projektet, utan överlåter hela ansvaret till 

projektledningen, lämnar inte projektet några bestående avtryck utan begränsas till att vara en 

uppsättning av tillfälliga aktiviteter.   

Utvärderingsteori 

Svensson (2012) beskriver två idealtyper av utvärderingsmodeller – den planeringsstyrda och den 

utvecklingsstödjande. Den planeringsstyrda utvärderingsmodellen bygger på övergrippande mål, 



 

som oftast formuleras av politiker, och som sedan operationaliseras och bryts ner i 

utvärderingsbara delmål av projektansvariga. Målformuleringen bygger vanligtvis på SMART 

kriterierna: Specifik, Mätbar, Antagen och Accepterad, Realistisk och Tidsatt. 

Mätbarhetskriterierna förutsätter kvantitativ uppföljning av projektresultaten. Förespråkarna av 

den här modellen menar att resultatmätningen är ett effektivt sätt för att öka verksamhetens 

kvalitet och effektivitet, samtidigt som det underlättar styrning och kontroll. Fokuseringen på 

mätbarhet kritiseras dock. Svensson (2012) menar att planeringsstyrd utvärdering bygger på ett 

linjärt och mekaniskt synsätt på utveckling och den interna kommunikationen sker främst i 

avrapporteringssyfte. Projektbeställarna informeras om aktiviteter och kortsiktiga utfall, men 

någon större insyn i projektprocessen har de inte. Utvärderingens främsta syfte är ett 

anpassningsinriktad lärande, där man vill ta reda på om projektaktiviteterna har gjorts utifrån den 

tänkta planen. Därmed reproducerar man kunskapen som projektet byggde på. Kritiken handlar 

om att det inte görs en analys av projektets värde i ett större och mer långsiktigt sammanhang. 

Dessutom menar man att projektet kan styras endast mot sådana mål som är möjliga att 

kvantifiera och mäta. Med den här modellen kan man inte utveckla ny kunskap baserad på 

erfarenheterna från projektprocessen.  

Till skillnad från den planeringsstyrda utvärderingsmodellen där utvärderaren står vid sidan av, 

innebär den utvecklingsstödjande utvärderingsmodellen att utvärderaren är med och driver en 

fortlöpande kritisk granskning under hela projektets gång. I en sådan process resulterar 

utvärderingen i kunskap om projektprocessen i förhållande till de övergrippande målen. I den här 

utvärderingsmodellen fokuserar man inte bara på projektets effekter utan också på samspelet 

mellan insatser och effekter. Eftersom utvärderingen sker parallellt med det pågående projektet 

vävs handling och lärande samman i ett ständigt växelspel (Svensson, 2012).  

Problemformulering 

Medborgardialog som metod för policyutveckling har blivit allt viktigare att implementera i 

planeringspolicy både i Sverige och internationellt (Stenberg et al., 2013). Studier visar att den 

här typen av tillvägagångssätt kan förbättra politiska beslut, förutsatt att dialogprocesserna 

bedrivs med hög kvalitet (Connelly, 2010). Medborgardialog ses som ett viktigt verktyg för att 

minska social ojämlikhet i planeringsprocesser, men det finns också medvetenhet om 

svårigheterna och problemen i samband med dess implementering (Monno och Khakee 2012). 

Medborgardialog som ett sätt att hantera problem med social utslagning och segregering riskerar 



 

också att reproducera mekanismer för exkludering (Checkoway, 2009). Det är därför viktigt att 

de som arbetar med praktisk medborgardialog känner till maktstrukturer, till exempel baserat på 

etnicitet, kön eller klass, och har praktiska färdigheter för att hantera dessa strukturer (Hopkins 

2010). Det finns ett behov av att öka förståelse för framgångsfaktorerna och de potentiella 

hindren i policyutvecklingsprocesser via medborgardialoger. Den här studien utvärderar fallet 

Framtidstro Västerleden och ambitionen är att förbättra kvaliteten av liknande framtida 

medborgardialoger i Enköpings kommun, men även i andra offentliga organisationer som vill 

genomföra liknande projekt i policyutvecklingssyfte.  

Syfte 

Den här studien ämnar att utvärdera projektet Framtidstro Västerleden utifrån projektets 

utformning och processkvalitet.  

Frågeställningar 

1. På vilket sätt är projektplanen ändamålsenlig utifrån projektets syfte? 

2. På vilket sätt är projektplanen realistisk utifrån genomförbarhet? 

3. I vilken utsträckning har projektet genomförts i enlighet med projektplanen? 

4. Vilka är bristerna och framgångsfaktorerna i projektprocessen?  

Metod 

Studiedesign 

Den här utvärderingsstudien har en kvalitativ ansats och bygger på dokumentanalys och 

workshop. Dokumentanalysen ska genomföras deduktivt, medan workshopen i form av en 

semistrukturerad fokusgruppintervju som ska analyseras innehållsmässigt och tematiskt.  

Projektets målbild är ännu inte möjligt att utvärdera eftersom projektet nyligen har avslutats och 

reformförslagen är ännu inte fullt ut implementerade. Därför genomförs endast en 

processutvärdering och inte en resultatutvärdering. Kvalitativ forskning är främst av 

undersökande karaktär och ger förståelse för bakomliggande orsaker, åsikter och motivationer 

(Patton, 2012). Metoden ger också insikter i problemet och hjälper till att utveckla idéer eller 

hypoteser för potentiell kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning används också för att upptäcka 

trender i tankar och åsikter och dyka djupare in i problemet. Kvalitativa datainsamlingsmetoder 



 

varierar och kan vara ostrukturerade eller semi-strukturerade tekniker. Några av de vanligaste 

metoderna är fokusgrupper, individuella intervjuer, observationer och dokumentstudier.  

Deduktiv analys utgår från en befintlig teori. Baserad på teorin kan man exempelvis formulera 

hypoteser. Datainsamlingen sker med teorin som utgångspunkt och senare sammanställs för att 

antingen bekräfta eller förkasta hypoteserna (Bryman & Bell 2013). I den här studien formuleras 

dock inte några hypoteser, utan projektplanen och kommunikationsplanen ska studeras 

förutsättningslöst för att med Tonnquists (2016) projektmodell som utgångspunkt skaffa en bild 

av Enköpings kommuns projektutformning.  

