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Sammanfattning 
Alltsedan Sveriges inträde i EU (1995) har internationella samarbetsprojekt 
kontinuerligt ökat i antal, i denna kategori ingår såkallade EU-projekt. Denna rapport 
syftar till att belysa viktiga aspekter i den administrativa hanteringen av ovannämnda 
projekt. Fokus ligger framförallt på redovisning och informationsspridning under 
projekttiden och efter projektets avslut.  

Den intervjuundersökning som ligger till grund för resultatet bygger på insamlat 
material ifrån 2 kommuner och 2 organisationer som fungerar som stöd för ett antal 
kommuner. 

Resultatet presenteras i form av 7 punkter, vilka anses vara viktiga att beakta vid 
styrning av EU-projekt. Punkterna kan således ses som en grund för en 
projektstyrningsmodell. Resultatet visar att många styrproblem uppstår på grund utav 
informationsbrist, därför diskuteras punkterna utifrån hur de skulle kunna stödjas av 
ett datorbaserat informationssystem. 

 

 

Nyckelord: Ekonomiska informationssystem, Projektstyrningsmodell, EU-projekt, 
kommuner, redovisning.  
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1. Introduktion 
Något som blir alltmer aktuellt sedan Sveriges medlemskap i EU (År 1995) är 
internationella samarbeten. Många av Sveriges 290 kommuner bedriver i dagsläget 
samarbetsprojekt med kommuner i andra länder likaväl som med sina kollegor inom 
rikets gränser. Dessa samarbeten sker bland annat genom såkallade EU-projekt. Ett 
EU-projekt är ett projekt som helt eller delvis finansieras av EU-ländernas 
gemensamma budget.  

EU:s planerade utvidgning kommer förmodligen att leda till en ökad EU-
projektverksamhet, både i omfattning och antal projekt (EU-upplysningen, 2005). I 
takt med att antalet projekt ökar så blir det administrativa arbetet naturligtvis mer 
omfattande. För att underlätta detta arbete finns en mängd olika verktyg att tillämpa. 
Verktyg som bland annat kan understödja arbetet genom att tillhandahålla klara regler 
och rutiner för hur EU-projekten skall bedrivas (Wisén m.fl., 2001; Ekmark, 1999). 
En projektstyrningsmodell är ett sådant verktyg, syftet med en projektstyrningsmodell 
är bland annat att underlätta styrningen av projekt genom att förmedla riktlinjer för de 
inblandande i dessa (Ekmark, 1999). Ovannämnd modell innebär även en möjlighet 
för projektdeltagarna att i högre utsträckning kunna fokusera på det positiva utbytet av 
att driva EU-projekt. En risk är annars att farhågorna inför en eventuell EU-revision 
ligger i bakhuvudet på projektdeltagarna.  

När en organisation i stor omfattning bedriver olika typer av projekt kan det vara svårt 
att behålla en ekonomisk kontroll över dessa (Karlsson, 1999). Med ekonomisk 
kontroll menas den kontroll som kan uppnås genom redovisning av olika slag. Att 
projekten inte kan kontrolleras ordentligt kan innebära en osäkerhet för dem som 
ansvarar för redovisningen av projekten. Det är emellertid inte bara eventuella 
revisioner som innebär problem då redovisningen av projekt inte är optimal. Ett annat 
problem som kan uppstå är exempelvis att den ekonomiska överblickbarheten blir 
avsevärt sämre. Mer konkret innebär detta att det kan vara svårt att se vilka projekt 
som belastas med vilka kostnader. I fallet med EU-projekt spelar även EU-bidrag en 
viktig roll, då dessa på liknande sätt kan vara svåra att relatera till ett visst projekt.  

EU-projekt redovisas alltid enligt den lagstadgade bokföringen. Denna kräver 
emellertid bara att en övergripande bild av projektens ekonomiska flöden redovisas, 
det vill säga in- och utbetalningar. Den ordinarie redovisningen behöver således inte i 
någon högre grad åskådliggöra hur kostnaderna fördelas på och inom de olika 
projekten. Den ordinarie redovisningen kan dock kompletteras med en såkallad intern 
redovisning (Ax m.fl., 2002). Enligt Ax m.fl. (2002) så syftar den interna redovisning 
till att erbjuda ekonomisk information utöver den som finns i den reglerade 
redovisningen. Den interna redovisningen utformas fritt efter organisationens 
informationsbehov (Karlsson, 1998). Men hur den interna redovisningen tillämpas i 
praktiken och vilken modell som används för denna är inte, enligt de efterforskningar 
som författaren av den här rapporten utfört, sedan tidigare utrett vad gäller EU-projekt 
inom kommunal verksamhet. 

Frågan är således om det finns något optimalt sätt att redovisa EU-projekt. Hur bör 
exempelvis en modell, avsedd att redovisa projekt, vara utformad och vilka 
ekonomiska fakta är egentligen viktiga att känna till om projekten. En klar och tydlig 
struktur på redovisningen skulle förmodligen kunna underlätta uppföljning av EU-
projekt och möjliggöra skapandet av ett effektivt system för hantering av dessa. För 
att strävandet mot ovanstående mål skall kunna ge resultat krävs dock att 
verksamhetens informationsbehov kartläggs. 
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Hittills har bara den ekonomiska redovisningen omnämnts, vad som är minst lika 
viktigt att beakta är den icke-ekonomiska redovisningen. Endast den ekonomiska 
redovisningen säger inte speciellt mycket om ett projekt, eftersom den bara beskriver 
projektet i sifferform. För att ett EU-projekt, eller vilket annat projekt som helst för 
den delen, skall kunna följas upp, kontrolleras och analyseras på ett allomfattande sätt 
krävs mer än bara siffror. Därav behandlar den här rapporten all form av 
dokumentation rörande EU-projekt. Projektstyrningsmodellen och dess riktlinjer bör 
således säga något om både den ekonomiska och icke-ekonomiska redovisningen. 

För att en modell skall få genomslag i hela verksamheten krävs att det finns ett 
informationsflöde som främjar detta. Svenska kommuner är till sin natur väldigt 
decentraliserade, därför är det extra viktigt att beakta samarbete och 
informationsutbyte mellan enheterna. I det här fallet gäller det exempelvis att om en 
modell används som vedertagen praxis inom en förvaltning så bör rimligtvis andra 
delar av kommunen undersöka möjligheten att tillämpa samma modell. Ovanstående 
är helt beroende av hur väl information angående modellen sprids inom kommunen. 
Det informationsspridande organet inom en organisation kallas för dess 
informationssystem (IS). Ett IS är en samverkan mellan enheter inom en organisation 
i syfte att producera information som kommer organisationen till nytta (Avison m.fl., 
1997). Informationssystemet avser således att sprida information inom organisationen, 
men även till organisationens externa intressenter (Avison m.fl., 1997). Det finns 
olika sätt att främja informationsflöden inom EU-projektverksamhet (Avison m.fl., 
1997). Ett sätt att påverka flödet är att medvetet samordna informationskanalerna, 
vilket då resulterar i att verksamheten får ett enda IS, vilket med fördel kan vara 
datorbaserat (Avison m.fl., 1997). Den här rapporten syftar till att behandla en 
styrmodell med ett antal riktlinjer, riktlinjerna kan i förlängningen ses som krav på 
vad ett IS för EU-projektverksamhet skulle behöva stödja. 

