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Sammanfattning 
  

Denna studie handlar om individen i organisationen och författaren vill med denna uppsats belysa 

organisationsaktörers roll och betydelse för organisationsutvecklingar. Genom en kvalitativ 

undersökning och sociologisk ansats undersöktes hur anställda på Hyresgästföreningen upplevde 

organisationens nationella utvecklingsprojekt Uppdrag M som startades som en metod för att 

modernisera samt öka organisationens legitimitet, representativitet och styrka. Studien sökte även 

undersöka hur personalen upplevde projektformen samt vilka hinder de såg stå i vägen för en 

framgångsrik projektutveckling.  

 

Resultatet analyserades med hjälp av teoretiska perspektiv från organisationssociologin. 

Analysen av materialet visar att intervjupersonerna hade ett paradoxalt förhållningssätt till 

projektet och dess målsättningar. De såg positivt på att folkrörelsen ville bryta gamla mönster och 

traditioner, samtidigt förhöll de sig både skeptiska och ifrågasättande. Intervjupersonerna kunde 

även urskilja flera hinder och brister för en lyckad organisationsutveckling. 

 

Intervjupersonernas upplevelser av projektet och dess målsättningar tolkas sammantaget ha 

bidragit bland annat till en saknad känsla av delaktighet, otydligheter kring projektet och ibland 

även brist på förtroende. Detta kan ha påverkat inte bara deras acceptans av utvecklingsprojektet 

utan även hur de valde att ta sig an förändringsprocesserna. Författarens slutsats är därför att 

organisationsaktörer har en stor roll och betydelse för huruvida ett utvecklingsprojekt förblir 

endast ett projekt eller ifall det leder till några genomgripande förändringar. 

 

Nyckelord: Individen i organisationen, folkrörelse, utvecklingsprojekt, organisationssociologisk 

teori. 
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Först och främst vill jag tacka Hyresgästföreningens personal som ställde upp på intervjuer och 

som tillät mig att använda mig utav materialet. Utan Er hade det inte blivit någonting alls. Ett 

stort Tack! 

 

Jag vill även rikta ett tack till mina handledare Mona Mårtensson och Per Bendz för otroligt 

tålamod, värdefull kritik och synpunkter under arbetets gång. 
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Inledning 
 
Som projektanställd på forskningscentret Mångkulturellt centrum fick jag hösten 2008 i uppdrag 

av Hyresgästföreningen att genomföra ett kartläggningsarbete av ett nationellt projekt. Ett projekt 

som organisationen själv kallar för Uppdrag M - Mobilisering i miljonprogrammet.  

  

Bakgrunden till projektet var att Hyresgästföreningen har tappat medlemmar på senare tid och de 

lokala hyresgästföreningarna (LH) har formellt sett fått svagare ställning. Dessutom hade 

hyresgästorganisationen under en period diskuterat sin roll och ställning i 

miljonprogramsområdena. Man kom fram till att organisationen saknade en representativ 

delaktighet och att de boende många gånger inte var delaktiga i områdenas förändringsprocesser. 

Därför beslöt organisationen på nationell nivå att mer aktivt söka upp boende och andra aktörer i 

tio bostadsområden runt om i landet som alla är en del av det så kallade ”miljonprogrammet”.  

 

Uppdrag M- projektet startades 2007 och var en treårig nationell satsning som man hoppades 

skulle leda till en modernisering samt öka organisationens legitimitet, representativitet och 

styrka. Projektet sökte möta två utmaningar för organisationen. Den ena var bristen på de 

boendes deltagande i utformningen av sin livsmiljö, den andra var folkrörelsens oförmåga att 

attrahera eller nå ut till hyresgäster med annan etnisk bakgrund än svensk. Det övergripande 

målet för organisationen är att Hyresgästföreningen ska vara den kraft som hyresgästerna kan 

förlita sig på. Specifikt när det gäller att se till att förnyelsen av miljonprogramsområdena sker i 

dialog med hyresgästerna och på deras villkor. 1 

 

Uppdrag M var en uppmaning till både ett internt - och externt utvecklingsarbete. Ett 

utvecklingsarbete som inte bara handlade om att förändra folkrörelsens roll inför omvärldens syn 
                                                        

1EUKN (European Urban Knowledge Network). (2009) Uppdrag M – Mobilisering i 
miljonprogrammet, Hämtad 20 maj 2010, från 
http://www.eukn.se/ebiblioteket/fardighets_och_kompetensutveckling/praktik/uppdrag_m__mobi
lisering_i_miljonprogrammet.aspx 
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på den, men som även berörde aktörernas kunskapsutveckling. För att bli en inkluderande rörelse 

måste organisationen själv förändras. Därför var alla organisationens kärnverksamheter 

uppmanade att ingå i arbetet, något som i sin tur innebar att det ställdes nya krav på både 

anställda och förtroendevalda. 

 

Jag noterade dock att ett flertal av de anställda som jag intervjuade i samband med 

kartläggningen antydde att lösningen på folkrörelsens ”problem” inte finns i några ”magiska” 

mobiliseringsmetoder eller projektsatsningar utan att fokus istället bör ligga på organisationens 

interna brister. Det var i det här skedet som jag började fundera över personalens roll och 

betydelse för organisationens - och projektets utveckling. Kunde det vara så att de upplevde 

verkligheter som skilde sig från organisationsledningens? Hur väl var de insatta i projektens 

omfattning och egentliga målsättning? Fanns det ett missnöje med projektformen? Om så var 

fallet, av vilka orsaker? 

 

Problemdiskussion 
Att organisationer, förvaltningar och föreningar bedriver projekt har blivit en regel snarare än ett 

undantag.2  I takt med globaliseringen utsätts organisationer för ett ständigt tryck av förändringar 

och inte sällan finns en underförstådd tanke om att förändringar är lika med förbättringar och 

framsteg.3  Organisationer blir därför i många fall tvungna att kunna vara flexibla och kanske 

även agera för att undvika att bli kopplade till något föråldrat eller omodernt.4  Projektformen har 

därmed blivit en allmän standardlösning för förändringsarbete, men projekt leder sällan till några 

genomgripande förändringar.5 

  

Det finns forskning som bekräftar att det kan vara svårt för organisationer och företag att försöka 

genomföra en förändring av organisationskulturen, eftersom en förändring av denna representerar 

                                                        
2 Sahlin. (1996) ”Inledning”, i Projektets paradoxer, s. 13 
3 Ahrne och Papakostas. (2002) Organisationer, samhälle och globalisering, s. 88 
4 Sahlin. (1996) ”Inledning”, i Projektets paradoxer, s. 28 
5 Ibid. s. 227 
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nya värderingar som ofta kommer att stå i ett motsatsförhållande till de traditionella 

värderingarna i organisationen.6  Organisationer kännetecknas med andra ord ofta av en tröghet, 

och en förändringsprocess är ofta så komplicerad att man inte kan undgå motstånd från aktörerna 

inom den.7
 

 

Organisationer har därför inför ett förändringsprojekt den stora uppgiften att motivera 

medarbetarna och att få dem att arbeta mot samma mål, vilket kan vara lättare sagt än gjort. Jag 

tror att det skulle leda till större förståelse till varför projekt så sällan leder några genomgripande 

förändringar om vi tog mänsklig interaktion inom organisationer i större beaktning. Likaså ifall vi 

la mer fokus på de deltagande aktörernas perspektiv. Det skulle även leda till ökade chanser att 

lyckas nå satta projektmål för både Hyresgästföreningen och andra som vill leda en 

förändringsprocess. Av den anledningen anser jag att min undersökningsfråga är av relevans. 

 
 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att belysa personalens roll och betydelse för ett utvecklingsprojekt inom 

Hyresgästföreningen.  

Forskningsfrågor 
 

• Hur upplevde personalen projektets målsättningar? 
 

• Vilka viktiga hinder såg personalen stå i vägen för organisationens och projektets 
utveckling? 

 
• Hur upplevde personalen projektformen? 

 

Avgränsning 
Jag har valt att använda mig av material som jag insamlat i ett tidigare skede. Materialet består av 

intervjuer genomförda med tjugo personer som är anställda på Hyresgästföreningen och som på 

                                                        
6 Bakka m.fl. (2006) Organisationsteori – struktur, kultur, processer, s. 132 
7 Ahrne och Papakostas. (2002) Organisationer, samhälle och globalisering, s. 70 
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något sätt varit involverade eller berörda av Uppdrag M - projektet. Dessa personer arbetar på 

lokal och regional nivå inom organisationen. Anledningen till att jag begränsade mig till dessa är 

att Hyresgästföreningen tillhandahöll Mångkulturellt Centrum kontaktuppgifter till 

nyckelpersoner som ansågs kunna bidra med lämpligt material till kartläggningen. Materialet 

täcker alltså inte personal från organisationens alla hierarkiska nivåer vilket betyder att det inte 

går att generalisera till all personal på Hyresgästföreningen. Varje projekt ingår i en unik kontext, 

varför uppsatsens resultat skall ses som ett bidrag till bättre projektarbete, men inte som något 

som gör anspråk på att vara direkt generaliserbart till andra projekt.  

 

Disposition 
Efter att ha inlett uppsatsen med en Introduktion till ämnet följt av problemdiskussion har jag på 

traditionellt vis fortsatt med Syfte och Frågeställningar. Därefter följer en Teoridel där jag först 

redogör för en definition av det centrala begreppet folkrörelse och sedan belyser ett antal 

organisationssociologiska perspektiv. Efter det följer en Metodgenomgång där jag redovisar mitt 

tillvägagångssätt. Därefter ges Resultatredovisning och Analys, där jag knyter ihop teori och 

empiri, avsnittet är strukturerat utifrån de teman som framträtt vid intervjuerna. Uppsatsen 

närmar sig sedan sitt slut med Diskussion och Slutsatser, där jag sammanfattar mitt resultat och 

lyfter fram några egna reflektioner. Uppsatsen avslutas med en Kritisk diskussion, några Slutord 

och Förslag till vidare forskning. 
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Teori 
 
Det teoretiska avsnittet inleds med en definition av basbegreppet folkrörelse som används i 

uppsatsen. Därefter presenteras tidigare forskning inom ämnet som kommer till nytta i min 

tolkning av materialet. Sedan följer en presentation av min teoretiska utgångspunkt, nämligen 

organisationssociologin.  