Innehållsanalys är en frekvent använd analysmetod i kvalitativ forskning. Metoden går ut på att 

minska volymen av text som samlats in, identifiera och gruppera kategorier och tolka dessa 

(Berg, 2011). Enligt Graneheim & Lundman (2004) består innehållsanalysen av ett antal steg: (1) 

genomläsning av texten upprepade gånger för att förstå helheten, (2) de meningsbärande 

enheterna identifieras genom att markera information som är relevant för frågeställningen, (3) 

vidare kondenseras de meningsbärande enheterna till en kortare text men genom att behålla 

helheten, (4) de kondenserade meningsbärande enheterna kan kategoriseras på så sätt att textens 

innehåll återspeglas (5) slutligen kan olika teman formuleras för de kategoriserade och 

grupperade meningsenheterna. Analysen av workshopen ska i stora drag följa den här strukturen, 

med den skillnaden att i ett första steg identifieras de olika teman under workshopen och sedan 

ges dessa olika latenta teman ett manifest innehåll.  

Utvärderingen har sina rötter inom den sociala och statistiska vetenskapen och bygger på dess 

principer och metoder för forskning, inklusive experimentell design, mätning, statistiska tester 

och direkt observation. Vad som skiljer utvärderingsforskning från annan samhällsvetenskap är 

att utvärdering syftar till att skapa individuell eller kollektiv förändring. Det är en systematisk 

process som producerar en tillförlitlig redogörelse av vad som har gjorts, varför och på vilket sätt, 

genom uppföljning och undersökning av processer och resultat (Rossi and Freeman, 1982). Enligt 

Steven et al. (1993) är projektutvärdering en kombination av ett antal aktiviteter innefattande 

definiering av indikatorer och mätbara resultat, identifiering av intressenterna, val av 

utvärderingsmetod och utveckling av modell, informationsinsamling, dataanalys och spridning av 

utvärderingsresultaten i lärande syfte.   



 

Lennart Svensson (2012) beskriver två idealtyper av utvärderingsmodeller (se bakgrund). Det är 

inte möjligt att genomföra den här studien i enlighet med den utvecklingsstödjande 

utvärderingsmodellen eftersom projektet redan är avslutat och det ska genomföras en extern 

utvärdering baserad på delvis redan befintlig material. Därför kommer dokumentanalysen bygga 

på den planeringsstyrda utvärderingsmodellen. Att komplettera dokumentstudien med en 

workshop med projektgruppen är ett sätt att få en djupare förståelse för projektprocessen och i 

efterhand försöka identifiera utvecklingsområden i lärande syfte, vilket är i linje med den 

utvecklingsstödjande utvärderingsmodellens principer även om utvärderingen sker retrospektivt, i 

stället för direkta observationer och det kan finnas risk för recall bias (Sedgwick, 2012).  

Urval 

Studien bygger på fallet Västerleden. En fallstudie kan enkelt definieras som en intensiv studie av 

en individ, en grupp av människor eller någon annan enhet, som syftar till att generalisera 

resultaten till en större population. Det kan också beskrivas som en systematisk undersökning av 

en enskild individ, grupp, samhälle eller någon annan enhet där forskaren på djupet undersöker 

data avseende flera variabler (Gustafsson J, 2017). 

Workshopens deltagarurval är ett strategiskt urval, eftersom endast projektgruppen bestående av 

10 personer har fått inbjudan att delta. Strategiskt urval innebär att man väljer studiedeltagare 

utifrån vissa specificerade kriterier. Enligt Djurfeldt et al. (2008) är ett strategiskt urval lämpligt 

att använda när det behövs deltagare med expertis av det studerade fenomenet. Även 

dokumentanalysen bygger på ett strategiskt urval av dokument; projektplanen, 

kommunikationsplanen och projektets slutrapport. Projektplanen och kommunikationsplanen är 

nödvändig att studera för att få en bild av projektets utformning. Slutrapporten ska analyseras för 

att utvärdera huruvida projektet har genomförts i enlighet med projektplanen.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen till utvärderingen kommer att ske via en genomgång av projektrelaterade 

dokument, som kombineras med en workshop med projektgruppen.  

Dokumentstudie 

Dokumentstudie är ett systematiskt förfarande för granskning eller utvärdering av dokument. 

Liksom andra analysmetoder i kvalitativ forskning kräver dokumentanalys att data undersöks och 

tolkas för att skapa betydelse, förståelse och utveckla empirisk kunskap (Corbin & Strauss, 



 

2008). Dokument innehåller text (ord) och bilder som har dokumenterats utan forskarens 

ingripande. Den analytiska proceduren innebär att hitta, välja, utvärdera och syntetisera data som 

finns i dokumentet. Innehållet i dokumenten organiseras sedan i stora teman, kategorier och 

fallexempel, särskilt genom en innehållsanalys (Labuschagne, 2003). Som analysmetod är 

dokumentstudier särskilt lämpliga för kvalitativa fallstudier för att ge en rik och djup beskrivning 

av ett fenomen, en händelse, en organisation eller ett program (Stake, 1995). Dokument kan ge 

information om det sammanhang inom vilket studiedeltagarna arbetar. Informationen i 

dokumenten kan dessutom bidra till att formulera frågeställningar för vidare forskning. I en 

studie har Goldstein och Reiboldt (2014) använt sig av dokumentanalys för att formulera 

intervjufrågor. Deras forskning visar hur en metod kan komplettera en annan på ett interaktivt 

sätt. Med hjälp av dokument kan man även spåra förändring och utveckling. Slutligen kan 

dokument analyseras som ett sätt att verifiera resultat eller bekräfta bevis från andra källor 

(Angrosino & Mays de Pérez, 2000).  

Workshop 

Workshop är ett arrangemang, begränsat i tid och rum, där en grupp människor tillsammans 

utvecklar ny kunskap, löser problem, utvecklar idéer och lär sig av varandra. Workshop utförs av 

personer med erfarenhet och kunskaper inom ett specifikt område och är ett interaktivt arbetssätt. 

Deltagarantalet är litet för att alla ska kunna bli hörda och delta på lika villkor. Deltagarna 

förväntas delta aktivt och påverka workshopens riktning och innehåll. Workshop är speciellt 

utformade för att uppfylla ett fördefinierat, men inte förutsägbart, syfte (Jaipal och Figg, 2010). 

Som forskningsmetodik kan workshop producera tillförlitlig och relevant kunskap om processer i 

en viss specifik fråga, som exempelvis organisationsförändring (Darsø, 2001). Det finns en viss 

dualitet i arbetssättet när det används i forskningssyfte; å ena sidan ska workshopen tillfredsställa 

deltagarnas förväntningar att nå en slutsats relaterad till sina professionella intressen och å andra 

sidan tillfredsställa ett forskningssyfte (Baran, et al., 2014). Brainstorming är en frekvent använd 

metod i en workshop för att generera idéer och kan praktiseras individuellt eller i grupp. 