För att på ett vettigt sätt kunna belysa vad en projektstyrningsmodell innebär inom 
kommunal verksamhet så innefattar den här rapporten även en redogörelse för vilka 
riktlinjer som anammas inom kommuner i dagsläget. Följaktligen kommer fokus 
delvis att ligga på att beskriva hur EU-projekt redovisas i kommuner idag, med 
avseende på vilka rutiner som tillämpas och vilken modell de utgår ifrån. Utöver 
denna kartläggning av redovisningsprocesserna läggs även stor vikt vid att ta reda på 
hur dessa upplevs av de anställda. Rutinerna, eller riktlinjerna som kommer att 
användas synonymt i den här rapporten, kommer att sammanfattas och diskuteras. 
Arbetets fokus kommer även till viss del att ligga på att redogöra för hur viktiga de 
olika riktlinjerna är utifrån de involverades synvinkel. Utifrån denna analys kommer 
de riktlinjer som anses vara viktigast att lyftas fram och presenteras i resultatkapitlet. 
Denna presentation syftar till att utreda hur redovisning och uppföljning av EU-
projekt i framtiden skulle kunna underlättas. Värdet av den här undersökningen är 
alltså förhoppningsvis en ökad förståelse för hur EU-projekt kan redovisas på bästa 
sätt. Rapporten syftar visserligen inte till att gälla en specifik kommun eller ett 
specifikt EU-projekt, förhoppningen är att studien kan inspirera åtskilliga kommuner 
och att kunskapen kan tillämpas på många olika EU-projekt. Således kommer 
innehållet och resultatet i den här rapporten kanske i första hand att vara av intresse 
för anställda inom Sveriges 290 kommuner.
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2. Bakgrund 
I denna bakgrund redogörs för en del grundläggande begrepp som är avgörande för 
läsarens möjlighet att förstå rapportens innehåll. Till att börja med så introduceras 
begreppet modell. Därefter redogörs för ett av modellens potentiella 
användningsområden, nämligen ekonomisk redovisning. Den ekonomiska 
redovisningen diskuteras sedan utifrån dess två huvudtyper, vilka innefattar extern 
respektive intern redovisning. Därefter behandlas begreppet ekonomistyrning och hur 
modeller används inom detta område. Avsnittet efter detta tar upp vad ett projekt 
egentligen är för något och vilka delar som ingår i arbetet med projekt. Därefter 
sammanfattas samtliga, redan behandlade, kapitel i ett avsnitt som tar upp 
ekonomiska projektstyrningsmodeller. Projektstyrningsmodellen kopplas sedan 
samman med informationshantering i ett kapitel som beskriver informationssystem. 
Slutligen behandlas även begreppet EU-projekt och vad detta innebär inom just 
kommunal verksamhet. 

Som ovanstående stycke visar, så handlar den här rapporten mycket om ekonomisk 
redovisning. Det bör dock tilläggas att ekonomi i den här rapporten inte enbart gäller 
siffror, utan handlar om hushållning med resurser generellt (Karlsson, 1998). En 
viktig resurs är exempelvis information (Karlsson, 1998). För att denna information 
skall kunna generera kunskap krävs dock mer än bara siffror ur bokföringen. Detta är 
något som diskuteras ytterligare längre fram i rapporten.  

2.1 Modeller  
Ordet modell används inom väldigt många olika områden och modellernas 
utformning varierar kraftigt. Trots denna variation så finns det ett antal generella 
egenskaper som gäller för alla typer av modeller. Dessa egenskaper sammanfattas i 
nedanstående fem punkter (Nationalencyklopedin 2005). 

1. En modell är en representation av någonting, ett visst fenomen, som finns i 
verkligheten.  

2. En modell är alltså alltid en avbildning eller beskrivning av ett visst fenomen. 

3. En modell skapas alltid för ett specifikt syfte, syftet kan exempelvis vara att 
göra tester på modellen för att bilda sig en uppfattning om den verklighet som 
modellerats. 

4. En modell skapas alltså alltid för att öka förståelsen om en del av verkligheten.  

5. Utformningen av en modell bör följaktligen vara sådan att modellen faktiskt 
går att tillämpa, målet är ju som tidigare nämnts att generera en ökad kunskap 
om verkligheten.  

Det fenomen som beskrivs i den här rapporten är redovisning av EU-projekt och den 
aktuella verkligheten är verksamheten kring dessa. Modellerna som behandlas i det 
här arbetet beskriver således hur olika delar utav redovisningsprocessen bör hanteras. 
En modell som avser att stödja den här typen av verksamhet bör lämpligen utgöras 
utav någon form av dokument, innehållandes tydliga rutiner för ovannämnda 
hantering. Dessa rutiner kan i sin tur stödjas med hjälp av olika verktyg, ett exempel 
på ett sådant verktyg är ett datorbaserat IS, vilket diskuteras längre fram i det här 
kapitlet.  
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2.2 Ekonomisk redovisning 
Ordet redovisning används ofta i diskussioner som rör ekonomi, dess betydelse 
framstår i dessa diskussioner som relativt luddig. En definition av redovisning är att 
redovisning innebär sammanställning, analys och presentation av ekonomiska data 
(Artsberg, 2003). Redovisning har förekommit i olika former alltsedan 2300 f.kr. i 
dåtidens Babylonien, i början bestod redovisningen mestadels av minnesanteckningar 
(Artsberg, 2003). Minnesanteckningarna var ett effektivt sätt att hålla reda på vem 
som vara skyldig vem vad. I början fanns således bara två olika konton ett skuldkonto 
och ett tillgångskonto, vilket motsvarar dagens såkallade balansräkning. Mycket har 
dock förändrats sedan redovisningens födelse, det nya moderna informationssamhället 
har präglat även redovisnings utformning. Dels har den såkallade resultaträkningen 
lagts till. Denna har dessutom hamnat i fokus i och med nutidens sätt att bedriva olika 
typer av bolagsformer, då dessa bolag givetvis har ett intresse av att redovisa 
eventuella vinster.  

Resultaträkningens syfte är därför att tillfredställa företagets intressenter med 
information om företagets ekonomiska resultat. Med intressenter menas alla som har 
ett egenintresse i företaget, vilket innefattar bland annat företagsledning, aktieägare, 
konsumenter, leverantörer, samhället och de anställda (Sandin, 1996). Resultaträkning 
visar organisationens intäkter och kostnader för en viss period och därmed även 
resultatet för perioden (Thomasson, 2004). Kortfattat kan således balansräkningen 
beskrivas som en redovisning av verksamhetens ekonomiska ställning, alltså dess 
tillgångar (maskiner, fodringar, kapital med mera) och skulder (exempelvis 
leverantörsskulder och banklån) vid en viss tidpunkt (Sandin, 1996). Det som ligger 
till grund för både balansräkningen och resultaträkningen är givetvis redovisningen. 
Processen att redovisa benämns ofta att bokföra, ordet härstammar från den tiden då 
all redovisning skedde för hand i stora böcker (Thomasson, 2004). Varje gång 
organisationen utför någon form av ekonomisk aktivitet, så bokförs denna, 
bokföringen sker således kontinuerligt. I och med kapitalismens inträde präglas 
samhället av en kombination av kapitalinsamling och vinstintresse (Artsberg, 2003). 
Företagsledningen vill således skapa en så god bild av verksamheten som möjligt, 
exempelvis för att påverka aktiekurser och följaktligen maximera den ekonomiska 
vinsten (Artsberg, 2003). Till följd av ovanstående uppstod lagar och regler för hur 
företag får värdera sina tillgångar och skulder, med fokus på att ge en rättvisande bild 
av hur det går för företaget (Sandin, 1996). Dessa lagar och regler utgör ramverket för 
den såkallade externa redovisningen.  