 

Definition av basbegrepp 

Folkrörelse 
Innebörden av termen ”folkrörelse” skiljer sig beroende på de skiftande förhållandena i olika 

länder. Ursprungsbetydelsen är ”folk i rörelse” mot missförhållanden i samhället. I Sverige är en 

folkrörelse normalt ett landsomfattande förbund med lokalavdelningar, distrikt och 

förbundsledning. Det är uppbyggt av betalande medlemmar och är en ideell organisation. 

Vanligtvis anses folkrörelser kännetecknas av en idéförankring, medlemskapet ska vara frivilligt 

och öppet för alla. Rörelserna ska vara oberoende i förhållande till myndigheter och företag, det 

ska finnas varaktighet i tiden och det ska råda intern demokrati. Folkrörelsen kännetecknas också 

av att den har ett stort medlemsantal och att den är spridd över hela landet.8
 

 

 

Tidigare forskning 
Jag förväntar mig att antologin Projektets paradoxer kan komma till god användning, då jag vill 

få en djupare förståelse för projektformen i sig. Projektets paradoxer är en samling av 

generaliseringar och jämförande erfarenheter från olika fält och projektfall. Författarna för olika 

resonemang om projektens normer, egenskaper, hinder och diskurser och som grund för dessa 

ligger undersökningar inom en rad olika fält. De har hämtat inspiration och erfarenheter ur studier 

av projekt som rört exempelvis kultursatsningar. Alla som medverkar i antologin har erfarenheter 

                                                        
8 Baltic sea academy – network of adult education. Kunskap om folkrörelser, Hämtad 2 april 
2010, från http://www.baltic-sea-academy.net/ s. 11-12 
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av projektutvärderingar och många av dem har dessutom aktivt deltagit i projekt som anställda, 

ideella, aktionsforskare – eller målgrupp. De är även knutna till universitetsvärlden men 

representerar olika discipliner som sociologi, etnologi, företagsekonomi och socialt arbete.9 

 

Att projekt inte bara innehar flera visioner, utan också olika verkligheter och det faktum att 

projekt ofta automatiskt inordnar deltagarna i en särskild projektvärld, är två av antologins 

slutsatser som jag förväntar mig komma till användning i min analys.10 En annan slutsats som jag 

tror kommer till nytta för studien är hur projektformen många gånger handlar om att försöka 

verkställa gamla åtaganden som tidigare inte kunnat genomföras. Men som trots det brukar 

presenteras som något ”nytt” och annorlunda.11  

 

Arne Ek; om folkrörelsens modernisering, Hyresgästföreningen som 
exempel 
Med hjälp av Arne Eks analys av hur Hyresgästföreningen konstruerat sin egen självbild så som 

den formats genom åren, söker jag få bättre förståelse för folkrörelsens organisationskultur. 

Vidare hoppas jag att detta kan ge en inblick i hur detta möjligtvis påverkar de anställdas 

förhållningssätt inför folkrörelsens ambitioner att moderniseras.  

 

Ek konstaterar i sin avhandling att folkrörelsen konstruerat en egen och skiftande självbild under 

de två senaste decennierna. Precis som andra arbetarrörelseorganisationer under det sena 1800-

talet bildades de tidiga hyresgästföreningarna genom de boendes organisering i syfte att 

möjliggöra ett gemensamt agerande gentemot i detta fall hyresvärdarna.12  Men Hyresgäströrelsen 

har genom åren genomgått en historisk utveckling som kan indelas i ett antal faser, där 

organisationen framförallt genomgått en slags professionalisering. Även självbilden har undergått 

en förskjutning från att speglas som en folkrörelseorganisation till en serviceorganisation. Ek 

finner formuleringar utifrån organisationens egna dokument och skrifter, som tyder på en 

                                                        
9 Sahlin.(1996) ”Inledning”, i Projektets paradoxer, s. 7-8 
10 Ibid. s. 202 
11 Ibid. s. 199-200 
12 Ek. (2006) Att konstruera en uppslutning kring den enda vägen. s. 102 
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tudelning av organisationen. Ek menar alltså att organisationen genom diskursen gör ett 

särskiljande mellan en förtroendemannaorganisation och en ideell serviceorganisation.13
 

   
 

Folkrörelsebegreppets betydelse i organisationsförändringen 
I sin avhandling belyser Ek hur folkrörelsebegreppets roll och betydelse har varierat inom 

organisationen under decennierna. Han menar att även om begreppet fram till 1960- talet är 

sparsamt använt i olika skrifter så ska det ändå under denna tid betraktas som nästan förgivet 

taget. Det finns i organisationen inget behov av att använda själva folkrörelsebegreppet förrän 

diskussionen om deltagande och inflytande dyker upp under mitten på 70-talet. Under 80- och 

90- talet legitimeras en professionell serviceorganisation av en förtvinad men tillräcklig 

folkrörelse, enligt Ek.14
 

 

 

För att en folkrörelse ska kunna kallas just folkrörelse, så behöver den någon form av delaktighet. 

Den måste även vara idéburen, det vill säga att den har en vision om ett framtida tillstånd.15  Detta 

återupprättande av folkrörelsebegreppet kan, enligt Ek, också beskrivas som en form av 

idealisering av verksamheten och ett symboliskt identitetsbyte bland de organisationer som trots 

allt bara borde benämnas som just organisationer. Idealiseringen är dock en del i självbilden och 

har, menar Ek, betydelse för förståelsen av hur organisationen diskursivt hanterar den förändring 

som systemskiftet senare medför.16 

 
 

Organisationsteori  

Göran Ahrnes och Papakostas organisationsbegrepp 
Det teoriska perspektiv som jag kommer att tillämpa på mitt empiriska material är Ahrnes och 

Papakostas sociologiska perspektiv på förhållandet mellan individer och organisationer. De 

                                                        
13 Ibid. s. 148 
14 Ibid. s. 118 
15 Ibid. s. 108 
16 Ibid. s. 111-112 
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menar att dessa förhållanden är något som knyter individer till samhället. De menar också att det 

mesta som sker i samhället är organiserat och det är organisationer som utgör stommen i 

samhällslivet. 

 

Jag anser att jag kommer att kunna analysera eventuella reaktioner mot en förändring bland de 

intervjuade, med hjälp av det som Ahrne och Papakostas kallar tröghet och motstånd inom 

organisationer. Göran Ahrne ser organisationer som konstanter i all mänsklig interaktion och som 

en grundläggande figuration i allt samhällsliv.17
  Enligt författarna är människans förhållande till 

organisationer ambivalent i den meningen att organisering innebär kontroll och rutiner. Samtidigt 

som de tillförser en slags tillhörighet, en identitet, stabilitet och slutligen mönster och resurser för 

människors handlingar.18
  

 
Grunden i all organisering är att skapa något fast och en säkerhet i en föränderlig värld.19

 

Ahrne och Papakostas menar att ”interaktion som sker inne i organisationer kännetecknas av 

upprepning, stabilitet, tröghet och tydlighet eftersom människor vill ha någonting att komma 

tillbaka till”. Därför förutsätter man att det är en interaktion som kommer att upprepas och att 

innehållet i interaktionen är jämförelsevis tydligt. Det förutsätts också att denna interaktion 

kommer att upprepas.20  Att tillhöra organisationer ser Ahrne som människans försök till att skapa 

en viss säkerhet i en osäker värld.21
 

 
 

Scheins; Organisationskultur 
En teori som jag kommer att tillämpa på mitt empiriska material är Edgar Scheins teori om 

organisationskultur. Scheins teori bidrar med förståelse för ”beteenden” som är kopplade till 

normer och värderingar som har sitt ursprung i organisationskulturen. Enligt denna teori kan 

kulturen finnas på tre olika nivåer, av vilka jag finner två relevanta för min studie. Dessa två är 

                                                        
17 Ahrne & Papakostas. (2002) Organisationer, samhälle och globalisering, s. 7 
18 Ahrne. (1991) Om sociologin och organisationsbegreppet, s. 1, 51 
19 Ahrne & Papakostas. (2002) Organisationer, samhälle och globalisering, s. 70 
20 Ibid. s. 25 
21 Ibid. s. 75 
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värderingar och normer och grundläggande antaganden. Schein menar att övertygelser och 

antaganden formar själva kärnan av en organisations kultur.22 

 

Schein definierar kulturbegreppet som ett mönster av grundläggande antaganden, som utvecklas 

efter hand och blir en del av folks undermedvetande. Dessa antaganden tas för verklighet och 

påverkar hur individer inom kulturen tänker, känner och uppfattar.23 

 

Värderingar och normer definierar vad som är viktigt i en kultur. Dessa inbegriper sociala 

principer, mål och standarder som anses ha ett värde. Detta är grunden för hur individer inom 

organisationen handlar och beter sig då de visar vad de anser är rätt och fel. Värderingar 

definierar vad medlemmar av en organisation bryr sig om som exempelvis frihet, demokrati och 

tradition. Värderingar visar också vad som är viktigt i en kultur. Normer är de oskrivna regler 

som finns inom organisationen och de visar vad som förväntas av individerna. Detta gör att 

individer vet vad som förväntas av dem i olika situationer, vad som är lämpligt och inte lämpligt 

och liknande. 
24  Enligt Schein utgör aktörers antaganden grunden för organisationskulturen och 

när de väl är fastställda kan de ha lång varaktighet och vara svåra att förändra. De blir därför en 

del av strukturen, självklara som de bestående och stabila bitarna i organisationens liv.25 

 

Organisationens egenart 
Organisationens historiska utveckling är viktig för min analys, därför beaktar jag ett 

organisationsteoretiskt perspektiv som menar att organisationens historiska utveckling kan ge en 

god bakgrund för att man ska kunna förstå de dominerande värderingarna. Genom att identifiera 

vilken typ av organisation man talar om kan man få bättre förståelse för varför den rådande 

organisationskulturen ser ut som den gör. Utifrån perspektivet anses olika typer av organiserade 