Konceptet innebär att man definierar ett problem eller frågeställningar som man behöver få svar 

på och lösningarna eller slutsatserna genereras genom att workshopsdeltagarna presenterar sina 

tankar och idéer för varandra. Dessa tankar och idéer kan sedan konceptualiseras, kategoriseras 

och diskuteras i syfte att komma fram till en kreativ lösning eller en slutsats. Idéer kan genereras 

och utbytas muntligt eller på papper (Brown & Paulus 2002). Studier visar dock att många fler 



 

idéer och tankar kan genereras när varje deltagare får arbeta individuellt, för att sedan 

sammanställa och diskutera allas tankar och idéer i grupp. Detta benämns nominell gruppteknik, 

som är ett mycket strukturerat sätt att generera tankar och idéer, och är också mer effektivt än en 

ostrukturerad gruppdiskussion (Van de Ven & Delbecq, 1994).  

Tillvägagångssätt 

Efter ett första telefonsamtal med Carl Gynne, brotts- och drogsamordnare i Enköpings kommun, 

ett möte ägde rum på socialförvaltningens kontor i Enköping och samtliga projektrelaterade 

dokument överlämnades till mig. Närvarande på detta första möte förutom mig och Carl Gynne 

var även Christina Bringfors Dahlgren, ansvarig chef för social hållbarhet. Projektgruppen 

kontaktades via mejl med inbjudan att delta i den planerade workshopen. Projektmedlemmar fick 

möjlighet att välja mellan ett antal föreslagna datum och workshopen planerades att hållas den 

dagen då de flesta kunde närvara. Samtliga workshopsdeltagare lämnade sitt informerade 

samtycke (se bilaga 1). Två frågor diskuterades under workshopen: bristerna och 

framgångsfaktorerna i projektet. Varje fråga inleddes med en kort individuell brainstorming där 

varje deltagare fick skriva ner sina tankar på post-it lappar. Samtliga post-it lappar sattes upp på 

tavlan och kategoriserades under olika teman. Därefter inleddes en öppen och ostrukturerad 

diskussion om varje enskilt tema och dessa diskussioner spelades in i transkriberingssyfte. Under 

diskussionerna ställdes följdfrågor i förtydligande syfte. Varje individuell brainstorming ägnades 

5 min och de öppna diskussionerna kring varje tema tog 10 min. Workshopsdeltagrana var totalt 

10 personer och representerade kommunens olika förvaltningar. Vid tre senare tillfällen 

transkriberades dessa inspelade diskussioner och analyserades innehållsmässigt för att skapa 

djupare förståelse kring varje tema. 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska principerna innefattar fyra grundläggande krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att 

uppgiftslämnare och studiedeltagare ska vara informerade om studiens syfte, deras roll i studien 

samt att deltagandet är frivilligt. Studiedeltagarna har också rätt att avbryta sin medverkan utan 

att behöva förklara varför. Samtyckeskravet handlar helt enkelt om att deltagarna ska lämna sitt 

skriftliga informerade samtycke om att de har tagit del av forskningen syfte och samtycker att 

medverka i studien. Konfidentialitetskravet innebär att säkerställa anonymitet och tystnadsplikt i 



 

de fall data samlas in om enskilda individer, speciellt när dessa kan vara etiskt känsliga. Slutligen 

handlar nyttjandekravet om att data som samlas in i forskningssyfte inte får användas för 

kommersiella ändamål och inte heller får dessa data användas i beslutssyfte som påverkar 

enskilda individer utan att de berörda har gett sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2018).  

Den här utvärderingsstudien följer dessa forskningsetiska principer, eftersom analyserna bygger 

på Enköpings kommuns offentliga dokument och deltagarlistan är anonym. Workshopsdeltagarna 

har lämnat sitt informerade samtycke (se bilaga 1).  

Bearbetning och analys 

Projektplanen, kommunikationsplanen och projektets slutrapport analyserades deduktivt för att 

kunna besvara första och andra frågeställningarna: På vilket sätt är projektplanen ändamålsenlig 

utifrån projektets syfte? På vilket sätt är projektplanen realistiskt utifrån genomförbarhet? 

Utgångspunkten för analysen var SKL:s modell för medborgardialog och Tonnquists (2016) 

generella projektmodell där fem olika faser beskrivs: initiering, förstudie, planering, 

genomförande och avslut. För att utvärdera projektet utifrån SKL:s modell för medborgardialog 

lästes projektplanen och information om modellens olika faser identifierades och färgmarkerades. 

Därefter kondenserades den identifierade informationen till en kortare text för att deskriptivt 

sammanfatta på vilket sätt Enköpings kommun har följt modellen i projektets planering. Vidare 

utvärderades projektplanen utifrån Tonnquists projektmodell genom att återigen noggrant läsa 

projektplanen och information som besvarade de olika punkterna i varje fas färgmarkerades. När 

information kring en viss punkt saknades i projektplanen noterades detta genom att skriva en 

anteckning. Resultatet visualiserades i en tabell där man kan se i vilken utsträckning 

projektplanen motsvarar Tonnquists (2016) projektmodell. Vidare gjordes en kort 

sammanfattning av den relevanta informationen i projektplanen utifrån varje fas för att ge en 

kvalitativ bild av projektutformningen.  

För att utvärdera huruvida projektet har genomförts i enlighet med projektplanen, följande frågor 

besvarades genom att noggrant läsa slutrapporten och färgmarkera relevant information.  

 Har projektets syfte uppnåtts? 

 Har projektet genomförts i enlighet med tidplanen? 

 Har projektfinansieringen skett enligt plan? 

 Har projektorganisationen bildats enligt projektplanen? 



 

 Har projektets omfattning varit enligt plan? 

 Har aktivitetsplanen följts? 

 Har projektmetoden följts? 

 Har arbetsfördelningen varit enligt planen? 

 Har projektkalendern följts? 

 Har kommunikationsplanen följts? 

I de fall information saknades i slutrapporten noterades detta med en anteckning. Resultatet 

visualiserades i en tabell och det gjordes en kort sammanfattning av den relevanta informationen i 

slutrapporten för att ge en mer kvalitativ bild om projektets genomförande.  

Workshopens syfte var att besvara den tredje frågeställningen: Vilka är bristerna och 

framgångsfaktorerna i projektprocessen? De inspelade diskussionerna analyserades genom att 

hela transkriberade texten lästes tre gånger och meningar som gav en beskrivning av de under 

workshopen identifierade temana, färgmarkerades. Beskrivningarna av de olika temana 

markerades med olika färger. Därefter kondenserades den transkriberade texten utifrån dessa 

teman för att återspegla det centrala budskapet i diskussionerna. Slutligen sammanställdes all text 

under två huvudkategorier: bristerna och framgångsfaktorerna i projektet.  

Resultat 

Är projektplanen ändamålsenlig utifrån projektets syfte? 