2.2.1 Extern redovisning 

I den här rapporten är det framförallt den interna redovisningen som kommer att 
behandlas, för att underlätta beskrivningen av vad som räknas som intern redovisning 
kan det dock vara av intresse att presentera vad extern redovisning innebär. Den 
externa redovisningen, som i lagar ofta benämns affärsredovisningen, är den 
obligatoriska redovisningen. Affärsredovisningen omfattar både resultaträkningen och 
balansräkningen. En definition av extern redovisning, enligt Ax m.fl. (2002), är att det 
är all redovisning som sker för att uppfylla krav i lagar och förordningar. 
Affärsredovisningen regleras bland annat av årsredovisningslagen (ÅRL), ÅRL 
bestämmer exempelvis vad som skall finnas med i verksamhetens redovisning och när 
redovisningen skall avlämnas (Ax m.fl., 2002). Alla företag skall enligt 
bokföringslagen, oavsett storlek och verksamhetsinriktning, förfoga över en 
affärsredovisning (Karlsson, 1998). Enligt Karlsson (1998) är syftet med 



2. Bakgrund 

 5 

affärsredovisningen framförallt att visa hela verksamhetens ekonomiska ställning vid 
en viss tidpunkt. Beskrivningen ovan ger nästan ett intryck av att den externa 
redovisningen är något nödvändigt ont, så är det emellertid inte. Den externa 
redovisningens huvudsyfte är att generera information som är användbar i 
beslutsfattande som rör ekonomiska frågor (Sandin, 1996). Således är 
affärsredovisningen ett verktyg för att driva verksamheten framåt. 

Den externa redovisningen är offentlig och riktar sig inte bara till företagets VD och 
ledning utan även till omvärlden, där många av företagets intressenter finns (Sandin, 
1996). Affärsredovisningen har två huvudsyften, dels som redan nämnts att visa den 
ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt, men även att redovisa organisationens 
resultat för en viss period (Sandin, 1996; Ax m.fl., 2002). Att affärsredovisningen 
skall presentera organisationens ställning och resultat är, som nämndes ovan, fastställt 
av olika lagar och rekommendationer (Ax m.fl., 2002). Detta innebär, enligt Ax m.fl., 
2002, mer konkret att den externa redovisningen skall leda till en resultaträkning för 
perioden och en balansräkning för periodens sista dag. I den externa redovisningen 
finns det dock inga bestämmelser som säger att organisationen skall redovisa vilka 
intäkter och kostnader som hör till vilken avdelning, eller vilken avdelning som 
förfogar över vilka tillgångar eller har en viss skuld (Karlsson, 1998). Allt det som 
nämns ovan behandlas i den såkallade interna redovisningen, denna redogörs för i 
nästkommande avsnitt.  

2.2.2 Intern redovisning  

Det finns flera olika sätt att definiera internredovisning (Karlsson, 1998). I den här 
rapporten definieras internredovisning som all redovisning som görs utöver den 
lagstadgade externa affärsredovisningen. Den interna redovisning som behandlas i det 
här arbetet består inte bara utav siffror och olika konton, den hanterar även all övrig 
information som kan vara av intresse att lagra i syfte att öka överblickbarheten av EU-
projekt. Även om fokus i den här rapporten ligger på överblickbarheten av EU-
projekten, så kan den interna redovisningen lika gärna fokusera på att åskådliggöra 
kostnader i olika tillverkningsprocesser. Vad den interna redovisningen visar är därför 
helt beroende av organisationens informationsbehov (Prenkert, 1993). Syftet med den 
interna redovisningen är att erbjuda information som inte finns tillgänglig i den 
externa redovisningen (Ax m.fl., 2002). Den externa redovisningen omfattar inte alltid 
de detaljer som organisationen är intresserad av, därför kompletteras den ofta, 
framförallt i större organisationer, med en intern redovisning (Lönnqvist m.fl., 1998). 
För att konkretisera vad den interna redovisningen egentligen innebär följer nedan en 
sammanfattning av internredovisningens huvudsakliga syften.  

Ett av internredovisningens syften är att öka möjligheten att följa upp verksamhetens 
objekt, ett objekt är ett fenomen som organisationen önskar öka förståelsen för. 
Objekt kommer att behandlas vidare längre fram i det här avsnittet. Ett annat syfte 
med internredovisningen är att göra det möjligt att se vilken del av verksamheten som 
ansvarar för vilka kostnader (Prenkert, 1993). Detta omfattas som tidigare nämnts inte 
av den externa affärsredovisningen. Det kan exempelvis, i kommunernas fall, vara 
intressant att veta vilka förvaltningar som bedriver vilka projekt och vilka kostnader 
dessa projekt medför. Ytterligare ett syfte är att periodiseringar kan göras utifrån 
organisationens önskemål och immateriella tillgångar kan bokföras på det sätt 
verksamheten finner lämplig (Ax m.fl., 2002). I klartext innebär ovanstående bland 
annat att ett projekt som generar någon form av kunskap, exempelvis utbildning av 
personal, kan bokföras som en tillgång i den interna redovisningen (Ax m.fl., 2002). 
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Enligt Ax m.fl. (2002) så är detta inte möjligt att göra i den externa bokföringen 
tackvare den såkallade försiktighetsprincipen. 

Att organisationer väljer att redovisa internt, alltså mer än vad lagen kräver, beror på 
att intern redovisning leder till en ökad kunskap och kontroll av den egna 
verksamheten. Enligt Karlsson (1998) syftar intern redovisning bland annat till att 
istället för att bara åskådliggöra verksamhetens resultat som en helhet, visa resultatet 
fördelat på de olika avdelningarna/förvaltningarna (Lönnqvist m.fl., 1998). Den 
interna redovisningen är även ett sätt att mer detaljerat kunna visa vilka aktiviteter 
som har medfört konteringarna i den externa redovisningen. 

Den interna redovisningen syftar endast till att tillfredställa organisationens interna 
informationsbehov och är ett komplement till den externa redovisningen (Prenkert, 
1993; Karlsson, 1998). En välstrukturerad internredovisning är alltså ett sätt att öka 
kunskapen om den egna organisationen och få en överblick av hela verksamheten. Till 
en början var intern redovisning starkt förknippad med industriföretag och användes i 
stor utsträckning som ett sätt att utvärdera tillverkningsprocessen inom dessa företag 
(Karlsson, 1998). Numera, när datorer underlättat redovisning av alla dess slag, så 
används internredovisning i alla typer utav verksamheter (Karlsson, 1998).  

Det finns, eftersom den är frivillig och inte alltid offentlig, inga lagstadgade krav på 
hur en intern redovisning skall se ut (Prenkert, 1993). Den interna redovisningen 
utformas olika beroende på organisationens informationsbehov. Vilket sammanfattas 
på ett bra sätt i ett citat av Karlsson (1998, s 30): 

”Det är det interna behovet av information för bland annat uppföljning och 
planering av verksamheten som styr den interna redovisningens utformning. 
Därför är det viktigt att man noga kartlägger detta informationsbehov.”  

Hur organisationer väljer att utforma sin redovisning varierar, en del har två olika 
kontoplaner, således en för den externa redovisningen och en för de ekonomiska 
delarna av den interna redovisningen (Karlsson, 1998). De flesta organisationer väljer 
dock att använda en gemensam kontoplan, som då innefattar då både den interna och 
externa redovisningen (Karlsson, 1998). En kontoplan är en förteckning av 
organisationens konton och ett konto är relaterat till en viss typ av affärshändelser. 
Exempelvis finns ett konto som kallas postgiro (med kontonummer 1920) och ett som 
kallas löner (7010), när lönen skall betalas ut bokförs händelsen och påverkar då både 
postgirokontot och lönekontot (se: Thomasson, 2004) Vanligt vid användandet av en 
gemensam kontoplan är att den externa redovisningens kontoplan byggs ut på olika 
sätt. Organisationen kan, i exemplet med lönen, välja att redovisa lönen på ett sätt 
som gör det möjligt att hänvisa lönekostnaden till en viss kategori anställda 
(exempelvis: 7020 anställda X) (Prenkert, 1993). Ovanstående uppnås genom en mer 
detaljerad kontoplan. Ett annat sätt att få ökad inblick i verksamheten är att använda 
sig utav objektkoder (kallas även projektkoder i den här rapporten), vilket diskuteras 
nedan.  