                                                        
22 Hatch. (1997) Organizational Theory. Modern, symbolic and postmodern perspectives, s. 210-
211 
23 Bakka m.fl. (2006) Organisationsteori, struktur, kultur, processer, s. 127-128 
24 Hatch. (1997) Organizational Theory. Modern, symbolic and postmodern perspectives, s. 214-
216 
25 Bakka m.fl. (2006) Organisationsteori, struktur, kultur, processer, s. 128 
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grupper, till exempel fackföreningar, yrkessammanslutningar och politiska partier, få ett 

betydande inflytande på organisationskulturen. De utövar inflytande på organisationens ramar 

och kan ha direkt inflytande på individens värderingar genom det språk och de symboler som 

används.26
 

  

Utifrån ett organisationsteorietiskt perspektiv blir organisationer karaktäriserade av system av 

värderingar som har utvecklats under en längre tid. Dessa blir utbredda och institutionaliseras 

vidare genom exempelvis anställning och befordran. Värderingsstrukturer och normer inom 

organisationer anses etablera ramar för handlingar och förändringar som är möjliga över tid.27 
 

Sven- Erik Sjöstrand- intern kommunikation 
Jag utgår även ifrån Sven- Erik Sjöstrands perspektiv på intern kommunikation.28 Enligt 

Sjöstrand rör sig den interna kommunikationen i en organisation i olika riktningar, nedåt, uppåt, 

horisontellt och tvärgående. Sjöstrand skriver i sin bok ”Organisationsteori” att kommunikation 

är en viktig ingrediens i de flesta sammanlänkande aktiviteter i en organisation. Kommunikation, 

hävdar han, fungerar som ett sätt för individer att reducera osäkerhet i och om sina situationer och 

händelser. Själva existensen av en ledning eller av nivåer kan dock skapa kommunikationsgap på 

grund av att de ofta sammanhängande olikheterna i villkor, erfarenheter och perspektiv.29
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
26 Ibid. s. 145-146 
27 Alvesson & Berg. (1992) Corporate Culture and Organizational Symbolism, s. 83 
28 Sjöstrand. (1987) Organisationsteori, s. 127 
29 Ibid. s. 214, 218 



 

11 

 

Metod och data 
 
Härnäst följer en redovisning av hur jag har gått tillväga för att samla in mitt material. Samt vilka 

strategier och metoder som använts när jag har analyserat materialet för att kunna besvara mina 

frågeställningar.  

 

Deduktiv ansats 
Uppsatsen har en deduktiv ansats då jag utgår från att de teorier jag har valt kommer att kunna 

förklara de resultat som undersökningen genererar. Undersökningen har därigenom förankrats 

teoretiskt och jag drar slutsatser från befintliga teorier. Om jag istället hade valt den induktiva 

ansatsen hade studien gjorts utan att till en början förankras i befintliga teorier.30 

 
 

Forskningsstrategi 
Studiens syfte och frågeställningar styr oftast valet av forskningsmetoden. Eftersom 

kartläggningsarbetet som genomfördes 2008 delvis syftade till att få en inblick i hur de anställda 

hade lagt upp arbetet för Uppdrag M- projektet, vad som hade gått bra och mindre bra med 

arbetet och slutligen vad som kunde göras bättre i framtiden, var den kvalitativa 

forskningsmetoden relevant.  Enligt Martyn Denscombe lämpar sig kvalitativ forskning bättre för 

beskrivning, eftersom den kvalitativa forskningen ger individen en möjlighet att berätta med egna 

ord om sin egen verklighet och ger även utrymme för tolkningar av den. Den kvalitativa metoden 

gav mig därför möjlighet att få insyn i intervjupersonernas tankar kring projektet.31
 

 

 

Datainsamling  
Som tidigare nämnts, samlades data in i samband med att Hyresgästföreningen beställt ett 

kartläggningsuppdrag av forskningscentret Mångkulturellt centrum. Min avsikt är att genomföra 

en analys av det material som jag samlade in under kartläggningsarbetet under hösten 2008. 

                                                        
30 Alvesson & Sköldberg. (1994) Tolkning och reflektion, s. 41-42 
31 Denscombe. (2000) Forskningshandboken, s. 161-162 
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Datainsamlingsarbetet bestod av genomförande av telefonintervjuer samt individuella 

djupintervjuer med anställda som var delaktiga i projektprocessen på olika nivåer. 

Hyresgästföreningen tillhandahöll kontaktuppgifter till nyckelpersoner som ansågs kunna bidra 

med lämpligt material till kartläggningen. Denna studie kommer att ta del av tjugo anställdas 

upplevelse och resonemang kring Hyresgästföreningens strävan efter organisationsutveckling via 

projektet Uppdrag M. Fokus kommer att ligga på hur organisationens personal uppfattade, 

reagerade och förhöll sig till Uppdrag M projektet.  

 

Intervjupersoner 
De anställda som intervjuades utgör tjänstemän som sitter med i verksamhetsrådet för lokalt 

utvecklingsarbete, utbildningsansvariga, regionala och lokala projektledare för Uppdrag M- 

projektet och ordinarie lokala områdesarbetare. De intervjuade kommer att benämnas med 

fingerade namn i resultatdelen. De kommer också att benämnas som intervjupersoner och 

personal framöver.  

 

Inför intervjutillfället  
Vid tidpunkten för kartläggningsarbetet 2008, blev alla tänkbara intervjupersoner först 

informerade via e-post från organisationens riksförbund om kartläggningens syfte och att de 

skulle komma att bli kontaktade för en eventuell intervju. Via telefon kontaktade jag sedan de 

anställda för att boka en tid för intervju. De anställda fick vidare information om intervjuns längd 

(45-60 min), plats för intervjun samt möjligheter att ställa frågor. De individuella 

djupintervjuerna kunde vara i ca 2 timmar. Vid intervjutillfällena bad jag intervjupersonerna om 

tillstånd att spela in intervjun och jag försäkrade dem om att det endast var jag som skulle lyssna 

på inspelningen. Jag tog självklart de etiska forskningskraven i beaktning. Det innebär att jag 

informerade intervjupersonerna om deras uppgift i kartläggningsarbetet och vilka villkor som 

gällde för deras deltagande. Vidare försäkrades att medverkan sker frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Personalen fick även veta att samtliga intervjuer behandlas 

konfidentiellt, att allt material behandlas anonymt och att det inte går att härleda till respektive 

individ.  
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Intervjumetod 

Under kartläggningsprocessen genomförde jag semistrukturerade telefonintervjuer samt 

individuella djupintervjuer. Det innebär att jag hade en färdig lista med ämnen som skulle 

behandlas och frågor som skulle besvaras. Jag var emellertid inställd på att vara flexibel när det 

gäller ämnenas ordningsföljd, och var samtidigt noggrann med att låta den intervjuade utveckla 

sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som intervjupersonen själv tog upp. Svaren var 

öppna och betoningen låg på den intervjuade som utvecklade sina synpunkter. 
32

  
 Intervjuerna 

genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplatser, på deras kontorsrum eller i mindre 

konferensrum.  

 

Från tal till text 
Vid de personliga intervjuerna spelades samtalen in på en bandspelare. Ingen av deltagarna var 

emot inspelningen och jag fick inte intryck av att bandinspelningen störde samtalet på något sätt. 

Upptagning av intervju via fältanteckningar och bandinspelningar, erbjuder en permanent och 

fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun. För övrigt är det även ett bra sätt för 

forskaren att redan under transkriberingens gång kunna fördjupa sig i texten och få idéer om den 

senare analysen.33  

 

Med anledning av att de personliga intervjuerna i vissa fall varade i cirka två timmar samt att 

transkribering kan vara väldigt tidskrävande, valde jag att transkribera endast delar av de 

personliga intervjuerna vid bearbetningen av materialet. Under intervjutillfällena förde jag korta 

anteckningar över det som sades och jag sammanfattade dem direkt efteråt. Vid 

telefonintervjuerna genomfördes inte någon upptagning av samtalen, istället skrev jag ner det 

som sades. Efter varje telefonintervju renskrev jag omedelbart mina anteckningar för att få en så 

klar bild som möjligt av det som sagts.  

 

                                                        
32Ibid. s. 35 
33 Ibid. s. 145 
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Samtycke till användning av minnesmaterial 
Då mitt material införskaffades i samband med ett kartläggningsarbete som beställts utav 

Hyresgästföreningen, tog jag återigen kontakt med intervjupersonerna när jag skulle skriva min 

uppsats. Jag informerade samtliga om att jag hade för avsikt att skriva en kandidatuppsats och 

bad om samtycke till användning av det material som jag insamlat under hösten 2008. Återigen 

informerades intervjupersonerna om att de allmänna etiska kraven på forskningen, det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och nyttjandekravet skulle tas i 

beaktning.34 

 

Tolkning av materialet 
Den analysmetod som valdes var en tematisk analys. Nyckelord och citat markerades som var 

relevanta för syftet med studien. Dessa nyckelord/citat antecknades och strukturerades för att 

olika kategorier skulle växa fram. Därefter sorterades texten efter dessa kategorier så att jag 

kunde upptäcka likartade uttalanden, mönster, samband och likheter och skillnader. På det sättet 

fick jag slutligen fram fyra teman som blev resultatdelen.35 

 

Jag kom fram till följande rubriker:   

 

- Uppdrag M- ett projekt utifrån vems intresse? 

- Rädsla eller svårigheter att nå ut till de andra 

- Projekttrötthet 

- Otydligt mobiliseringsprojekt. 