Utvärdering utifrån SKL:s modell 

Förberedelsefasen: Enköpings kommun har skickat en ansökan till SKL där de har beskrivit 

vilken komplex fråga de vill ha medborgardialog kring och på vilket sätt det skulle kunna bidra 

till stadsdelens utveckling. Projektet har beviljats pengar. Någon kontextanalys, där man 

undersöker de lokala förutsättningarna för medborgardialog, finns dock inte att tillgå.  

Perspektivinsamling: 2016 antar Enköpings kommun beslut om att fokusera på 

stadsbyggnadsfrågor och utvecklingen av Västerledens fysiska miljö. Under 

perspektivinsamlingen blir det dock tydligt att frågor om den fysiska miljön är sekundära och att 

det är bristande framtidstro, exkludering och bristande tilltro till samhället som bekymrar 

stadsdelens innevånare. Därmed beslutar man att flytta arbetet till kommunledningskontoret och i 

stället fokuserar på frågan om hur barn ska kunna växa upp på Västerleden och känna 



 

framtidstro. Själva perspektivinsamlingen har genomförts på skolor, på torget, på arbetsplatser 

via djupintervjuer, gruppintervjuer, samtal och mejl med barn, föräldrar, företagare, 

föreningsaktiva, tjänstepersoner och politiker. När det har uppnåtts en perspektivmättnad har man 

avbrutit samtalen. Totalt har 300 personer intervjuats och 100 perspektiv har samlats in. Det har 

också tagits fram en perspektivrapport där man systematiskt har försökt kategorisera de olika 

perspektiven under olika teman. Det är dessa teman som sedan har lyfts och diskuterats under 

dialogträffarna. Totalt har 18 teman identifierats: trygghet, skolan, arbete och utbildning, 

ekonomi, motivation, förebilder, föräldrar, relationer, delaktighet, normer och värderingar, 

jämlikhet, utanförskap och integration, samverkan, vuxennärvaro, mötesplatser, aktiviteter och 

föreningsliv, attraktivt område och fysisk miljö. 

Dialogträffar: På första träffen har man presenterat samtliga teman från perspektivinsamlingen 

och deltagarna har fått rösta på vilka teman som ska diskuteras under dialogträffarna. De 

framröstade temana har varit skola, arbete och ekonomi, trygghet samt mötesplatser, aktiviteter 

och föreningsliv. Varje träff har inleds med att de förtroendevalda har välkomnat medborgarna 

och förklarat mötets upplägg. Därefter har projektledarna informerat kort om tidigare dialogers 

resultat. Diskussionerna i arbetsgrupperna har pågått under cirka en timme, varefter har man gjort 

en kort sammanfattning av kvällens arbete. På varje dialogträff har deltagit nya personer, bara 

några få har återkommande deltagit i samtliga dialogtillfällen. Det har varit en utmaning eftersom 

de nytillkomna har önskat diskutera frågor som redan vid flera tillfällen har varit uppe i 

arbetsgrupperna.  

Formulering av åtgärdsförslag: Åtgärdsförslagen har formulerats under de två sista dialogmötena. 

Förslagen har tagits fram med stor enighet, som det framgår av slutrapporten. Från politiskt håll 

har intresset för åtgärdslistan varit stor. I rapporten poängterar man även att eftersom samtliga 

förvaltningar och verksamhetsrepresentanter har deltagit i åtgärdsformuleringsprocessen blir det 

inte svårt att integrera förslagen i verksamhetsplanerna.  

Kapacitetsutveckling: Den här utvärderingsstudien ämnar att bidra till kommunens 

kapacitetsutveckling i och med att projektets brister och framgångsfaktorer diskuteras i lärande 

syfte. Enligt SKL-modellen och även Svenssons (2012) utvecklingsstödjande utvärderingsmodell 

bör utvärderingen av projektet ske löpande i syfte att utveckla kvalitativ kunskap om processen 



 

och kunna utveckla bristområden. Den typen av kontinuerlig processutvärdering har inte gjorts 

under projektets gång vilket är en nackdel ur kapacitetsutvecklings perspektiv.  

Är projektplanen realistisk utifrån genomförbarhet? 

Utvärdering utifrån Tonnquists projektmodell 

Initieringsfasen Finns Saknas Delvis 

Ett avgränsat mål ska formuleras ˅   

Projektet ska vara tidsatt ˅   

Projektet ska ha egen budget ˅   

En tillfällig organisation med särskilda arbetsformer ska 

bildas 

˅   

Förstudien bör innefatta följande aktiviteter    

Projektets omfattning ska tydliggöras ˅   

Nuläget ska analyseras  ˅  

En aktivitetsplan för projektet ska tas fram enligt WBS 

modellen 

  ˅ 

Under planeringsfasen bör följande specificeras    

Projektmetod ˅   

Arbetsfördelning  ˅  

Utarbetning av en övergrippande kalender  ˅  

Tids- och resursplan   ˅ 

Riskanalys och planering av åtgärder ˅   

Etablering av infrastruktur för kommunikation och 

formulering av kommunikationsplan 

  ˅ 

Planering av projektutvärdering  ˅  

Slutrapport ˅   



 

Initieringsfasen 

Syftet med projektet har varit att utveckla policyförslag för att förbättra upplevelsen av 

framtidstro och delaktighet bland boende på Västerleden, med ett specifikt fokus på barn.  

I projektplanen finns formulerade effektmål: 

 Ökad framtidstro bland barn mellan 10-13 år på Västerleden 

 Ökad tillit 

 Ökad känsla av delaktighet 

 Ökad trygghet 

Det finns dock inga framtagna indikatorer för effektmålen. Som mätmetod för ökad framtidstro 

anges den årliga undersökningen Liv och hälsa ung, medan för ökad trygghet Skolverkets 

trygghetsmätning, men utan att specificera mätvariablerna. För tillit och delaktighet finns inga 

mätmetoder angivna.  

Projektet har varit tidsatt att genomföras under perioden januari – oktober 2018 från att beslut har 

fattats om projektplanen till att slutrapporten har presenterats. Projektet har även haft egen budget 

och har varit finansierat av SKL. Däremot anges ingen konkret summa i projektplanen.  

Projektorganisationen har bestått av projektägare, styrgrupp, referensgrupp, 

projektadministratörer, processledare och projektmedlemmar. Roller finns beskrivna utan 

ansvarsfördelningar. Projektägaren anges ha varit Peter Lundh, kommundirektören. Styrgruppen 

har varit kommunstyrelsens arbetsutskott och letts av den dåvarande kommunstyrelsens 

ordförande Helena Proos. Referensgruppen har bestått av samtliga förvaltningschefer. 

Processledarna och projektmedlemmarna har representerats av tjänstepersoner från kommunens 

olika förvaltningar. Vilken funktion dessa olika roller har haft i projektorganisationen beskrivs 

inte. 