Ett centralt begrepp inom intern redovisning är som berördes tidigare, objekt, ett 
objekt är en företeelse som organisationen önskar öka förståelsen för och kontrollen 
över, bland annat genom internredovisningen (Karlsson, 1998). Ett objekt kan 
exempelvis vara en avdelning, kundkategori, produkt eller ett visst projekt. 
Anledningen till att organisationer väljer att ytterligare redovisa sina objekt är att 
möjligheten att göra uppföljningar ökar och dessutom blir objekten generellt mer 
överskådliga. I den här rapporten är en kommuns EU-projekt objekten som kommer 
att behandlas. Ett sätt att redovisa objekt är att kostnader redovisas både som 
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kostnadsslag, det vill säga typ av kostnad (exempelvis på lönekontot, 7020), men att 
kostnaden även redovisas på ett sätt som visar vilket objekt (projekt Y) den tillhör 
(Karlsson, 1998; Lönnqvist m.fl., 1998). För att kunna härleda kostnader till de 
projekt som de tillhör kan såkallade objektkoder användas, en objektkod tillhör ett 
visst objekt och är alltid, inom verksamheten, unik (Karlsson, 1998). En redovisning 
som utförs enligt ovanstående kriterier kallas för flerdimensionell redovisning. Enligt 
Ax m.fl. (2002) är flerdimensionell redovisning ett bra sätt att öka detaljgraden och 
informationsinnehållet utan att för den sakens skull innebära särskilt mycket 
merarbete, varken innan systemet tas i bruk eller när det sedan används. 
Flerdimensionell redovisning används bland annat för att öka möjligheten att följa 
upp både den interna och den externa redovisningen. Sundsvalls kommun arbetar med 
flerdimensionell redovisning och skriver följande på sin hemsida (Sundsvalls 
kommun 2005a): 

”För kommunens förvaltningar finns ett gemensamt redovisningssystem. 
Redovisningsmodellen bygger på en flerdimensionell redovisning med indelning i 
olika koddelar för att kunna följa upp ekonomin utifrån den externa och den 
interna redovisningens krav.”  

Flerdimensionell redovisning har som nämndes ovan inte bara med projekt att göra, 
ett objekt behöver inte alls vara ett EU-projekt. För att veta vilka objekt som är 
intressanta, men även vad som är intressant att veta om dem, är det viktigt att veta 
vilket informationsbehov organisationen har (Prenkert, 1993). I det här fallet handlar 
det om vad kommuner behöver för information om pågående och avslutade EU-
projekt. Utifrån det nuvarande informationsbehovet kan olika planer utvecklas, de 
planer som kan bli aktuella att behandla i den här rapporten är kodplan och 
lagringsplan (Karlsson, 1998). 

En kodplan är en förteckning av de koder som används vid redovisningen, med koder 
avses kontokoder och objektskoder (Lönnqvist m.fl., 1998). Kodplanen bestämmer 
därmed möjligheten att identifiera en viss kostnad och ett specifikt projekt. Kodplanen 
används som ett komplement till de ordinarie konteringarna och är fristående från 
reglerna om dubbel bokföring (Se: Lönnqvist m.fl., 1998). En kodplan har som mål 
att ge en så god överblick som möjligt av organisationens objekt. En lagringsplan är 
en plan för hur data skall lagras. Exempelvis skulle en lagringsplan i kommunernas 
fall vara en plan för hur EU-projekten skall lagras för att underlätta uppföljning. En 
lagringsplan skulle förmodligen innebära ett framtagande av någon form av 
databasregister innefattandes samtliga EU-projekt (Karlsson, 1998).  

2.3 Ekonomistyrning 
Begreppet ekonomstyrning associeras traditionellt med budgetering, 
produktkalkylering och internredovisning (Ax m.fl., 2002). Ekonomistyrning är, 
enligt Ax m.fl. (2002), det arbete som är inriktat mot att planera, genomföra, följa 
upp, utvärderar och anpassa företags verksamhet i strävan att uppnå ekonomiska mål 
av finansiell såväl som icke-finansiell karaktär. Vilket även sammanfattas i ett citat av 
Ax m.fl., 2002, s 64: 

”Ekonomistyrning avser all den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag 
där måttenheten är pengar.” 

Som citatet antyder, med tanke på dess generalitet, finns det många sätt att se på 
begreppet ekonomistyrning. Definitionerna ser även olika ut beroende på vilken 
tyngdpunkt som läggs på ekonomi respektive styrning (Ax m.fl., 2002). I den här 
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rapporten kommer fokus att ligga på styrning, särskilt med tanke på arbetets mer 
generella definition av ekonomi.  

Ett sätt att se på ekonomstyrning är att det är ett samlingsnamn för de modeller och 
metoder som en organisation tillämpar internt (Brorström m.fl., 1989). Med detta 
menas ungefär att ekonomistyrningen är en samling verktyg, vilka skall användas i 
syfte att styra verksamheten (Brorström m.fl., 1989). Dessa verktyg kan exempelvis 
vara modeller som avser att mäta, följa upp och redovisa, resultatet för en viss del 
utav verksamheten. Ekonomistyrning är dock mer än bara en samling verktyg och 
metoder. Ekonomistyrning behandlar även det organisatoriska sammanhanget, vilket 
kortfattat innebär att mått och mål för verksamhetens ekonomi måste utformas på ett 
sådant sätt att de accepteras av berörda parter (Ax m.fl., 2002).  

Ekonomistyrning i det här arbetet avser de verktyg och aktiviteter som syftar till att 
underlätta ekonomisk redovisning, uppföljning och överblickbarhet av EU-projekt i 
kommuner. Ett utav verktygen som tillämpas inom ämnet ekonomistyrning är 
ekonomiska styrmodeller, dessa behandlas i nästa avsnitt. 

2.3.1 Ekonomiska styrmodeller 

De modeller som presenterats hittills i det här arbetet har varit av en generell karaktär. 
Nedan följer en redogörelse för en typ av modeller som är mer åt det matematiska 
hållet och aningen mer abstrakta, nämligen ekonomiska styrmodeller.  

En ekonomisk modell är en modell vars syfte är att beskriva den ekonomiska delen 
utav verkligheten i en viss verksamhet. En ekonomisk styrmodell är alltså ett verktyg 
för att styra ekonomin i en verksamhet, eller delar utav en verksamhet (Brorström 
m.fl., 1996). Med ekonomisk styrning avses bland annat styrningen av, och 
riktlinjerna för, den ekonomiska redovisningsprocessen. En ekonomisk styrmodell 
anger för vilka objekt (EU-projekt i det här fallet) som ekonomisk information skall 
framtagas och även vilken typ av information som skall hämtas (Magnusson m.fl., 
1984). En modell av det här slaget innebär alltså bland annat ett standardiserat sätt att 
strukturera upp rutiner och inrätta klara riktlinjer för att hantera en ekonomisk 
process. Processen i fråga behöver naturligtvis inte vara just redovisning av projekt, 
utan kan utgöras av vilken ekonomisk process som helst. I den här rapporten 
behandlas emellertid hur en ekonomisk modell skulle kunna underlätta styrningen av 
EU-projekt. Således är det kommunala EU-projekt som utgör styrmodellens objekt, 
vilken information som skall hämtas om dessa är dock inte lika självklart. För att 
komma tillrätta med detta krävs en kartläggning av det interna informationsbehovet 
(Magnusson m.fl., 1984).  