 

Tillförlitlighet och etik 
Det finns en rad variabler som kan ha spelat in när det gäller resultatets tillförlitlighet. Till att 

                                                        
34 Vetenskapsrådet (2009). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning,  Hämtad 21 april 2010, från http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml 
35 Johannessen & Tufte. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 109 
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börja med finns det en viss risk för en forskningseffekt. Det betyder att människor svarar olika 

beroende på hur de uppfattar den person som ställer frågorna. Med andra ord påverkas data av 

forskarens identitet och i vissa fall även av själva syftet med intervjun.36  

 

 

Att Hyresgästföreningen hade en intern utvärderare av projektet som under två års tid följt 

projektarbetet i de tio regionerna var något som jag hela tiden hade i åtanke. Utöver det var de 

anställda som arbetade som projektledare i Uppdrag M - områdena dessutom tvungna att skicka 

in regelbundna så kallade ”aktivitetsrapporter” till ansvariga på högre nivå. När jag fick 

uppdraget av Hyresgästföreningen var min främsta uppgift att göra en kartläggning utav det 

arbete som utförts inom samtliga Uppdrag M – områden. Jag tror dock att de anställda som blev 

intervjuade av mig snarare ansåg mig vara en extern utvärderare av det projektarbete som fördes 

runt om i landet. 

 

Med andra ord var jag för dem ännu en person som ställde frågor kring deras arbete. Alla dessa 

faktorer tillsammans kan mycket väl ha väckt en irritation eller en trötthet på att bli ”bedömda” 

eller ”granskade” hos intervjupersonerna. Detta kan dels ha påverkat de anställdas svar gentemot 

mig, dels lett till att forskningseffekten i och med detta kan ha blivit större. Sammantaget kan det 

ha påverkat resultatet. Det är dock nämnvärt att ett flertal av intervjupersonerna framförde att de 

ansåg det positivt att en extern utvärderare gjorde ett kartläggningsarbete, eftersom det medförde 

större möjlighet att vara kritisk i slutrapporten. Det betyder att intervjupersonerna kan ha upplevt 

det lättare att vara öppna och raka i sina svar. 

  
Ett etiskt problem är att fastän jag har behandlat materialet konfidentiellt, skulle det aldrig kunna 

vara det helt och hållet inom denna undersökningsgrupp. Det handlar om att det är svårt att 

komma ifrån det faktum att organisationen vet vilka det är som sitter i verksamhetsrådet för 

lokalt utvecklingsarbete och vilka som är projektledare för Uppdrag M. Jag har dock hela tiden 

eftersträvat att inte peka ut någon och har i så hög grad som möjligt försökt att behandla dem som 

en grupp. Av den anledningen följer varje citat utav ett fiktivt namn.  

 
                                                        
36 Denscombe. (2000) Forskningshandboken, s. 138 
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Kritisk diskussion 
Skulle en annan forskare få liknande resultat om han eller hon genomförde samma undersökning? 

37 Jag anser att det faktum att jag har redogjort för forskningens syfte och teorier, hur forskningen 

genomfördes samt mina resonemang bakom de beslut som fattats. Jag vill däremot framlägga att   

intervjuerna med Hyresgästföreningens personal genomfördes i samband med ett 

kartläggningsarbete och inte i syfte att skriva en kandidatuppsats. Frågeguiderna var med andra 

ord utformade för att genomföra kartläggningen och inte baserade på uppsatsens specifika 

frågeställningar. Som forskare har jag i åtanke att det kan ha påverkat huruvida materialet har 

varit av tillräckligt god kvalitet för att syftet och frågeställningarna skall kunna sägas ha blivit 

adekvat besvarade. Det kan också påverka i vilken grad en annan forskare skulle kunna komma 

fram till samma resultat. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

37 Ibid. s. 250-251 
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Resultat 
 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för de svar som framkommit under intervjuerna. 

Resultatet kommer att presenteras genom en sammanställning av intervjupersonernas svar i 

enlighet med de fyra utkristalliserade teman som uppkommit. Jag knyter dessa teman till de 

teorier jag använt mig av och belyser mina resultat med citat från intervjupersonerna. Jag har valt 

att sammanfatta svaren då många har liknat varandra. Till sist följer en avslutande 

sammanfattning som innehåller en mer omfattande teoretisk anknytning. 

 

Teman utifrån intervjuer med anställda inom 
Hyresgästföreningen 

Tema 1, Uppdrag M- ett projekt utifrån vems intresse?  
Utifrån det insamlade materialet tolkar jag det som att en stor del av intervjupersonerna var 

insatta i projektet och de uttalade väldigt snarlika åsikter kring det. Parolluttalanden som ” man är 

på rätt väg i nytänket”, ” det är viktigt att prata samma språk” eller ” man måste ha med sig 

hjärtat i arbetet” för att få en verklig förändring i stånd, förekom ofta. Hyresgästföreningen 

hoppades stärka det lokala nätverket och därigenom skapa mer aktiva medlemmar med hjälp av 

den nationella satsningen Uppdrag M. Ansåg studiens intervjupersoner projektet vara rätt metod 

för att öka organisationens legitimitet och styrka?  Jag kan ur materialet urskilja ett dualistiskt 

förhållningssätt till frågan. Å ena sidan var personalen positivt inställda gentemot en utveckling. 

Flera var överens om att projektet är ett steg i rätt riktning för organisationen eftersom det, enligt 

dem, behövs en förnyelse och modernisering.  

 

Å andra sidan uttrycktes ett ifrågasättande mot organisationens vilja till att ”skapa engagemang” 

bland hyresgäster och förtroendevalda. ”Man skapar inte engagemang utan man hittar 

engagemang”, sade en intervjuperson. En annan uttalade sig snarlikt; ”vill de boende 

överhuvudtaget verkligen engagera sig eller är det Hyresgästförening som organisation som vill 

ha eller är i behov av det här engagemanget?” 
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”Vi vill att fler och fler ska bli aktiva för att folkrörelsen inte ska gå under. Men är det inte 

meningen att folkrörelsen ska dö ut om det inte finns ett intresse kvar från folket? Ibland känns 

det som om det handlar om organisationens eget intresse, för ens överlevnad”. (Sarah) 

 

Citatet kan man tolka som att Sarah menar att organisationens professionalisering inte rimmar 

med folkrörelsebegreppet längre. Det kan också tolkas som att det faktum att 

Hyresgästföreningen har gjort ett diskursivt särskiljande mellan att vara en serviceorganisation 

och en folkrörelse, samtidigt som man vill behålla det befintliga systemet, inte anses vara 

trovärdigt utifrån intervjupersonens perspektiv. Jag finner även citatet som ett uttryck för ett 

underförstått antagande om att det kanske helt enkelt skulle vara bättre för förnyelsen med en helt 

ny organisation. Enligt Ahrne och Papakostas är det en ganska naturlig tanke. De menar att det 

finns en tanke om att det i den omvandlade organisationen finns något kvar av det gamla, att 

spåren inte går att utplåna helt. Därför blir en förändring mer radikal om man skapar något helt 

nytt istället för omvandlade gamla organisationer.38
 

  

Det framkom relativt snarlika svar där personalen uttryckte det vara av vikt att diskutera samt 

vara säkra på att man skiljer på organisationens och de boendes intressen. Gör 

Hyresgästföreningen en klar åtskillnad mellan organisationens egenintresse och de boendes 

intresse? Detta frågade sig ett antal intervjupersoner.  

 

”Det finns svårigheter med att skissa mobiliseringsmetoder. Även om projektet ser bra ut så är 

genomförandet svårt, eftersom det är människor som gör det här på sin fritid och det är de som 

ska anamma det här. Det ska inte vara personalstyrt. Organisationen vill ha förtroendevalda och 

aktiva som är på hugget, som backar upp vårt arbete och hjälpa till. Men det ska vara tvärtom. 

Det är vi som ska vara på hugget och backa upp dem i det de är intresserade av”. (Anders) 

 

Kan ovanstående citat tolkas som att intervjupersonen anser att organisationens 

moderniseringsambitioner har uteslutit kompromisser och diskussioner, för att istället erbjuda val 
                                                        
38 Ahrne & Papakostas. (2002) Organisationer, samhälle och globalisering, s. 72 
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mellan färdiga modeller? Enligt min tolkning tyder citatet på att intervjupersonen betraktar 

organisationens egen konstruerade självbild som både en serviceorganisation samt en folkrörelse, 

som något ohållbart. Kanske anses denna ohållbarhet även spegla sig i Uppdrag M – projektet? 

Målet med Uppdrag M är bland annat att ”Hyresgästföreningen ska vara den kraft som 

hyresgästerna kan förlita sig på när det gäller att se till att förnyelsen av 

miljonprogramsområdena sker i dialog med hyresgästerna och på deras villkor”.39  Jag menar att 

om det är så att personalen utgår ifrån att de arbetar för en demokratiskt byggd folkrörelse som 

ska ”styras” utifrån de boendes behov, leder detta automatiskt till att folkrörelsens 

moderniseringsambitioner till viss grad anses vara motsägelsefulla. 

 

Tema 2, Rädsla eller svårigheter att nå ut till nya grupper 
 
 

”Vi finns inte där hyresgästerna behöver oss som mest”. (Linus) 
 

Uppdrag M – projektet handlar bland annat om att bana väg för ”nytänkande” och att försöka 

utveckla nya metoder som förhoppningsvis ska få fler att engagera sig i folkrörelsearbetet i 

Hyresgästföreningen. För att kunna göra just detta är det viktigt att nå ut till grupper som 

organisationen vanligtvis inte brukar nå ut till. Dessa grupper kan vara barnfamiljer, ungdomar 

och hyresgäster med invandrarbakgrund. Detta är tänkt att bli möjligt genom att till viss del 

lämna de ”traditionella” metoderna bakom sig, traditionella i den bemärkelsen att metoderna 

använts länge inom Hyresgästföreningen runt om i landet, som t.ex. träffar via exempelvis 

bomöten, adventskaffe, julpyntsarrangemang och grillfester. För att istället utveckla nya metoder 

och sätt som stärker det lokala nätverket. Detta innebär att dels Hyresgästföreningen personal 

men främst de förtroendevalda ställs inför ett krav på specialisering samt ökad kompetens- och 

arbetskrav. Detta är något som kanske inte alltid välkomnas av alla aktörer inom organisationen.  

