
  
 
 

 

Projekt som arbetsform 

Alla verksamheter behöver till och från pröva nya idéer, införa nya arbetssätt och följa med i 

utvecklingen som sker. I dessa lägen kan projekt som arbetsform vara ett effektivt arbetssätt. 

Fördelen med projekt som arbetsform är att man kan fokusera på speciella uppgifter eller 

utvecklingsområden. Projekt är ett sätt att arbeta på för att organisera utvecklingsarbetet och 

uppnå bestämda mål. Ett projekt har en början och ett slut. 

För att nå framgång bör projektet vara skilt från den ordinarie verksamheten. Det ska 

inbegripa aktiviteter som är till för att utveckla ordinarie verksamhet. Kommunikationen och 

avstämningen med övriga verksamheten är viktigt för att dra lärdomar av projektet och 

försäkra sig om att insatser och resultatet stämmer överens med förväntningarna i resten av 

organisationen. Att arbeta i projektform kan skapa förutsättningar till smidigare 

förändringsarbete och bidra till en bro mellan gamla och nya arbetssätt och mellan olika 

delar av verksamheten. 

Syftet med projektgruppen  

Syftet är att planera, driva, förankra och följa upp det som görs i projektet så att ni når målen 

med det ni ska åstadkomma. Projektgruppen ska också ha en nära dialog med andra grupper 

i verksamheten så att arbetet synkroniseras och förvaltas på ett bra sätt.  

Projektgruppens sammansättning 

Det är bra om projektgruppen representerar olika delar av verksamheten och består av både 

ledning och medarbetare eller fackliga företrädare. Gruppen behöver ha en projektledare som 

tar ansvar för att hålla ihop arbetet och stämma av mot projektmålen. 

Projektgruppens arbete 

▪ Projektmöten inför och efter varje workshop. 

▪ Deltar aktivt i projektets utveckling och planering 

▪ Deltar i arbetet med att sammanfatta och analysera det som kommer fram i 

workshoparna 

▪ Är ambassadörer för projektet 



  
 
 

▪ Fånga upp medarbetarnas frågor och tankar mellan workshopar och 

projektmöten.  

Projektledarens roll 

▪ En sammanhållande länk och den som kommunicerar med alla berörda. 

▪ Tar hjälp av projektgruppen - gör inte allt själv. 

▪ Kallar till möten och ser till att någon i projektgruppen tar anteckningar. 

 

Projektgruppens roll 

▪ Vara en motor i projektet och bidra med kunskap om verksamheten. 

▪ Har koll på projektets syfte och mål samt klargör det för andra vid behov (om otydligt 

för en själv, se nästa punkt) 

▪ Bolla osäkerhet och frågor som kommer upp i verksamheten med gruppen.  

▪ Kanalisera frågor från medarbetarna. 

▪ Hjälpa projektledaren med planering. 

▪ Bidrar till att kommunicera resultat av sammanställningar och analyser. 

▪ Vara ambassadörer för projektet 