Det centrala med den här rapporten är att undersöka huruvida en ekonomisk modell 
som behandlar informationshantering inom EU-projekt skulle kunna innebära en 
standardisering inom redovisandet. Detta är avgörande för möjligheten att få en bättre 
struktur på redovisningen samt en förutsättning för att explicit kunna ställa krav på det 
IS som avser att underlätta hanteringen av EU-projekt. Den ekonomiska modell som 
används inom kommuner och dess förvaltningar idag är en budget- och 
redovisningsmodell och innebär en konsekvent tillämpning av resultat- och 
balansräkningar på såväl förvaltningsnivå som kommunnivå (Nationalencyklopedin, 
2005). Enligt Brorström (1988) är en väsentlig utgångspunkt för en budget- och 
redovisningsmodells uppbyggnad att sambandet mellan kommunens finansiella 
ställning och utveckling och de kostnader som kan tillåtas inom verksamheterna 
tydligt skall framgå. Vidare anser Brorström (1988) att det är pedagogiskt viktigt att 
påvisa sambandandet mellan kommunens finansiella ställning och dess kostnader då 
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det möjliggör en kunskapsutveckling hos användarna av informationen. En 
ekonomisk modell skall förvisso underlätta redovisningen, men behöver därför inte i 
sig vara enkel (Brorström m.fl., 1996). Med ovanstående i åtanke kan frågan ställas 
huruvida det är så att en expansion av den nuvarande modellen, vilket innebär en mer 
komplex modell, skulle kunna underlätta redovisningen av EU-projekt. Ekonomiska 
modeller behandlas utförligare längre fram i rapporten, då i avsnittet om ekonomiska 
projektstyrningsmodeller.  

2.4 Vad är ett projekt? 
Ett projekt är någonting som utförs utöver den ordinarie verksamheten. Ett projekt 
kan således beskrivas som en motsats till processen, då processen utgör 
linjeorganisationen. Linjeorganisationen är en organisations huvudsakliga uppgift och 
en process som ständigt upprepas. Ett projekt kan definieras enligt följande (Ander 
m.fl., 1989, s 10): 

”Ett projekt är en avgränsad arbetsuppgift som har ett bestämt syfte och som 
skall genomföras inom vissa begränsande ramar, exempelvis tids- och 
kostnadsramar”. 

Av definitionen ovan kan ett antal punkter läsas ut, ett projekt kännetecknas således 
av att (Ekmark, 1997):  

• Ett projekt är en engångsuppgift. 

• Ett projekt är tidsbegränsat. 

• Ett projekt är en konkret arbetsuppgift med ett tydligt slutmål. 

• Ett projekt är tilldelat begränsade resurser, som sätter dess ramar. 

Det bör dock tilläggas att trots att ett projekt har vissa karaktäristiska egenskaper så är 
alla projekt olika. Inget projekt är det andra likt, därför finns det ingen universal 
modell för hur ett projekt skall bedrivas. Det finns följaktligen ett antal olika typer av 
projekt som alla har olika syften. Två typer av projekt är (Ekmark, 1997): 

• Forsknings- och utvecklingsprojekt (syftar till att öka kunskap) 

• Utredningsprojekt (syftar till att leda till förbättringsförslag) 

Projekt som kategoriseras som forsknings- och utvecklingsprojekt är ofta 
kunskapsorienterade. Projekt av det här slaget är vanliga inom kommuner, då många 
kommuner driver kunskapsutvecklande projekt, vilka hamnar i denna kategori. Den 
andra typen, utredningsprojekt, har som syfte att leda till förändringsförslag av den 
nuvarande situationen. Som ett exempel kan arbetet med att skriva den här rapporten 
ses som ett projekt, detta projekt matchar då båda ovanstående typer av projekt. Den 
andra utav de två nämnda kategorierna avser att leda fram till en tredje typ av projekt, 
nämligen ett såkallat genomförande projekt. Ett genomförande projekt är, precis som 
namnet antyder, ett projekt som avser att genomföra någon typ av förändring utifrån 
vad som förvärvats i tidigare projekt (Ekmark, 1997). 
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2.4.1 Projektstyrning 

Projektstyrning handlar i huvudsak om planering och uppföljning av projekt (Carlson 
m.fl., 2002). Ett citat som väl beskriver vad som generellt menas med projektstyrning 
är (Hendrickson, 1998): 

“Project management is the art of directing and coordinating human and 
material resources throughout the life of a project by using modern 
management techniques to achieve predetermined objectives of scope, cost, 
time, quality and participation satisfaction.”  

Projektstyrning handlar således mycket om att under projektets varaktighet styra och 
kontrollera projektet i syfte att nå, för projektet, uppsatta mål (Hendrickson, 1998). 
Enligt Carlson m.fl. (2002) är en förutsättning för att ett projekt skall kunna 
genomföras med förväntat resultat att projektets tillstånd går att mäta över tiden. 
Ovanstående innebär att de som driver projektet kontinuerligt måste kunna följa dess 
utveckling. Nedanstående bild sammanfattar Hendrickson (1998) ramverk för 
projektstyrning: 

 

Figur 1: De grundläggande komponenterna för projektstyrning (efter 
Hendrickson, 1998) 

Bilden har tolkats enligt följande: Kunskaper om styrning generellt och kännedom om 
den specifika projektdomänen (EU-projektets domän) utgör tillsammans grunden för 
styrningen av projektet. Däremot skall inte möjligheten att tillämpa verktyg inom 
andra discipliner förringas. En tydlig tendens är dock att verktyg som exempelvis 
datorbaserade IS och beslutstödssystem numera har adapterats och ofta är 
förkommande verktyg inom den ordinarie styrningen.  

Projektstyrning sker ofta med hjälp av en såkallad projektstyrningsmodell. En 
projektstyrningsmodell är en modell av det arbete som skall ske inom ett projekt, 
syftet med en projektstyrningsmodell är att bryta ner och strukturera projektet. Vilket 
är ett sätt att öka kontrollen genom att fokusera på de mindre delarna som ingår i 
projektet. En projektstyrningsmodell kan se olika ut beroende på vilket fokus den har, 
det finns exempelvis ekonomiska projektstyrningsmodeller vilka behandlas längre 
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fram i rapporten. I projektstyrning ingår bland annat projektredovisning och 
projektuppföljning vilka tillsammans syftar till att öka överblickbarheten av projekten. 
Detta är också vad som behandlas i nästkommande tre avsnitt.  

2.4.2 Projektredovisning 

En organisation kan välja att redovisa sina projekt på olika sätt beroende på i vilken 
omfattning projekt bedrivs och hur stort informationsbehovet är (Karlsson, 1999). I en 
organisation där projekt bedrivs vid enstaka tillfällen och medför små ekonomiska 
resurser är förmodligen angelägenheten att redovisa projekten internt inte så stor (Ax 
m.fl., 2002). En organisation som i stället regelbundet genomför olika typer av projekt 
och där projekten utgör en betydande del av verksamhetens budget har däremot ett 
större behov av att redovisa projekten på bästa möjliga sätt (Ax m.fl., 2002). 
Lagenligt så behöver projekten bara redovisas som ett antal kostnader och redovisas 
då på respektive kostnadskonto (Karlsson, 1998). Eventuella bidrag kan redovisas på 
ett gemensamt konto för alla typer av projekt. Ovanstående redovisningsmetod gör det 
dock i stort sett omöjligt att spåra vilka kostnader, bidrag och eventuella intäkter, som 
hör till vilket projekt (Karlsson, 1998).  