”Det finns en rädsla bland anställda, en slags dold agenda som måste lyftas fram”. (Fredrik) 

                                                        
39 Hyresgästföreningen. Uppdrag M – Nationellt, Hämtad 12 april 2010, från 
http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfproj/readproject.htm?projectid=282  
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Under intervjusamtalen var ett återkommande tema bland flertalet av de intervjuade att både 

anställda och förtroendevalda exempelvis upplever en rädsla eller svårighet att nå ut till nya 

grupper. Detta ansågs vara en av de största anledningarna till trögheten då de  har svårt för att 

ändra på sitt synsätt. Flera lyfte dock fram att det finns en uppriktig vilja hos en del att förändra 

sitt sätt att arbeta. Viljan finns men man saknar mod eller kunskap till hur man ska gå tillväga och 

det finns även en del praktiska svårigheter som de kan mötas av. 

 

”Trots att man lyckats höja kompetensnivån hos de anställda, brister det när det kommer till att 

förverkliga de nya färdigheterna”. (Birgitta) 

 

Många höll med Birgitta om att man helt enkelt inte lyckas höja ambitionen hos anställda och 

förtroendevalda, såväl som att det saknas en uppriktig vilja att förändra sitt sätt att arbeta ”på 

allvar” med organisationens representativitet. Kan det vara så att Hyresgästföreningens Uppdrag 

M- projekt innebär prövningar och beslut som kan uppfattas som besvärliga eller provocerande i 

vissa aktörers ögon? I sådana fall, vad kan det bero på? Kan oviljan vara ett tecken på att 

anställda innebär en rädsla att förlora makt, inflytande eller trygghet? Eller handlar det om en 

rädsla för förändringar? Enligt Ahrne och Papakostas är antagandet om att de som tillhör en 

organisation i stor utsträckning har intressen att försvara och därför är rädda för förändringar inte 

orimlig. De har något att förlora vilket ger en ovilja till förändring.40 Det kan också förstås som 

ett auktoritetsproblem. De menar att auktoritet bygger på att människor accepterat att delta i en 

organisations verksamhet under vissa betingelser. Den del av deras handlingar som 

organisationen har viss kontroll över är de som ligger innanför en ”zone of indifference”. Enligt 

Ahrne och Papakostas betyder det att organisationsaktörer, i det här fallet förtroendevalda och 

anställda, har accepterat att göra saker som ligger inom denna zon och de måste motiveras starkt 

för att göra saker som de inte accepterat från början.41 

  
                                                        
40 Ahrne & Papakostas. (2002) Organisationer, samhälle och globalisering, s. 82 
41 Ibid. s. 83 
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”Det faktum att det är klassiska arbetsmetoder, eller ”normal aktivitet” behöver inte vara något 

negativt eftersom alla aktiviteter leder till någon slags mobilisering”. (Sigrid) 

 

Det fanns även ett fåtal av de intervjuade som tyckte att det lokala arbetet och de traditionella 

metoderna som används var tillräckliga. Dessa menade att kulturella aspekter, som exempelvis 

bristen på intresse för folkrörelser eller att människor med annan etnisk bakgrund än svensk, kan 

uppleva Hyresgästföreningen som en kontrollmyndighet, kunde försvåra mobiliseringsarbetet för 

personal som arbetar med lokal områdesutveckling. Många gånger sades bristen på engagemang 

och intresse inför delaktighetsaktiviteter bland hyresgäster med invandrarbakgrund, bero på att 

det inte ligger i ”deras kultur”. Med andra ord, att ”folkrörelseanda” skulle vara något typiskt 

svenskt. Kanske anses ”de andras kultur” helt enkelt inte vara förenlig med de kulturella och 

ideologiska värderingar som finns i organisationen?  

 

Vad jag alltså kan se är en splittrad bild av vilka och vad det är som står för de reella problemen. 

En organisationsförändring är beroende av att hela organisationen medverkar, något som 

intervjupersonerna berörde i och med att de tyckte att det svåra är att skapa en uppriktig vilja till 

att arbeta på riktigt för en förändring. Flertalet av intervjupersonerna tryckte på att man behöver 

arbeta med medarbetarnas värderingar men även att det krävs mycket arbete med den interna 

representativiteten om det ska lyckas ske en extern förändring.  

 

Tema 3, Projekttrötthet 
Att bedriva projekt ses som ett tecken på förändringsvilja, öppenhet och en ambition att ligga i 

tiden och förnya sig. Carina Sjöholm beskriver i sin artikel hur det starka intresset för det nya och 

för projekt som avlöser varandra på en arbetsplats kan uppfattas som trendighet och ytlighet av 

dem som inte är direkt involverande. 
42  Detta tycker jag avspeglas bland de intervjuade, då 

projekttrötthet är ännu ett tema som jag kan tolka utifrån materialet.  

 

Flera gånger hänvisade intervjupersonerna till bristen på tid och koncentration inför uppdrag. 

Utrymme för eftertanke och analyser efter olika uppdrag fanns inte heller, menade personalen. 
                                                        
42 Sjöholm. (1996) ”Projektets visioner och verkligheter”, i Projektets paradoxer, s.193  
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Flera av dem sade sig uppleva en frustration över organisationens prioriteringar samt att det som 

anses vara mest viktigt är det som syns idag och inte det ”långsiktiga” resultatet. Denna slags 

frustration kan förklaras utifrån projektformen i sig, enligt antologin Projektets paradoxer. 

Eftersom projekt till sin form i princip alltid är skilt från den egna institutionens ordinarie 

verksamhet, ger det en möjlighet att prova på nya sätt att arbeta. Samtidigt innebär just 

projektformen att mycket skymmer sikten för det ordinarie arbetet. Det är alltså vanligt att 

deltagarna inordnas i en projektvärld där redovisningar och representation är en stor och viktig 

del. Utöver det är det även ett stort administrativt arbete att förankra och motivera projektet på 

den egna förvaltningen.43
 

 

”Det är av vikt att hitta människor som är duktiga på att mobilisera, det viktiga är inte att hitta 

rätta modeller”. (Olle) 

 

Det fanns flera intervjupersoner som inte ansåg att ett projekt alltid är lösningen på eventuella 

organisationsproblem. Likaså motsatte sig vissa anställda tanken om att bara för att man ”lär” sig 

mobiliseringsarbete automatiskt innebär att organisationen blir framgångsrik på att mobilisera. 

Två intervjupersoner såg inte på mobiliseringsprojektet som något nytt, utan tyckte att 

mobiliseringsfrågan har att göra med gamla metoder. Det positiva med Uppdrag M, var enligt 

dem, att satsningen har drivit andra i samma ”tänk”. Flera intervjupersoner sade sig uppleva en 

frustration över att det finns en brist på förståelse att man som anställd behöver tillräckligt med 

tid för analys och planering inför olika projekt. Jag gjorde tolkningen att dessa upplevde att 

organisationen saknade redskap som möjliggör lärande genom att sätta nyförvärvad kunskap i en 

kontext, att ”knyta ihop säcken”. 

 

”Hyresgästföreningen har tre begrepp som paroller; trygghet, gemenskap och inflytande. Men de 

boende måste själva få tolka och formulera. Det är faktiskt de som är i fråga, vi ska fråga dem 

och vi ska inte ställa frågor som är givna. För att ställer vi allvarliga frågor så får vi allvarliga 

svar tillbaka… Processen går väl ut på att skapa en djup gemenskap. Vi måste bli proffs på att se 

och ta hänsyn till detta. Det gäller att se mönstren. Och vi ska inte underskatta människor och 
                                                        
43 Ibid. s.199-200 
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deras vilja att träffas. Det är verkligen en klassisk framtidsplansmiss från verksamhetens sida”. 

(Kalle) 

 

Det exceptionella betonas ofta i projektformen, som gärna presenterar allt den innefattar som 

”nytt”. Men ibland framhävs projekt som framtidsinriktade och annorlunda trots att det 

egentligen bara handlar om att ännu en gång försöka verkställa gamla beslut och åtaganden som 

inte kunnat genomföras på vanlig väg.44 Den ”klassiska framtidsplansmissen” som 

intervjupersonen refererar till, kan vara att denne betraktar Hyresgästföreningen befinna sig i en 

ond cirkel. Vilket betyder att organisationen inte är i stånd att lära av sina erfarenheter.45 Tanken 

om att det inte finns en förståelse för att organisationens särpräglade kompetens kan vara 

föråldrad, tycks vara utbredd bland personalen. Härnäst följer ett citat från som skildrar detta 

resonemang: 

 

”Det är ett problem att man tror att bara för att man tagit upp en sak och en lösning att det ska 

betyda att nu ska alla kunna det för all evighet. Men så funkar det inte, man måste förnya det 

hela tiden eftersom samhället ständigt förändras. Problemen kanske är detsamma men i nya 

kontexter, eftersom vi lever i en föränderlig värld. Utvecklingen har sprungit ifrån oss. Och så 

står man helt plötsligt där och tänker – oj, vad är det som har hänt? Vi måste därför komma ihåg 

att vi lever i en komplex värld”. (Annika) 

 

”Att utvecklingen har sprungit ifrån organisationen” indikerar att intervjupersonen anser 

organisationen som lite föråldrad och därför har svårigheter med att anpassa sig till dagens 

moderniserade och globaliserade värld. Men vad innebär den ”föråldrade” folkrörelsen och hur 

kan man tolka den, om man nu utgår ifrån intervjupersonerna? Till att börja med framhölls den 

demokratiska strukturen som en förutsättning för inflytande, påverkan och delaktighet på alla 

nivåer. Samtidigt ansågs samma struktur utgöra en kontrollerande och bakåtsträvande 

förtroendemannaorganisation. Inte sällan beskrevs den som den gamla hierarkiska folkrörelsen 

med stelnade arbetsformer och som inte vågar släppa på makten vilket oundvikligt leder till att 

                                                        
44 Ibid. s. 27 
45 Bakka m.fl. (2006), Organisationsteori – struktur, kultur, processer, s. 132 
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det inte utvecklas nya idéer. Alltså ansågs folkrörelsens grundstruktur utgöra en förutsättning för 

demokratiskt inflytande och samtidigt som en bakåtsträvande mekanism. 