Förstudiefasen 

Projektet har varit avgränsat till stadsdelen Västerleden och målgruppen för arbetet har varit barn 

i åldern 10-13 år. Ingen nulägesanalys har gjorts. Varför man har valt att genomföra projektet i 

Västerledens stadsdel och inte i något annat liknande socioekonomiskt utsatt område framgår inte 

heller. Aktivitetsplanen är beskriven utifrån projektmodellens olika faser, men WBS-modellen 

har inte tillämpats vilket medför att aktivitetsplanen blir översiktligt utan att specificera delmålen 



 

och arbetsfördelningen. Det anges även start- och slutdatum för de olika aktiviteterna, utan att 

specificera vilka som är ansvariga för de olika momenten.  

Planeringsfasen 

Projektmetoden är tydligt beskriven och bygger på en modell framtagen av forskare vid 

Göteborgs Universitet tillsammans med SKL. De olika faserna i modellen är förberedelse, dialog 

och medskapande, förslag/åtgärder och åtaganden, beslut om genomförande, genomförande. I 

tidsplanen anges beslutsdatum för såväl projektplanen som åtgärdslistan. Tidsplanen innefattar 

datum för när beslut om projektplanen ska antas av kommunstyrelsens arbetsutskott, när 

åtgärdslistan ska fastställas av kommunstyrelsen, samt start- och slutdatum för varje inplanerad 

aktivitet. I resursplanen anges projektets olika funktioner; 2 st. projektadministratörer, 3 st. 

processledare och arbetsgruppen utan att specificera hur många personer det handlar om, samt 

antal planerade projektrelaterade arbetstimmar och tjänstgöringsperioden. En detaljerad 

projektfinansieringsplan, där samtliga kostnader inklusive material och logistikkostnader ingår, 

finns inte presenterad i projektplanen. Inte heller en övergripande kalender och arbetsfördelning 

med tydliga ansvarsområden finns beskrivna.  

I kommunikationsplanen anges vilka olika målgrupper som ska informeras om projektets gång 

och olika faser, vad som ska kommuniceras till de olika målgrupperna, på vilket sätt 

kommunikationen ska ske, tidpunkt för kommunikationen samt vem/vilka som är ansvariga för 

kommunikationen till den specifika målgruppen. De olika identifierade målgrupperna är 

projektmedarbetarna, ledningsgruppen, politiskt förtroendevalda, den politiska styrgruppen, 

boende i stadsdelen, civilsamhället och lokala medier.  

Riskanalysen har gjorts i form av en tabell där man har uppskattat sannolikheten och 

konsekvensen av varje risk på en skala, varefter har man formulerat en åtgärd. Totalt sex olika 

risker har identifierats: (1) att projektet genomförs under ett valår, (2) att projektets tidsplan har 

varit tajt, (3) eventuell resursbrist utan att specificera vilka resurser det handlar om, (4) 

svårigheter att inkludera barnen i arbetsgrupperna under dialogträffarna, (5) bristande intresse 

bland boende att delta i träffarna, (6) språkliga hinder. Tabellen saknar förklaring och det framgår 

inte på vilken skala och på vilket sätt man har bedömt sannolikhetens och konsekvensernas värde. 

Det finns åtgärder formulerade för samtliga risker förutom hur en eventuell resursbrist ska 



 

hanteras, men inga ansvariga finns utsedda för de olika åtgärderna. Projektplaneringen inkluderar 

inte en utvärderingsplan och struktur för slutrapporten finns inte angiven.  

Har projektet genomförts i enlighet med projektplanen? 
 

Efter avslutat projekt Ja Nej Delvis 

Har projektets syfte uppnåtts? ˅   

Har projektet genomförts i enlighet med tidplanen? ˅   

Har projektfinansieringen skett enligt plan?   ˅ 

Har projektorganisationen bildats enligt projektplanen?   ˅ 

Har projektets omfattning varit enligt plan? ˅   

Har aktivitetsplanen följts?   ˅ 

Har projektmetoden följts? ˅   

Har arbetsfördelningen varit enligt planen? – – – 

Har projektkalendern följts? – – – 

Har kommunikationsplanen följts?   ˅ 

Projektets syfte har uppnåtts i det avseendet att dialogträffarna har genomförts i enlighet med 

SKL-modellen och en lista på åtgärdsförslag har tagits fram. I slutrapporten benämns 

referensgruppen som tjänstemannastyrgrupp, projektmedlemmarna som arbetsgrupp och 

processledarna som projektledningsgrupp. I övrigt har projektorganisationen haft samma struktur 

som nämns i projektplanen. Budgeten redovisas översiktligt i slutrapporten där man bland annat 

nämner ungefär hur mycket material-, fika- och annonseringskostnaderna har varit. Eftersom i 

projektplanen saknas en detaljerad finansieringsplan och inte heller i slutrapporten framkommer 

det hur mycket de olika budgetposterna har varit, är det inte möjligt att göra en jämförelse och 

dra några slutsatser. De konkreta aktiviteterna kopplad till kommunikation beskrivs mer utförligt 

i slutrapporten än i kommunikationsplanen. Enligt slutrapporten har projektledaren och 

projektadministratörerna haft avstämning varannan vecka och hela arbetsgruppen har träffats var 

fjärde vecka. Man har haft löpande reflektionsmöten som har lett till förändringar i upplägget för 

kommande dialogmöten. Huruvida kommunikationen har skett i enlighet med 



 

kommunikationsplanen avseende olika intressenter, målgrupper och tjänstepersoner framgår inte 

i slutrapporten. 

Vilka är bristerna och framgångsfaktorerna i projektprocessen? 

Brainstorming 1: Vilka har varit bristerna i projektprocessen? 

 Bred frågeställning 

 Bristande kommunikation 

 Äldres och unga-vuxnas perspektiv saknades (målgruppen) 

 Avsaknad av tydligt mandat 

 Bristande förankring hos politiken och tjänstemannaledningen 

 Språket 

 Stora diskussionsgrupper 

 Tidspress 

 Bristande ägarskap för processerna 

 Logistikproblem 

 Personbundet 

 Avsaknad av ett långsiktigt perspektiv 

Sammanfattning 

Initialt har frågeställningen varit väldigt brett formulerat och handlat om vad som är bra och 

dåligt med att bo i stadsdelen. Efter perspektivinsamlingen har man specifikt fokuserat på vad 

som krävs för att barn ska växa upp och känna framtidstro på stadsdelen. Kommunikationen har 

inte skett enligt den befintliga planen och kommunikationsplanen har inte heller uppdaterats. 

Kommunikationsavdelningen har närvarat på något möte men de har inte involverats i 

projektprocessen. Det har saknats tydliga ansvarsfördelningar. Olika tjänstepersoner har deltagit 

vid de olika dialogträffarna, men avstämningar och överlämningar har brustit.  