För att ett projekt skall kunna analyseras krävs kodning av projektets ekonomiska 
händelser. Som avsnittet om intern redovisning diskuterar så är det även viktigt att 
redovisa projektets icke-ekonomiska aktiviteter. Detta på grund av att dessa två 
redovisningar är beroende av varandra för att tillsammans kunna förmedla en tydlig 
bild av projektet. Det är även viktigt att redovisningen av projekten sker löpande och 
att olika ekonomiska händelser inte släpar efter i redovisningen. Om redovisningen 
inte sker regelbundet kan det vara svårt att behålla kontrollen över hur projektet ligger 
till ekonomiskt vid en specifik tidpunkt. Kostnader skall alltid redovisas till den 
period som de tillhör (Thomasson, 2004). 

2.4.3 Projektuppföljning 

När ett projekt väl har startats upp är det viktigt att regelbundet granska hur projektet 
ligger till med avseende på det förutbestämda målet (Wisén m.fl., 2001; Ekmark, 
1997). Ovanstående kallas ofta för uppföljning, en uppföljning kan syfta till att 
antingen kontrollera ett pågående projekt eller att analysera ett avslutat projekt. Enligt 
Wisén m.fl. (2001), är en aktiv uppföljning nyckeln till kontroll över projektets 
fortskridande. När det gäller den renodlat ekonomiska uppföljningen så är den väldigt 
beroende av projektredovisningens kodning. Det är dock viktigt att en uppföljning 
inte bara syftar till att kontrollera olika kostnader i projektet (Ekmark, 1997). En 
uppföljning skall dessutom ta fram både positiva och negativa sidor med projektet, 
detta är en avgörande faktor för att en uppföljning inte skall uppfattas som något 
jobbigt av projektdeltagarna (Wisén m.fl., 2001; Ekmark, 1997).  

Kostnader för ett projekt kan vara svåra att bedöma, även för ett redan avslutat 
projekt, exempelvis är det svårt att uppskatta vad det egentligen kostar att låta 
projektmedlemmarna utebli från ordinarie verksamhet (Ekmark, 1997). Enligt Ekmark 
(1997), är uppföljningen en del i ledet som syftar till att få en ökad kontroll av vilka 
kostnader som hör till vilket projekt. När det gäller EU-projekt är det utöver 
kostnaderna även viktigt att öronmärka bidrag ifrån EU, för att göra det möjligt att 
relatera ett bidrag till det projekt som det tillhör.  

Det får inte vara för krångligt att följa upp ett projekt, därför är det viktigt att de 
förhållanden som skall följas upp är beslutade om i förväg (Ekmark, 1997). Enligt 
Karlsson (1998) är uppföljning ett viktigt styrmedel inom alla organisationer. Det är 
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därför viktigt att uppföljningen finns med i bakhuvudet på den som designar 
styrmodeller för EU-projekt. Uppföljningen skall analysera eventuella avvikelser ifrån 
plan, såväl under projektets gång som i efterhand. En uppföljning av projektets 
ekonomiska förhållande avser att öka den ekonomiska överblickbarheten, vilket 
diskuteras ytterligare i nästkommande avsnitt (Magnusson m.fl., 1984). 

2.4.4 Överblickbarhet av projekt 

Med överblickbarhet avses i den här rapporten möjligheten att betrakta något och utan 
svårighet kunna tolka informationen kring fenomenet. Exempelvis innebär detta för 
EU-projekt att det utan svårighet går att se vilka projekt som bedrivs, vilka projekt 
som har bedrivits och vilka kostnader och bidrag som relaterar till ett visst projekt. 
Ekonomisk överblickbarhet innebär även att det skall vara möjligt att följa pågående 
projekts ekonomiska status. 

Ett problem som lätt kan uppstå då den ekonomiska överblickbarheten av projekt är 
väldigt begränsad är svårigheter att överblicka hur resurserna fördelas inom 
verksamhetens olika projekt. Detta kan i sin tur innebära bekymmer då organisationen 
skall fatta beslut om eventuella uppstarter av nya projekt. Vilket beror på att det är 
svårt att veta vilka projekt som redan är igång och därför även att avgöra vilka 
områden som bör prioriteras. En ökad överblickbarhet medför alltså en ökad kontroll 
och struktur av projekten (Karlsson, 1998). Ett sätt att öka den ekonomiska 
överblickbarheten är att utöka den ekonomiska redovisningen. Exempelvis kan 
projekten tilldelas objektkoder, vilket är att sätt att särskilja och beskriva dem 
ytterligare (Karlsson, 1998). Dessutom betyder det att kostnaderna för projekten kan 
redovisas på ett sätt som gör det möjligt att se vilken objektkod dem relaterar till. Om 
ovanstående uppfylls är det i slutändan möjligt att spåra en specifik kostnad till ett 
visst projekt.  

Hittills har det här avsnittet handlat mycket om den ekonomiska överblickbarheten, 
det finns dock mycket mer att överblicka i ett projekt än enbart den ekonomiska 
statusen. För att ett projekt överhuvudtaget skall kunna överblickas och tolkas på ett 
rättvisande sätt så behöver den ekonomiska informationen kunna jämföras med 
projektets icke-ekonomiska information. Att endast utvärdera ett projekt utifrån 
huruvida det har befunnit sig inom kostnadsramarna eller inte är inte lika intressant 
som att kunna se varför det gick som det gick och vad pengarna har gått till. Ett 
projekt kan vara lyckat trots att kostnaderna överstiger budget och misslyckat även 
om det kostade mindre än beräknat. Detta gäller i synnerhet EU-projekt, vilka sällan 
har ett ekonomiskt vinstsyfte utan oftare skall fungera som ett stöd för länder, 
verksamheter och i slutändan enskilda individer. Vilket mer konkret innebär att 
projektets ekonomiska status ibland är ointressant om inte projektets icke-ekonomiska 
resultat kan vägas in, exempelvis vilka aktiviteter och insatser som projektet medfört. 
Sammanfattningsvis är därmed både ekonomisk och icke-ekonomisk dokumentation 
avgörande för möjligheten att överblicka ett projekt.  

2.5 Ekonomisk projektstyrningsmodell 
En ekonomisk modell är, som nämndes tidigare, en modell som avser att underlätta en 
ekonomisk process. En projektstyrningsmodell är en modell som avser att underlätta 
styrningen av projekt. En sammanslagning av begreppen blir således ekonomisk 
projektstyrningsmodell, med detta avses en modell som syftar till att underlätta 
styrning och kontroll av de ekonomiska processerna i ett projekt. En ekonomisk 
projektstyrningsmodell skall vara utformad så att den förser projektets intressenter 
med den information som krävs för styrning av projekt (Magnusson m.fl., 1984). 
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Vidare anser Magnusson m.fl. (1984) att modellen skall göra det möjligt att mäta det 
ekonomiska resultatet för en viss tidsperiod för en avdelning/förvaltning som bedriver 
projekt. Detta innebär att resultatet givetvis skall kunna redovisas externt men att det 
även skall gå att få intern rapportering om projekt. En ekonomisk 
projektstyrningsmodell bör ange vilka ekonomiska data som skall redovisas för ett 
projekt och även hur dessa data skall redovisas. Syftet med ovanstående är att 
underlätta den ekonomiska styrningen av projektet. En lyckad ekonomisk styrning av 
projekt innebär en ökad medvetenhet, en ökad medvetenhet betyder i sin tur en ökad 
kontroll och en ökad kontroll innebär att de som driver och ingår i projekten känner 
större trygghet. En ekonomisk projektstyrningsmodell understödjer även möjligheten 
att lättare att få en ekonomisköverblick över samtliga projekt, eftersom 
projekthanteringen med hjälp av modellen följer ett särskilt mönster. Detta är speciellt 
viktigt i fallet med EU-projekt med tanke på att det ofta bedrivs flera EU-projekt 
samtidigt. Modellen är således viktig för att beskriva och lära ut det arbetsmönster 
som organisationen har, tilläggas bör dock att en ekonomisk projektstyrningsmodell 
ofta kan ses som en utbyggnad av en vanlig projektstyrningsmodell. Detta innebär att 
en ekonomisk projektstyrningsmodell som är ett stöd vid den ekonomiska 
redovisningen även i stor utsträckning kan stödja övriga projektrelaterade processer. 
Följaktligen är en ekonomisk projektstyrningsmodell en modell som kan strukturera 
och stödja olika projektarbetsprocesser, ekonomiska likaväl som icke-ekonomiska.  