 

En del av de intervjuade ansåg projekttröttheten finnas hos de boende i 

miljonprogramsområdena, inte hos dem själva. ”Det är inte ovanligt med projekttrötthet i 

miljonprogramsområden, de boende märker att det sällan blir långvariga effekter av projekt”, 

berättade en anställd under intervjun. Personen i fråga berättade vidare om hur hon upplevt att det 

första de boende tänker är att ”nu kommer det ännu en person från ett helt annat område för att 

rädda oss och våra områden”.  

 

”Man måste se till att det händer någonting… man frågar de boende vad de skulle vilja förändra 

i sitt bostadsområde, men så händer det ingenting ändå. Ett år senare skickas det ut svarsenkäter 

igen, men då får man dålig svarsfrekvens och så frågar man sig varför? Det blir inte värt att 

svara på eftersom man vet att ingenting ändå händer”. (Rikard) 

 

Jag ser att det finns en uppfattning bland intervjupersonerna om att de har ”förstått” sig på 

organisationens både interna och externa problematik, någonting som organisationsledningen 

däremot inte har gjort. Utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv är det inte ovanligt att 

toppledningar inom organisationer väljer att utesluta andra interna nivåer och grupper, när val av 

strategi formuleras. Detta kan emellertid få konsekvenser eftersom ledningen t.ex. sällan har 

tillräcklig kunskap om en rad praktiska förhållanden, som framförallt finns inom de delar av 

organisationen som svarar för kundkretsen.46 

 

”Jag har väldigt svårt att separera på hållbarhetsdelen och mobilisering. De sitter tätt ihop och 

den ena står inte upp för sig själv utan den andre… gör man folk besvikna så möts man självklart 

utav misstro och därför håller inte boendemobiliseringen i längden… Hållbarhet och 

mobilisering handlar om att hitta och göra saker tillsammans och det måste vara trovärdigt 

annars blir det aldrig hållbart”. (Simon) 

                                                        
46 Ibid. s. 256 
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Hållbarhet och trovärdighet var begrepp som de intervjuade ofta tog upp. Det fanns ett flertal som 

uttryckte sitt missnöje med att organisationen vill ha en långvarig förändring och utveckling men 

att den samtidigt inte tillåter personalen att få vara delaktiga i skapandet av en hållbar samt 

genomgående handlingsplan. Exempelvis sade en anställd, att för att säkerställa att något finns 

kvar efter organisationens insatser, måste Hyresgästföreningen försöka väva in hyresgäster i den 

framväxande strukturen. Vidare menade samma intervjuperson att Hyresgästföreningen inte kan 

kasta sig på dem utan man måste låta folk bli delaktiga på ett långsiktigt sätt för att lyckas med en 

bestående utveckling. Därför utrycktes en längtan om eller uppmaning till en förändring i 

organisationens synsätt kring detta över tid.  

 

Slutligen, tolkar jag, utifrån materialet att majoriteten av de intervjuade var ense om att det är 

viktigt att lyfta fram goda exempel genom att skapa en kunskapsbank eller framgångsmall. Vad 

man däremot opponerade mot är att organisationen verkar tro att det går att ta en lösning och 

sedan applicera det på ett annat problemområde. Eller som en intervjuperson uttryckte sig; ”Ett 

framgångsrikt koncept idag, måste inte vara det imorgon”. Likaså menade ett flertal att 

organisationen måste förstå att det inte går att applicera en lyckad modell på alla bostadsområden, 

utan man måste anpassa arbetet efter de lokala behoven och förutsättningarna som råder.  

 

Tema 4, Otydligt mobiliseringsprojekt 
Jag urskiljer en brist på entydighet kring projektet, trots att majoriteten av studiens 

intervjupersoner var väl insatta i projektet. Anledningarna till varför det råder en otydlighet var 

många; otillräckligt med tid och resurser, bristfälliga eller oklara definitioner av olika begrepp 

och förankringsproblem, nämndes som några av orsakerna. Ett flertal ansåg att det finns en stor 

brist vad gäller tydligheten kring utvecklingsprojektet och vad organisationen egentligen avser 

med projektet. Olika ord som mobilisering, förändring och förankring definierades olika 

beroende på vem jag frågade. Detta vittnar om att projektet omfattar inte bara flera visioner, utan 

också olika verkligheter. Enligt Carina Sjöholm, som är en av författarna i antologin Projektets 
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paradoxer, är det här inte något ovanligt i samband med projekt.47 Sjöholm bekräftar att trots att 

initiativtagarna till ett projekt har ett tydligt mål och en klar ambition med satsningen, är det 

omöjligt att förutsäga vad arbetet kommer att innebära för olika personer. 

 

”Nej, jag känner mig inte delaktig i det. Det känns som om informationen som går ut är ytlig. Det 

är möjligt att det hänger ihop med verktygsbiten. Hade vi haft ett tydligt verktyg för hur man ska 

jobba med det här så hade det kanske varit enklare. Det har varit fokus på Uppdrag – M men jag 

tycker fortfarande inte att det är tydligt vad det avser”. (Peter) 

 

Peter upplevde Uppdrag M- projektet som otydligt och hade gärna sett att organisationen redan 

från början hade konkretiserat projektet på olika sätt. Exempelvis genom att konkretiseringen 

hade skett ”uppifrån” ned till regionerna, istället för att regionerna ska behöva anpassa sig till 

projektet på en abstrakt nivå. En annan intervjuperson menade likadant att uppdraget är för 

uppstyrt utav organisationens högre nivåer. Enligt denne vore mer fortlöpande information, 

erfarenhetsutbyte och bättre uppföljning önskvärt. Flera intervjupersoner ansåg att orsakerna till 

varför man inte kände sig så delaktig i projektet berodde på att informationen kommer från en 

högre nivå och att informationen inte vidarebefordras nedåt på ett lämpligt och eftersökt sätt. 

Tendensen av att känna sig utanför projektprocessen var påtaglig bland intervjupersonerna. 

Följande citat exemplifierar detta.  

 

”Organisationen måste bli bättre på att bli mer lyhörda på vad som händer och sägs långt ut i 

organisationen. De måste finnas där ute mer... Men de måste ta ett steg ner och verkligen titta på 

hur det ser ut. De måste titta ner och faktiskt vara nere”. (Sören) 

 

”Det är väldigt mycket pappersexercis. Men det är inget konkret som händer. Vi får ju en massa 

E-postutskick hela tiden. Men de förstår inte att det är en helt annan värld vi arbetar i. Det är 

förtroendevalda som gör arbetet, men det finns ingen kontakt uppåt. Så är det med folkrörelser”. 

(Elin) 

                                                        
47Sjöholm. (1996) ”Projektens visioner och verkligheter”, i Projektets paradoxer, s. 202 
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Förutom att många av intervjupersonerna antydde att det saknas ett vertikalt samarbete inom 

organisationen, var det flera som ansåg att även ett horisontellt samarbete saknas. Flera 

intervjupersoner uttryckte ståndpunkten att det krävs ett gott samarbete mellan 

kärnverksamheterna för att lyckas med både kompetensutvecklingen samt boendemobiliseringen. 

Det uttrycktes en önskan om att Hyresgästföreningen borde bli mer av en enhetlig organisation 

och att kärnverksamheterna kunde jobba ihop sig.  

 

Utifrån min tolkning finns det en klar kritik mot organisationen på riksnivå eftersom 

utvecklingsstrategin upplevs ha formulerats ensidigt av organisationsledningen. Den hierarkiskt 

ordnade kommunikationen är en ryggrad i många organisationer, men hierarkin som sådan skapar 

kommunikationsproblem eftersom den hämmar vissa former av osäkerhetsreduktion och 

kunskapsutbyte mellan människor. Jag tycker mig kunna använda Sven-Erik Sjöstrands teser om 

de begränsningar som den hierarkiskt ordnade kommunikationen medför.48 Begränsningarna 

gäller främst det förhållande att ett slags kommunikation tenderar att föras uppåt i hierarkin 

medan en annan i huvudsak förs nedåt. Detta då intervjupersonerna upplever att det gärna 

förväntas att budskap som signalerar framgång, lojalitet, beundran, kompetens, engagemang, osv. 

ska förmedlas uppåt.  Det gäller ofta att göra insatser med kvaliteter synliga i organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
48 Sjöstrand. (1987) Organisationsteori, s. 127 
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Diskussion 
 

Sammanfattande analys 
 
Min ambition var att belysa personalens roll och betydelse för ett utvecklingsprojekt inom 

Hyresgästföreningen. Detta ville jag göra genom att analysera deras uppfattning av Uppdrag M- 

projektet, målsättningarna och själva projektformen. Jag kommer här att sammanfatta och föra en 

diskussion om det jag kommit fram till utifrån mina teoretiska perspektiv. 

 

Hur upplevde personalen Uppdrag M:s målsättningar? 
Efter att ha analyserat 20 intervjuer med personer som är anställda på Hyresgästföreningen har 

jag kunnat se att studiens intervjupersoner yttrade ett paradoxalt förhållningssätt till projektet och 

dess målsatsningar. Enligt min tolkning upplevde intervjupersonerna projektet som positivt 

eftersom det ansågs vara ett steg i rätt riktning för organisationen. De såg på Uppdrag M som en 

slags markör för organisationens vilja till en förändring och många ansåg det vara positivt att 

folkrörelsen vill bryta gamla mönster och traditioner och att man på riksnivå uppmanar till nya 

tankesätt.  

 

Jag uppfattade det samtidigt som att reaktionerna gentemot Uppdrag M och dess projektmål var 

subtila och tog sig form av frustrationer som inte manifesterades i direkt opposition till en 

förändring. Känslor uttrycktes i form av skepticism, ifrågasättande och i vissa fall misstro mot 

både projektet och dess målsättningar. Personalen ställde sig frågande till ifall folkrörelsens 

ambitioner är att utvecklas till något som kanske medlemmarna inte är intresserade av. Det vill 

säga att projektet i en viss mån uppfattades som en överlevnadsstrategi. De var med andra ord 

mindre positiva gentemot satsningen, då det enligt min tolkning, uttrycktes indirekt kritik mot att 

folkrörelsen utvecklas mer mot en professionalisering eller en serviceorganisation. En 

professionalisering i eget syfte, enligt ett antal intervjupersoner.  