Unga vuxna har varit svåra att nå, eftersom många av dem går i skola i andra delar av staden. 

Några har intervjuats på torget i stadsdelen. Inte heller äldre och kriminella personer har varit 

representerade. Främst utlandsfödda barnfamiljer har deltagit i dialogträffarna. Man har tagit 

hjälp av äldreombudsmannen för att nå äldre, men kommunikationen har inte varit anpassad för 

den målgruppen. Det har inte heller gjorts några systematiska försök att nå breddare målgrupper.  



 

Projektet har saknat en tydlig processtruktur vilket har försvårat den politiska förankringen. De 

förtroendevalda har inte fullt ut varit införstådda med vad deras egen roll har varit i projektet och 

har inte i förväg kunnat informeras om nästa steg i processen och vilka frågor som kommer att 

lyftas. Däremot har intresset varit stort för själva projektet och att delta i dialogmötena. De 

anlitade tolken har inte räckt till. Det har varit svårt att veta vilka språkgrupper som skulle 

närvara och hur behoven skulle se ut. Samtalsledarna har varit få, men engagemanget att delta i 

diskussionerna har varit stort. Alla har inte fått komma tilltals på grund av för stora 

samtalsgrupper. Tiden har varit knapp och insatsen har varit resurskrävande. Mer tid hade 

behövts på förberedelse, förankring och planering.  

Det politiska mandatet har från början varit svagt och det har saknats en helhetsansvarig. På 

grund av bristande förankring hos tjänstemannaledningen har det även varit otydligt på vems 

bord genomförandet av reformlistan ligger. Frågorna har bedömts vara för verksamhetsnära och 

tjänstemannaledningen har bedömt att det krävs inga politiska beslut. Förvaltningarna ansvarar 

formellt för olika delar av reformerna, men inga ansvariga tjänstepersoner finns utsedda. 

Samtidigt saknas en utarbetad rapporterings- och samordningsstruktur, samt helhetsägarskap. 

Huruvida reformerna blir genomförda kommer att vara avhängigt av enskilda tjänstepersoners 

ambitioner och vilja att driva processerna framåt. Samtidigt saknas en tydlig finansiering för 

implementeringen av reformlistan. Eftersom projektet har varit externt finansierat av SKL har det 

saknats ett långsiktigt perspektiv kring implementeringen och den fortsatta finansieringen av 

åtgärdsförslagen. Inte heller utvärderingen av effektmålen har inkluderats i projektplaneringen 

och det saknas därmed formulerade indikatorer.   

Brainstorming 2: Vilka har varit framgångsfaktorerna i projektprocessen? 

 Engagerad projektgrupp 

 SKL-utbildning för samtalsledare 

 Samhörighet bland tjänstepersoner 

 Bred kompetens i arbetsgruppen 

 Stor vilja till samarbete 

 Utbyte av erfarenheter med andra kommuner via SKL 

 Tillräcklig budget 

 Stort antal dialogdeltagare, över 100 personer vid varje tillfälle 



 

 Möjlighet för hela familjer att delta i träffarna 

 Mat, barnpassning och tolkar 

Sammanfattning 

Man har lyckats hitta engagerade nyckelpersoner vilket har medfört att arbetsgruppen har växt 

och fler har velat vara med. Projekt har berört många efter att fokus har vidgats från fysisk miljö 

till social hållbarhet. I och med att flera förvaltningar har varit representerade har man haft en 

bred kompetens i arbetsgruppen och olika perspektiv har lyfts och fått utrymme under projektets 

gång. Viljan till samarbete och samhörigheten bland tjänstepersonerna har varit en bidragande 

faktor för att skapa en positiv arbetsklimat.  

Samtliga samtalsledare har utbildats av SKL och utbytet av erfarenheter och kunskaper med 

andra kommuner har varit värdefullt för att kvalitetssäkra dialogprocesserna. Under samtliga 

dialogträffar har man bjudit på arabisk mat vilket tros ha varit en tilldragande faktor. Det har 

bjudits på godispåsar och det har anlitats barnskötare för mindre barn som inte har kunnat delta i 

samtalen. Det har möjliggjort för hela familjer att delta i träffarna. Projektet har haft tillräcklig 

finansiering vilket har varit en viktig förutsättning för att lyckas.  

Diskussion 

Resultat 

Den här utvärderingsstudien ämnade att besvara följande frågeställningar:  

1. På vilket sätt är projektplanen ändamålsenlig utifrån projektets syfte? 

2. På vilket sätt är projektplanen realistisk utifrån genomförbarhet? 

3. I vilken utsträckning har projektet genomförts i enlighet med projektplanen? 

4. Vilka är bristerna och framgångsfaktorerna i projektprocessen?  

Enköpings kommun har haft som syfte att via medborgardialog utveckla ett antal reformer för att 

skapa framtidstro i stadsdelen Västerleden. Projektet bygger på SKL:s modell för 

medborgardialog och har i stora drag följt dess olika faser. Modellen är framtagen i samarbete 

med Göteborgs Universitet och har därmed en vetenskaplig förankring. Därför kan projektplanen 

bedömas vara ändamålsenlig utifrån projektets syfte. Det som avviker från modellen och SKL:s 

rekommendationer är avsaknaden av en kontextanalys för att skaffa sig en tydlig bild av 



 

förutsättningarna för medborgardialog genom att bland annat identifiera de olika intressenterna, 

kartlägga mötesplatserna och anpassa kommunikationen till olika målgrupper, för bättre 

representation av stadsdelens befolkning. I dialogträffarna har för få inrikesfödda, äldre och 

unga-vuxna deltagit. Med en kontextanalys inför projektet hade man bättre kunnat inkludera 

dessa grupper i samtalen, vilket i sin tur delvis hade kunnat påverka de slutliga åtgärdsförslagen. 

Huruvida dessa grupper har varit representerade under perspektivinsamlingen framgår inte av 

slutrapporten. Det har inte heller funnits en plan för kapacitetsutveckling, i enlighet med 

rekommendationerna, under och efter projektet. Med en sådan genomtänkt plan inför projektet 

hade man kunnat genomföra en utvärdering av projektprocessen, parallellt med det pågående 

projektet, i kunskapsutvecklingssyfte. Man hade också kunnat göra en nulägesanalys och 

utveckla indikatorer för resultatmätning, vilket skulle göra projektet och den senare 

implementeringen av de potentiella reformerna mer målinriktade.   

Vidare utvärderades projektet utifrån genomförbarhet och som referens användes Tonnquists 

(2016) projektmodell. För att ett projekt överhuvudtaget ska kunna genomföras behöver man 

bilda en tillfällig projektorganisation, man behöver tidsätta projektet och det behövs även en egen 

projektbudget. Enköpings kommuns projekt uppfyller samtliga dessa grundläggande kriterier. 