2.6 Informationssystem för projektverksamhet 
Ett IS är ett system som på olika sätt behandlar information (Avison m.fl., 1997). Ett 
informationssystems syfte är således att samla in, bearbeta, lagra och distribuera 
information. När termen informationssystem används åsyftas ofta datorstödda IS, det 
finns dock IS som är helt manuella. Avison m.fl. (1997) tar upp 3 typer av IS, dessa är 
informella IS, manuella IS och datorbaserade IS.  

Informella IS är ett slags komplexa mönster av beteende som utvecklas inom en 
organisation utan att dessa är formellt fastställda. Det handlar alltså om invanda 
beteenden som aldrig på något sätt formellt beslutats om. Även med hänsyn till att 
dessa mönster aldrig fastslagits så utgör de likväl verksamhetens IS. Det är givetvis 
viktigt att en organisation kan förstå dessa beteendemönster för att på så vis kunna 
effektivisera dem. Vilket i förlängningen även leder till en effektivisering av 
verksamheten.  

Den andra typen av IS som diskuteras är manuella IS, dessa är 
informationsproducerande mönster som är formellt fastställda, men som inte sker med 
hjälp utav datorer. Den här typen av IS försvann till stor del på 1960-talet, då mycket 
administrativ personal ersattes av datorer.  

Datorbaserade/IT-baserade IS, som är den tredje typen, är den som oftast förknippas 
med termen informationssystem. Datorbaserade/IT-baserade IS fungerar i mångt och 
mycket som ett manuellt IS. Dock finns det en stor skillnad, nämligen att det är just 
datorbaserat, detta innebär att datorbaserad hård- och mjukvara på olika sätt används 
vid informationsbehandlingen. En verksamhets redovisningssystem är ett exempel på 
ett datorbaserat IS. Sammanfattningsvis kan ett datorbaserat IS sägas vara en samling 
automatiserade processer som syftar till att generera information.  

Enligt Avison m.fl. (1997) är det viktigt att informationsspridning och 
kommunikation mellan anställda fungerar på ett smidigt sätt, oavsett om processen 
följer fastställda mallar eller om det sker på ett mer informellt men ändå invant sätt. 
Som punkterna ovan visar så är det fel att, som många faktiskt gör, synonymt använda 
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IT och IS. IS är sättet som information sprids på medan IT är tekniken som möjliggör 
detta informationsflöde (Avison m.fl., 1997). Följaktligen är ett IS ett system som 
behandlar information medan IT ibland är en mycket viktig del av systemet. Ett IS är 
ett system som kan ge stöd vid bland annat planering, övervakning och styrning av en 
verksamhet inom en organisation (Avison m.fl., 1997). En sådan verksamhet kan 
exempelvis vara en organisations arbete med EU-projekt. Ett IS skulle bland annat 
kunna underlätta hanteringen av projekt, samt bevara och sprida informationen kring 
dessa. Wisén m.fl. (2001) betonar vikten av att inte underskatta datorn som 
hjälpmedel vid hanteringen av projekt. Således bör ett datorbaserat IS understödja den 
modell och de riktlinjerna som behandlas i den här rapporten. Därmed kommer IS i 
fortsättningen att behandlas utifrån vilka riktlinjer det skulle behöva stödja. 

2.7 EU-projekt inom kommunal verksamhet 
Varje organisation, myndighet eller företag som erbjuder finansiellt stöd till ett 
projekt har alltid en avsikt med det (EU-upplysningen, 2005). När det gäller EU som 
bidragsgivare är avsikten att främja EU:s utveckling inom olika samhällssektorer 
(EU-upplysningen, 2005). Bakom varje EU-bidrag finns alltså ett politiskt syfte som 
speglar projektets mål och inriktning. Ovanstående innebär bland annat att ett projekt 
måste ha ett uttalat europeiskt syfte för att projektet skall beviljas EU-bidrag. Ett 
vanligt krav är således att ett EU-projekt skall involvera flera medlemsländer och att 
det skall tillföra någon form utav mervärde för den europeiska unionen. Hela EU:s 
stödsystem bygger på att stärka EU och EU:s konkurrenskraft gentemot omvärlden. 
Stödsystemet bygger även på en strävan efter att uppfylla EU:s gemensamma mål 
inom olika områden, exempelvis miljöpolitiska mål. Ett annat villkor som är centralt 
för EU-stöd är att det syftar till att minska de ekonomiska klyftorna mellan EU-
länderna, de stora ekonomiska klyftorna anses hämma EU:s utveckling (EU-
upplysningen, 2005). Även sociala klyftor är ett problem för EU:s fortsatta utveckling 
(EU-upplysningen, 2005). Det går även, utöver internationella samarbetsprojekt, att 
bedriva nationella projekt med stöd från EU. Om exempelvis EU har fattat beslut om 
att det är viktigt att bevara fiskebeståndet i Östersjön, kan svensk fiskenäring söka 
EU-bidrag för ett projekt som strävar efter att tillgodose detta mål.  

Enligt EU-upplysningen (2002) är ett EU-projekt ett projekt som helt eller delvis 
finansieras av EU, pengar som då betalas ut ifrån den gemensamma budgeten. EU står 
oftast för ungefär hälften av kostnaderna för att driva ett EU-projekt, resten får 
deltagarländerna betala ur egen kassa (EU-upplysningen, 2002). Bidragen finansieras 
som tidigare nämnts av den gemensamma budgeten. Budgeten består framförallt av 
EU-ländernas medlemsavgifter, medlemsavgifterna varierar och räknas ut efter 
medlemslandets BNI (bruttonationalinkomst). Enligt EU-upplysningen (2005) får 
Sverige tillbaka ungefär hälften av det som betalas in i medlemsavgift, men den 
exakta summan är svår att beräkna eftersom vissa projekt indirekt påverkar Sverige på 
olika sätt. Den årliga medlemsavgiften är för tillfället 23 miljarder, grovt räknat, varav 
ungefär 11 miljarder beräknas komma Sverige tillgodo i form av bidrag (EU 2005b). 