 

Min utgångspunkt var att organisationens historia samt organisationens egenart, samspelar och 
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påverkar det mönster som utgör organisationens samlade kultur. Därför anser jag att 

folkrörelsebegreppets förändrade betydelse i organisationen, kan ge underlag för de anställdas 

ifrågasättande reaktion. Som vi kunde se utifrån Arne Eks avhandling, har Hyresgästföreningens 

konstruerat sin egen självbild, genom en diskurs som undergått en förskjutning från att speglas 

som en folkrörelseorganisation till en serviceorganisation. För tre decennier sedan utgjorde alltså 

folkrörelsehelheten organisationens subjekt. Idag däremot, görs ett särskiljande mellan 

serviceorganisationen och folkrörelsebegreppet. 
49 Enligt min tolkning resulterar detta i att en del 

av de intervjuade anser moderniseringen leda till ett åsidosättande av föreningsdemokratiska 

principer. Jag tolkar det som att Hyresgästorganisationens dubbelroll såsom ”den dynamiska 

folkrörelsen” med den ”professionella serviceorganisation”, inte samstämmer med personalens 

tolkning av den ideala folkrörelsekulturen.  

 

Kan strävandet mot en förändring av organisationskulturen vara en faktor till varför personalen 

ställer sig en aning skeptiskt inställda gentemot utvecklingsprojektet? Det kan ligga någonting i 

det, då Schein framhåller betydelsen av det faktum att attityder och värderingar har utvecklats 

under en lång tidsperiod, kan ge en organisation särskild styrka såvida de grundläggande 

förutsättningarna är relativt stabila. I motsatt fall kan det vara en massiv barriär mot förändringar, 

när ändrade villkor i omvärlden kräver förändringar. Den starka kulturen blir då ”en kvarnsten 

om halsen”.50 Organisationens kulturella egenart som folkrörelse kan vara en betydande 

förklaring till de anställdas ifrågasättande och skepticism gentemot projektet och dess påbud. 

Folkrörelseandan” har fått ett betydande inflytande på organisationskulturen som i sin tur har 

inflytelse på invididens värderingar.51 Eftersom en förändring av organisationskulturen 

representerar nya värderingar, står dessa i ett motsatsförhållande till de traditionella 

värderingarna i organisationen. På så sätt uppstår motsättningar mellan olika värderingar.52 

 

 

                                                        
49 Ek. (2006) Att konstruera en uppslutning kring den enda vägen, s. 148 
50 Bakka m.fl. (2006) Organisationsteori – struktur, kultur, processer, s. 147 
51 Ibid. s. 145 
52 Ibid. s. 132 
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Vilka viktiga hinder såg personalen stå i vägen för organisationens och 
projektets utveckling? 
Jag har genom mitt material kunnat identifiera flera hinder och brister som personalen såg stå i 

vägen för en lyckad organisationsutveckling. Intervjupersonerna hade en splittrad bild av vilka de 

faktiska problemen som måste åtgärdas är, vilket går att förklara utifrån det faktum att ett projekt 

omfattar inte bara flera visioner, utan också olika verkligheter. Dessa olika verkligheter eller 

kulturer kan förklara många missförstånd och konflikter och antyder på vilka sätt projekt 

uppfattas som lyckade respektive misslyckade. 
53 

 

Till att börja med ansågs bristande framgång bero på yttre orsaker eller vissa personers eller 

gruppers värderingar, förhållningssätt eller sätt att agera. ”Oviljan” eller ”rädslan” inför att arbeta 

för verklig representativitet, som påstods finnas bland en del anställda och förtroendevalda, 

ansågs vara ett av de främsta hindren för en eventuell utveckling av organisationen. Motviljan att 

lämna bakom sig det ”gamla tänket”, ”traditionella metoder” eller ”släppa på makten” kan vara 

ett indirekt motstånd mot förändringar.54 Enligt min mening innebär ett särskiljande mellan 

folkrörelse och serviceorganisation att organisationen blir tvungen att forma om beteendet hos de 

anställda, självklart inte genom att tvinga någon, men genom att uppmuntra till det. Det betyder 

att man inte bara måste ändra på kulturen utan även att formella aspekter ändras på. Dessa 

aspekter kan vara fördelning av roller och ansvar, människors auktoritet, skillnader i 

informationstillgänglighet och så vidare. Alla dessa aspekter är inrotade i organisationens 

struktur, system och kultur.55  

 

Här finner jag därför stöd för Ahrnes och Papakostas teoretiska perspektiv som menar att 

organisationer ger meningsfullhet och trygghet till individen. Deras tes är att organisationer 

kännetecknas av tröghet och motstånd, just för att människor vill ha och behöver en stabilitet, 

upprepning och något igenkännbart. Att man som anställd helt plötsligt ställs inför nya 

arbetskrav, blir tvungen att ”tänka utanför ramarna” och försöka nå ut till grupper som man 

vanligtvis inte brukar ta kontakt med, kan i det här fallet uppfattas som ett hot mot det sociala 

                                                        

53 Sjöholm, (1996) ”Projektens visioner och verkligheter”, i Projektets paradoxer, s.180-181 
54 Ahrne & Papakostas. (2002) Organisationer, samhälle och globalisering, s. 77 
55 Hatch. (1997) Organization Theory. Modern, symbolic and postmodern perspectives, s. 356 



 

31 

 

systemet som är grunden för den egna identiteten. Uppfattas förändringen som ett hot kan det bli 

svårare att genomföra den.56 Oviljan till förändring härleder författarna till de kulturella och 

ideologiska värderingar som finns i organisationen. De menar också att oviljan hänger samman 

med osäkerhet och en rädsla hos olika grupper att förlora makt, inflytande eller trygghet.57 Detta 

kan ge en god förklaring till varför en sådan reaktion mot organisationens ambitioner att 

utvecklas inom den lokala verksamheten.  

 

Resultatdelen visade också att det riktades ett tydligt missnöje mot projektets förankring runt om 

i landet av den orsaken att informationen om projektet och dess målsättningar ansågs vara 

bristfällig. Intervjupersonerna ansåg alltså kommunikationsbristen och organisationens 

hierarkiska struktur utgöra ett viktigt hinder för projektets utveckling, då det inte minst bidrog till 

en saknad av delaktighetskänsla. Många upplevde att det saknades ett vertikalt och horisontellt 

samarbete inom organisationen och brist på förståelse för varandras arbetssituation och 

verklighet. Det uttrycktes därför en önskan om att ledningen skulle ha valt en form som hade 

involverat alla nivåer i organisationen. Av den orsaken att det hade bidragit till bättre kännedom 

om projektet och dess mål samt en bredare acceptans inom organisationen. Följaktligen drar jag 

slutsatsen att de begränsningar som den hierarkiskt ordnade kommunikationen medför påverkar 

acceptansen av utvecklingsprojekt.58  

  

Hur upplevde personalen projektformen? 
Mitt material tyder på att personalen upplevde en ”projekttrötthet” då de såg många brister med 

organisationens sätt att driva projekt. I deras resonemang kring projektformen uttrycktes en 

frustration över brist på tid och koncentration inför uppdrag och ont om utrymme för eftertanke 

och analyser efter uppdragen. Projektformen upplevdes också leda till att man inordnades i en 

projektvärld där redovisningar och presentationer prioriterades högre än det ”långsiktiga” 

resultatet.  

                                                        
56 Ahrne & Papakostas. (2002) Organisationer, samhälle och globalisering, s. 81 
57 Ibid. s. 77 
58 Sjöstrand. (1987) Organisationsteori, s. 217 
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Utöver det fanns det ett flertal som uttryckte sitt missnöje med att organisationen vill ha en 

långvarig förändring och utveckling men att den samtidigt inte tillåter de anställda att få vara 

delaktiga i skapandet av en hållbar samt genomgående handlingsplan. Likaså opponerade de mot 

att organisationen verkar tro att det går att ta en lösning och sedan applicera det på ett annat 

problemområde. Avslutningsvis fanns det de som såg att organisationen hade en bristande 

förmåga att lära av sina erfarenheter och att det saknas redskap som möjliggör lärande genom att 

sätta nyförvärvad kunskap i en kontext.  

 

Slutsats 
Analysen av det insamlade materialet tyder på att mina teoretiska antaganden kan stödjas av mitt 

empiriska material. Syftet med uppsatsen var att belysa personalens roll och betydelse för 

projektets utveckling och min slutsats är att de har en stor betydelse. I det här fallet bidrog alla 

ovannämnda upplevelser till en saknad känsla av delaktighet, otydlighet kring projektet och 

ibland även brist på förtroende hos en större del av intervjupersonerna. Detta kan tänkas ha haft 

en inverkan på både deras acceptans av utvecklingsprojektet och hur de tog sig an 

förändringsprocesserna. Detta i sin tur kan förmodligen påverka huruvida ett utvecklingsprojekt 

förblir just ett projekt eller ifall det leder till några genomgripande förändringar.  

 

Slutord 
Jag anser att studien visar att organisationer och företag bör ta mänsklig interaktion i stort 

beaktande i samband med projektsatsningar om de vill öka chanserna till en verklig 

organisationsutveckling. Mitt material synliggör även hur olika parter går in i projekt med skilda 

förväntningar och förutsättningar och med olika kultursyn och språk. Vilket tyder på att det 

bortsett från viktiga grundstenar som rätt handlings- och kommunikationsstrategi, ett 

underifrånperspektiv och goda resurser, även finns andra faktorer som inverkar på hur 

organisationsaktörer tar sig an förändringsprocesser. Mycket hänger på de anställda eftersom det 

är de som har i uppgift att förvandla ord och målformuleringar till verkliga handlingar och 

utvecklingsprocesser. Som man kan se utifrån uppsatsen är det därför ytterst betydelsefullt för 
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organisationer att skapa en delaktighetskänsla bland personalen, på organisationens alla 

hierarkiska nivåer, innan projektets start. Likaså att man lyckas förmedla organisationsreformens 

budskap så att det blir en naturlig del av organisationens kultur. För brister det i 

kommunikationen och i skapandet av en delaktighetskänsla är chanserna stora att projektet 

kommer att motarbetas internt och på så sätt därför inte få några bestående effekter. 