Projektet har varit tidsatt att genomföras under perioden januari – oktober 2018 och tidplanen har 

följts även om mer tid, bland annat för förstudie och planering, har varit önskvärd. Projektet har 

även haft en tillfällig organisation som överensstämmer med Tonnquists (2016) föreslagna 

modell med olika roller. Däremot framgår det inte tydligt vilka funktioner de olika rollerna i 

projektorganisationen har haft, vilket kan leda till missförstånd, att vissa arbetsuppgifter inte blir 

gjorda eller att samma arbetsuppgifter görs av flera personer. En tydlig rollbeskrivning och 

ansvarsfördelning är nödvändig för en effektiv projektprocess. Projektet har varit fullt finansierat 

av SKL. Likt SKL betonar även Tonnquist (2016) vikten av att göra en nulägesanalys och 

utveckla indikatorer för effektmålen för att underlätta resultatutvärderingen, vilket saknas i 

projektplanen.  

Tonnquist (2016) menar att det är viktigt att i projektets förstudiefas tydliggöra aktiviteter, roller 

och ansvarsområden genom att använda sig av WBS-modellen. Modellen går ut på att rita en 

aktivitetskarta där det står detaljerat alla aktiviteter som ska genomföras under projektet med 

tillhörande utsedda ansvariga, tidplan och budget. Enköpingskommun har enbart en översiktlig 

aktivitetsplan där man inte specificerar delmålen och arbetsfördelningen. Aktiviteternas start- och 



 

slutdatum anges, men det finns inga ansvariga utsedda för de olika momenten. Även resursplanen 

är väldigt översiktlig och samtliga kostnader finns inte presenterade i projektplanen, vilket kan 

leda till att det uppstår oförutsedda kostnader som det saknas finansiering för. 

Kommunikationsplanen är tillräckligt väl genomtänkt och beskriven, där målgrupperna är 

tydliggjorda och ansvariga för kommunikationens olika delar finns utsedda. Senare under 

workshopen kom det dock fram att kommunikationsplanen inte har följts. Även riskanalysen är 

välbeskriven och överensstämmer med Tonnquists rekommendationer. Huruvida de formulerade 

åtgärderna för att hantera dessa risker är tillräckliga är svårt att bedöma utan en kontextanalys.  

Projektet har i stora drag genomförts i enlighet med projektplanen. Det är inte möjligt att dra 

konkreta slutsatser angående huruvida projektprocessen har tydliga avvikelser från projektplanen 

eftersom detaljerad information saknas både i projektplanen och i slutrapporten, exempelvis 

beträffande projektfinansiering och aktivitetsplan. Beträffande SKL-modellen har projektet 

fullständigt genomförts i enlighet med de olika faser som beskrivs i projektplanen. De olika 

faserna är dock beskrivna mer detaljrikt i slutrapporten än i projektplanen. I slutrapporten kan 

man dessutom finna reflektioner och lärdomar beskrivna kring varje fas, vilket är viktigt ur ett 

kunskapsutvecklings- och kapacitetsbildningsperspektiv.  

Projektets brister och framgångsfaktorer framgår tydligt av workshopsanalysen. Den 

huvudsakliga bristen i projektet har, enligt projektgruppen, varit avsaknaden av politisk 

förankring och ett tydligt mandat. Hela projektet har varit externt finansierat av SKL och drivits 

av några engagerade tjänstepersoner. Styrgruppen formellt har funnits men i praktiken har varken 

tjänstemannaledningen eller den politiska ledningen varit involverade i genomförandet av 

projektet och i framtagandet av reformlistan. De förtroendevalda har visserligen deltagit i 

dialogträffarna, men de har inte uppvisat ett aktivt ägarskap eftersom de inte har varit införstådda 

med vad deras roll har varit i projektet. De har inte heller kunnat följa projektet och ha något att 

säga till om de olika stegen eftersom det har saknats en tydlig aktivitetsplan och det har brustit i 

kommunikationen. Inte heller mellan tjänstepersoner har kommunikationen fungerat i enlighet 

med planen och det har inte gjorts några avstämningar och överlämningar när nya tjänstepersoner 

har tillkommit i projektprocessen.  

På grund av bristande ledningsförankring är det inte heller tydligt hur åtgärdslistan ska 

implementeras och vilka som ansvarar för genomförandet av de olika momenten. 



 

Implementeringen saknar egen finansiering och förvaltningarna förväntas inkludera åtgärderna i 

sina verksamhetsplaner inom ramen för sina befintliga budgetar. Svensson (2012) menar att ett 

aktivt ägarskap är nödvändigt för ett lyckat projekt. Hans studier visar att i de fall ledningen inte 

är engagerad i projektet utan överlåter hela ansvaret till projektgruppen riskerar projektet förbli 

en uppsättning av tillfälliga aktiviteter utan något bestående utfall. De viktigaste 

framgångsfaktorerna har varit projektgruppens stora engagemang, bredden av perspektiv och 

kompetens hos tjänstepersoner. Även SKL:s metodstöd under projektprocessen och 

utbildningarna för samtalsledare, likväl möjligheten att nätverka med andra kommuner med 

erfarenheter av liknande projekt har varit stora tillgångar.  

Metod 

Projektets ändamålsenlighet och genomförbarhet studerades deduktivt med SKL:s respektive 

Tonnquists (2016) modeller som utgångspunkt. Båda modellerna har vetenskaplig förankring och 

kan därför bedömas vara trovärdiga. SKL:s modell är specifikt framtagen för medborgardialoger 

om komplexa samhällsfrågor och eftersom hela projektet byggde på den modellen var det rimligt 

att ha just den som referens för utvärderingen av projektets ändamålsenlighet. I stället för 

Tonnquists (2016) modell hade någon annan modell kunnat användas eller en kombination av 2-3 

olika modeller för att utvärdera projektets genomförbarhet utifrån olika potentiella synvinklar. 

Både Kerzner (2015), Andersen (2008) och Bell (2013) definierar dock projektet i hög grad på 

samma sätt som Tonnquist (2016), därför kan modellen anses vara representativ för hur ett lyckat 

projekt bör utformas och vilka olika faser bör beaktas.  

Huruvida projektet har genomförts i enlighet med projektplanen utvärderades deduktivt genom 

att ett antal frågeställningar formulerades utifrån Tonnquists modell och dessa besvarades genom 

att söka information i projektets slutrapport. Eftersom frågeställningarna inte var formulerade av 

Tonnquist utan den sistnämndes modell användes enbart som utgångspunkt för formuleringen av 

frågeställningarna, är det möjligt att någon viktig aspekt har missats och inte beaktats i 

utvärderingen. Ytterligare en svaghet är att av drygt 8 olika projektrelaterade dokument 

studerades enbart projektplanen, kommunikationsplanen och slutrapporten, på grund av den korta 

tid som fanns för utvärderingen av det här stora projektet. Om fler dokument hade studerats, hade 

möjligen fler aspekter av projektprocessen varit möjliga att lyfta och diskutera.  