 

Förslag till vidare forskning 
Det har varit intressant att intervjua personal som arbetar på lokal och regional nivå och att ha 

fokuserat på deras perspektiv kring Uppdrag M- projektet. Det skulle dock vara intressant att i 

framtiden undersöka om uppfattningen om vad som exempelvis utgjorde hinder för en 

framgångsrik projektsatsning är densamma hos Uppdrag M:s dåvarande styrgrupp och nationella 

samordnare samt tjänstemännen på riksnivå. För organisationens del skulle det i ett långsiktigt 

perspektiv kanske vara en vinst om man kunde undersöka om det finns en skillnad i perspektiv 

beroende på vilken hierarkisk grupp man befinner sig inom organisationen och vad det kan bero 

på om så är fallet. 
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Bilaga 1:  
 
Här följer en sammanfattad presentation av den organisation samt det utvecklingsprojekt som jag 
använt i min undersökning.  
 
Ingående information om Hyresgästföreningens organisationsstruktur 

Organisationsstruktur 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Organisationen är 
partipolitiskt obunden och innehar över en halv miljon hyresmedlemmar. Organisationen kan 
kännetecknas av en hierarkisk pyramid, med ledning och styrning i toppen. Hyresgästföreningen 
är organiserad i fyra nivåer: lokalt, kommunalt, regionalt och på riksnivå. På samtliga nivåer är 
det förtroendevalda medlemmar som fattar övergripande beslut om hur verksamheten ska 
skötas.59

 

  
Lokala Hyresgästföreningen 

I bostadsområdet eller i kvarteret kan det finnas en lokal hyresgästförening. Den lokala 
hyresgästföreningen tar upp de boendes gemensamma frågor med hyresvärden eller förvaltaren. 
Organisationen kan se ut på olika sätt, på vissa håll finns ett husombud, på andra ställen verkar 
nätverk eller arbetsgrupper som arbetar med tillfälliga eller enstaka frågor. 

60 
 
 

Föreningen 

På kommunnivå kallas organisationsnivån för hyresgästförening. Hyresgästföreningen förhandlar 
om hyrorna med kommunens/ernas bostadsbolag och med de flesta privata hyresvärdarna.61  
 

Regionen 

Region kallas Hyresgästföreningens organisationsled på regional nivå. Hyresgästföreningen är 
indelad i tio regioner runtom hela landet. Regionen samordnar de insatser som behövs runt om 
inom sitt verksamhetsområde. I regionen finns samlad expertis i olika boendefrågor.62

 

  
Riksförbundet 

Riksförbundet heter Hyresgästföreningens organisationsled på riksnivå och arbetar med bland 
annat information, politisk opinionsbildning och utredningar i boendefrågor. Riksförbundet 

                                                        
59 http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Pages/default.aspx  
60 http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Vilka_ar_vi/Pages/default.aspx  
61 http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Vilka_ar_vi/Pages/default.aspx 
62 http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Vilka_ar_vi/Pages/default.aspx  
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samordnar och utövar även tillsyn över regionernas verksamhet samt bedriver arbetsgivarrollen 
för all personal i Hyresgästföreningen.63

 

  
 

Hyresgästföreningens projektorganisation 

Nationell samordnare 

Det finns en nationell samordnare för Uppdrag M. Huvuduppgiften för denne är att hålla ihop den 
nationella satsningen. I uppgifterna ingår att driva det förändringsarbete som satsningen innebär i 
frågor gällande val och arbetsmetoder, processtöd, projektledning/styrning, uppföljning och 
utvärdering. Samordnaren ska även vara ett stöd och bollplank för de regionala projektledarna i 
Uppdrag M. 

 

 

Styrgruppen 

För uppdrag M finns en styrgrupp som är beslutande organ för satsningen. Syftet med 
styrgruppen är även att vara ett stöd och bollplank för den nationella samordnaren för Uppdrag 
M. Utöver det ansvarar styrgruppen för att styra och fatta beslut inom ramen för satsningen. 

  
Verksamhetsrådet 

Verksamhetsrådet för lokalt utvecklingsarbete består av en grupp ansvariga för att utveckla den 
lokala verksamheten, organisera erfarenhetsutbyte och hitta samordnings- och utvecklingsvägar. 
Ansvarsuppgifterna består bland annat i att se till att information om Uppdrag M når ut till all 
personal i landet och att föreslå förbättringar, granska resultat och föra ut innehållet i strategin för 
lokalt utvecklingsarbete. I varje region finns det en utbildningsledare samt en tjänsteman som 
sitter i verksamhetsrådet för det lokala utvecklingsarbetet.  

 

Regionala och lokala projektledare 

I samband med projektet har organisationen tillsatt en regional och en lokal projektledare för 
samtliga Uppdrag M-områden. Den regionala projektledaren fungerar som en länk mellan 
styrledningen, ledarna på mellannivå och de lokala projektledarna. De ska även medverka och 
uppmuntra projektledarnas arbete. Den lokala projektledaren har i uppgift att tänka bortom 
Hyresgästföreningens traditionella arbetsmetoder och istället utveckla nya former för lokal 
utveckling. Mobiliseringsmetoder och arbetssätt som förhoppningsvis kan spridas till resten av 
landet.  

 
                                                        

63 http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Vilka_ar_vi/forbundsstyrelsen/Pages/default.aspx  



 

38 

 

Ordinarie personal (Områdesarbete) 

Bortsett från organisationens förtroendevalda som befinner sig i de lokala hyresgästföreningarna 
runt om i landet, finns även ordinarie personal som arbetar i olika bostadsområden. 
Förhoppningen är att den ordinarie personalen som är verksamma på lokal nivå ska kunna 
använda sig av de delaktighetsskapande arbetsmetoderna som projektledarna utvecklat under 
projektperioden.  
 
 

Bilaga 2: Frågeguider 
Frågeguide 1 Avsedd för anställda som sitter i verksamhetsrådet för lokalt utvecklingsarbete 
samt en del utbildningsledare. 
 
1) Jag informerar om etiska regler samt hur resultaten kommer att presenteras. Jag ber om 

tillstånd att få spela in intervjun på band och berättar samtidigt att allt behandlas 
konfidentiellt. Jag frågar om intervjupersonen i fråga har några frågor innan vi sätter 
igång. 
 

 
 Vad finns det för kunskap om mobilisering? 
  

• Vad finns det för kunskap om begreppet mobilisering bland personalen?  
• Tycker du att kunskapen är tillräcklig idag?  
• Vad betyder mobilisering för dig? 
• Anser du att det har varit tydligt vad man vill med mobiliseringsarbetet?  
• Hur har man arbetat för att sprida kunskap om Uppdrag M - projektet, dels på den interna 

och den externa nivån, dvs. inom och emellan kärnverksamheterna och till de 
förtroendevalda? 

• Vilka redskap och metoder har använts för att söka förankra information om att 
organisationen vill utveckla det interna mobiliseringsarbetet? 

• Behöver organisationen satsa mer på utbildning och kompetensutveckling kring det här 
arbetet?  

• Anser du att ni har lyckats med kunskapsspridningen om Uppdrag M projektet i Er 
region? 

 
 

Vilka metoder och modeller används för boendemobilisering i Hyresgästföreningens 
arbete? 

 
• Hur arbetar ni i er region för att få fler boende mer delaktiga i utvecklingen av områdena? 
• Används alternativa former för organisering och inflytande eller är det främst traditionella 

metoder som används? 
• Vad tycker du har fungerat? Vad har fungerat sämre? Vilka problem/hinder har ni 

upplevt? 
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• Finns det någon mobiliseringsmetod/modell du skulle vilja dela med dig till HGF i resten 
av landet? 

• Anser du att det lokala utvecklingsarbetet har kommit en bit på vägen? 
 
3) Det var faktiskt min sista fråga, finns det någonting du vill tillägga eller undrar över? 
 
Frågeguide 2; Avsedd för regionala samt lokala projektledare för samtliga Uppdrag M 
områden. 
 
1) Start: Jag informerar om etiska regler samt hur resultaten kommer att presenteras. Jag ber om 
tillstånd att få spela in intervjun på band och berättar samtidigt att allt behandlas konfidentiellt. 
Jag frågar om intervjupersonen i fråga har några frågor innan vi sätter igång. 
 
2) 

• Vad innebär Uppdrag M-projektet för Er/dig som arbetar med uppdraget? 
•  Hur många är ni som arbetar med Uppdrag M-projektet? 
• Vill du beskriva det som görs idag? Vilka metoder har använts eller använder man?  
• Vilka verktyg och metoder används när man bjuder in de boende till samtal och söker 

skapa delaktighet? 
• Vilka mötesplatser används när man tillkallar de boende? Hur ser mötena ut? Vilka är det 

som brukar komma? Vad kan man säga om representativiteten? 
• Har man kombinerat några metoder för att nå bästa resultat? 
• Hur viktigt är det för HGF som organisation att det uppstår nya metoder för att engagera 

de boende? 
• Vad anser du är det nya i arbetet? 
• Hur fungerar samarbetet mellan kärnverksamheterna, tycker du?  
• Vad tycker du/ni att HGF i resten av landet kan ta efter/lära sig av det arbete som förts i er 

Ert område? 
• Anser du att det genom Uppdrag M projektet utvecklats fungerande modeller för 

mobilisering? 
• Hur ser du på organisationens förankringsarbete av Uppdrag M? Hur tycker du att det har 

fungerat? 
• På vilket sätt anser du att HGF kan bli en stark samhällsaktör och brobryggare? 
• Anser du att det finns utrymme för verklig förändring? 
• Hur är det tänkt att man ska förankra arbetet i området?  
• Vad har du för förhoppningar för området i framtiden? Tror du att det arbete som 

påbörjats kommer att ”leva själv” när Uppdrag M är över? 
• Har ni sökt samarbete med andra aktörer i området? 
• Vad innebär det för HGF att kunna samarbeta med andra nätverk/aktörer?   
• Vilka goda och mindre bra erfarenheter anser du att det finns från projekttiden hittills? 
• Det var faktiskt min sista fråga, finns det någonting du vill tillägga eller undrar över? 