 

Workshopen genomfördes i form av en semistrukturerad fokusgruppintervju och analyserades 

innehållsmässigt och tematiskt. Eftersom workshopen genomfördes ett år efter att projektet hade 

avslutats finns det risk för recall bias och eftersom bristerna och framgångsfaktorerna inte hade 

utvärderats parallellt med det pågående projektet finns det risk att värdefull kunskap går förlorad 

och inte lyfts. Däremot fick varje workshopsdeltagare möjlighet att göra en individuell 

brainstorming inför den stora gruppdiskussionen och de olika slutsatserna som deltagarna enskild 

hade landat i var i stort sätt samstämmiga, vilket tyder på att projektgruppen hade en klar bild av 

projektprocessen och dess brister och framgångsfaktorer.   

Sammanfattningsvis genomfördes projektutvärderingen enligt Svenssons (2012) beskrivna 

planeringsstyrda utvärderingsmodell som bygger på ett linjärt tillvägagångssätt och syftet är just 

att ta reda på ändamålsenlighet, mätbarhet och/eller genomförbarhet och huruvida 

projektaktiviteterna har genomförts i enlighet med den tilltänkta planen. Svenssons (2012) 

främsta kritik är att man då enbart reproducerar kunskap i stället för att utveckla ny kunskap 

baserad på erfarenheter. För att bättre kunna förstå samspelet mellan insatser och effekter bör 

projektutvärderingen genomföras löpande under hela projektet.  

Åtgärdslistan 

Huruvida den framtagna åtgärdslistan är tillräcklig för att uppnå projektets effektmål om ökad 

framtidstro, tillit, delaktighet och trygghet är svårt att bedöma. För att i framtiden kunna 

utvärdera reformerna behöver indikatorer utvecklas för dessa mål. Däremot har åtgärdslistan stöd 

i forskningen och, om den genomförs, kommer säkerligen ha en positiv inverkan på stadsdelens 

utveckling. Enligt Thakre (2013) handlar framtidstro om positiva förväntningar inför framtiden. 

Bryant och Ellard (2015) har i sin tur kunnat konstatera att för många handlar framtidstro om 

längtan efter en framtid med ett tryggt arbete, familj och hem. Massey (2018) menar att skolan 

har en avgörande roll i att utjämna barn och ungas olika bakgrunder och ge alla samma 

förutsättningar att lyckas, vilket är nödvändigt för att skapa framtidstro. Gysbers (2018) studier 

visar att även studie- och yrkesvägledning tidigt i skolan och dialog med föräldrarna bidrar till 

skapa en trygghet och underlättar ungas framtidsvägval.  

Läxhjälp i skolan är viktig för att alla, oavsett förutsättningar i hemmet, ska kunna lyckas i 

skolan. Likaså större inblick i olika yrken kan möjliggöra för barn och unga som inte har aktiva 

föräldrar eller föräldrar med en akademisk bakgrund, att bättre orienteras i sina framtida vägval. 



 

Det skapar både motivation och större framtidshopp. Respekt i skolan är viktig för barnens 

arbetsmiljö, vilket i sin tur är en viktig förutsättning för att kunna fokusera på studierna. 

Information till föräldrar och skapande av en föräldraförening är viktigt för att upprätthålla 

dialogen och informera föräldrarna om barnens utveckling, ge stöd till föräldrarna för att kunna 

skapa trygghet för barnen. De övriga sociala aktiviteterna såsom stärkandet av mötesplatser och 

föreningsliv är viktiga för att skapa delaktighet, social integrering och trivsel bland barn och 

unga. Dessa åtgärder är viktiga även ur ett hälsopromotivt perspektiv eftersom, som det 

konstateras av WHO (2009), bestäms hälsa och välbefinnande av faktorer såsom individens 

livsvillkor, framtidsmöjligheter, läromiljöer och socioekonomiska förhållanden.  

Sammanfattning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att projektet har varit ändamålsenligt utifrån sitt syfte och i 

ganska hög grad realistiskt utifrån genomförbarhet. Projektet har även i stort sett genomförts i 

enlighet med projektplanen. Det finns dock stor utvecklingspotential beträffande både projektets 

utformning och processkvalitet för att säkerställa en mer effektiv projektprocess, inkludera fler 

målgrupper i dialogträffarna, kvalitetssäkra de framtagna reformerna och dess implementering, 

samt kunna utvärdera resultat.  

Följande bör Enköpings kommun beakta i framtida liknande projekt: 

 Innan projektplaneringen bör en kontextanalys genomföras 

 När effektmålen formuleras bör även en nulägesanalys genomföras 

 Indikatorer behöver utvecklas för effektmålen 

 Utvärderingen bör planeras i början av projektet och processen bör utvärderas parallellt 

med det pågående projektet, enligt en tydlig plan 

 Ett tydligt mandat och ledningsförankring bör säkerställas innan projektet sätts igång 

 I projektplaneringen bör roller och ansvarsfördelningar, samt delmål tydliggöras 

 Olika målgrupper bör kartläggas och det bör analyseras på vilket sätt kommunikationen 

kan anpassas till dessa målgrupper 

 Avvikelser från projektplanen bör noggrant dokumenteras och diskuteras i syfte att 

undvika förvirring och missförstånd 
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Bilagor  

Samtyckesblankett 

Information – Framtidstro Västerleden, processutvärdering av projektet 

Sedan 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med kommuner, landsting 

och regioner bedrivit ett arbete för att utveckla system och metoder för medborgardialog om 

komplexa samhällsfrågor. År 2015 ansökte Enköpings kommun om att delta i SKL-nätverket 

med fallet Västerleden. Kommunens ambition har varit att få svar på vad som är viktigt för att 

barn ska kunna växa upp och känna framtidstro på stadsdelen. Ett projekt har genomförts med 

syftet att via medborgardialog utveckla åtgärdsförslag som ska förbättra upplevelsen av 

framtidstro och delaktighet bland boende på Västerleden. Enköpings kommun vill gärna ha en 

extern utvärdering av projektet vilket ska genomföras i form av en masteruppsats och handledas 

från Institutionen av folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Som en del av 

processutvärderingen ska en workshop genomföras med projektgruppen för att tillsammans 

identifiera bristerna, hindren och framgångsfaktorerna i projektprocessen. Härmed informeras du 

om workshopens syfte och att du när som helst kan avbryta ditt deltagande utan att behöva 

förklara varför.   

 

Ja, jag samtycker till att delta i workshopen 

 

Nej, jag vill inte delta i workshopen   
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