Det som ligger till grund för vilka projekt som kan bedrivs med EU-stöd är såkallade 
fonder och program. Det finns ett antal olika fonder och program, vilka har varierande 
syften. Några typer av fonder som finns är: fiskerifonden, jordbruksfonden, 
socialfonden och regionalfonden. När det gäller program så finns det bland annat 
regionalprogram och transnationella sektorsprogram. Regionalprogram är geografiskt 
begränsade och riktar sig till mottagare i medlemsländerna (EU-upplysningen, 2005). 
Transnationella sektorsprogram däremot är geografiskt obundna och behandlar istället 
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olika instanser inom ett specifikt område, exempelvis miljöområdet (EU-
upplysningen, 2005). Att i detalj beskriva alla fonder och program är inte särskilt 
intressant utifrån det här arbetets syfte, men att spridningen är stor kan lätt 
konstateras. Programmen behandlar nämligen allt ifrån industriell utveckling till 
miljö- och folkhälsa.  
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3. Problembeskrivning 
I arbetet med projekt genereras ofta stora mängder information. Om denna 
information inte hanteras och tolkas på rätt sätt kan detta få betydande konsekvenser 
(Hendrickson, 1998). Att information samlas in, finns tillgänglig och är korrekt är 
avgörande för projektledningens beslutsfattande (Hendrickson, 1998). Enligt 
Hendrickson (1998) så finns det en större möjlighet att tidigt upptäcka brister i 
projektet om deltagarna har tillgång till rättvisande och uppdaterad information. 
Informationen är framförallt viktig då projektet designas samt vid kontroll av 
projektet. Detta beror på att projektdeltagarna då kan agera informerat istället för 
utifrån antaganden. När det gäller samarbetsprojekt så är kontroll av information och 
dess flöden extra betydelsefull. Detta beror framförallt på att olika projektparters, ofta 
samtidigt, arbetar med olika delar av projektet. Trots att projektet består av flera 
mindre delar så finns det alltid ett gemensamt, övergripande mål, av den orsaken är 
det därför viktigt att samtliga inblandade hela tiden hålls uppdaterade. Vilket 
exempelvis kan uppnås genom verktyg som stödjer uppföljning, delning av datafiler 
(dokumentation), kommunikation via E-post och videolänk. Trots att rutiner och 
stödjande verktyg medför kostnader kan inte kostnaderna på grund av utebliven eller 
dålig information nog poängteras. Kostnader som givetvis gäller 
projektmedlemmarna, men framförallt även organisationen som helhet i sin framtida 
projektverksamhet. Därför bör all kunskapsgenererande information kring projekten 
sparas i någon form av datorsystem (Hendrickson, 1998; Wisén, 2001).  

Som bakgrunden diskuterar så är en ekonomisk projektstyrningsmodell ett verktyg för 
att hantera de processer som ingår i driften av projekt, dessa processer består ofta till 
stor del av informationshantering. Nedan diskuteras de ekonomiska delarna av 
modellen. 

Den ekonomiska modell som idag används inom kommuner och dess förvaltningar är 
en budget- och redovisningsmodell, följaktligen tillämpas resultat- och 
balansräkningar inom respektive förvaltning, men även för kommunen som helhet 
(Nationalencyklopedin, 2005). Enligt Brorström (1988) är en väsentlig utgångspunkt 
för en budget- och redovisningsmodells uppbyggnad att sambandet mellan 
kommunens finansiella ställning och utveckling och de kostnader som kan tillåtas 
inom verksamheten tydligt skall kunna överblickas. Detta resonemang bygger 
Brorström (1988) på antagandet om att redovisningen genom att påvisa detta samband 
mellan kommunens finansiella ställning och dess kostnader möjliggör en 
kunskapsutveckling hos användarna av informationen. Brorström m.fl. (1996) 
påpekar även att en ekonomisk modell visserligen skall underlätta redovisningen, men 
att det inte behöver betyda att modellen i sig är enkel. Med stöd av ovanstående 
resonemang kan frågan ställas huruvida det inte är så att en expansion av den 
nuvarande modellen, det vill säga en mer komplex modell med ett bredare fokus, 
skulle kunna underlätta redovisningen av EU-projekt. Mer konkret berör frågan 
således verksamhetsansvarigas behov av särskild information, information som då 
kanske inte finns tillgänglig i den ordinarie bokföringen (Brorström m.fl., 1996). Det 
handlar även om hur en modell av det här slaget kan öka möjligheterna till säker 
styrning av verksamheten och korrekt beslutsfattande. 

Det behöver dock inte vara så att det är en mer avancerad modell som är lösningen på 
en organisations styrproblem. Enligt Prenkert (1993) beror styrproblemen oftast på att 
det råder otillgänglighet av information inom verksamheten. Således kan lösningen 
även vara ett bättre stöd för den redan befintliga projektstyrningsmodellen. Som 
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diskuterades i bakgrunden så är ett IS ett stödsystem för att samla in, bearbeta, lagra 
och distribuera information. Med utgångspunkt i detta är det därför intressant att 
undersöka vilka processer som ett IS måste kunna stödja för att underlätta arbetet med 
EU-projekt. Ett effektivt IS är därmed ett medel i syfte att förebygga 
informationsbrist.  

Enligt Karlsson (1998) så kräver styrning information, en organisation måste därför 
lägga stor vikt vid utformningen av sina IS, den interna redovisningen utgör ofta en 
viktig del utav detta IS. Om den interna redovisningen brister, exempelvis utformas 
efter ett felaktigt informationsbehov, så finns risken att ansvariga inom kommunen 
fattar felaktiga beslut. Med felaktiga beslut menas beslut som inte är optimala och 
som inte hade behövt fattas om beslutsfattarna haft den information de behöver. Hur 
en organisations styrproblem ser ut varierar, liksom organisationens 
informationsbehov (Prenkert, 1993). Grunden till de allra flesta styrproblemen utgörs 
dock av brist på information, det är därför viktigt att noga kartlägga detta 
informationsbehov (Karlsson, 1998).  

Nedan följer ett antal exempel på styrproblem som kan uppstå vid informationsbrist 
(Prenkert, 1993).  

1. Brist på information angående resursutnyttjande, om inte information finns om 
vilka resurser som används (personal, råvaror mm) i nuläget är det svårare att 
bedöma framtida resursbehov. Översatt till fallet med EU-projekt innebär det 
att de lokaler, inventarier och den personal som ingår i ett projekt bör 
dokumenteras för att öka förståelsen för hur projektet kommer att se ut i 
framtiden, samt underlätta förståelsen för framtida liknande projekt.  

2. Fel områden prioriteras, utan rätt information så minskar medvetenheten om 
vilka områden som redan tilldelats resurser. Detta kan exempelvis leda till att 
EU-projekt inriktas på områden som egentligen inte borde ha så hög prioritet. 

3. Med bristfällig information kan det dessutom bli svårare att följa upp olika 
ansvarsenheter, bland annat att överblicka hur det ekonomiska ansvaret 
uppfylls av olika projektgrupper. Det är även omöjligt att, utan rätt ekonomisk 
information, avgöra vilka aktiviteter som fodrar vilka resurser. Ovanstående 
leder till att det är svårare att veta var det finns rationaliseringsmöjligheter.  

En ekonomisk styrmodell kan användas i syfte att tillgodose det interna 
informationsbehovet i en organisation (Prenkert, 1993). Således bör en sådan modell 
kunna underlätta styrningen av en kommuns ekonomi. Det som är intressant utifrån 
den problemställning som diskuteras i den här rapporten är dock hur en ekonomisk 
projektstyrningsmodell skulle kunna utformas för att underlätta 
informationshanteringsprocessen i EU-projekt. Information som i det här fallet inte 
bara är av traditionellt ekonomisk karaktär, men som delvis syftar till att öka den 
ekonomiska överblickbarheten. En ekonomisk projektstyrningsmodell är en samling 
riktlinjer för hur en viss redovisningsprocess bör hanteras, det vill säga ett verktyg för 
struktur. Om inte processen kan struktureras kan inte heller informationsbehovet 
tillgodoses (Hendrickson, 1998). Av denna anledning är det intressant att undersöka 
vilka riktlinjer som finns i dagsläget och även hur riktlinjerna upplevs av de 
inblandade i arbetet med EU-projekt. 

Enligt Wisén m.fl. (2001) Är det viktigt att projektgruppen frågar sig huruvida rätt 
beslut verkligen kan fattas om information saknas. Inom ett specifikt projekt är det 
viktigt att de inblandade vet vad de skall göra vid olika skeden i projektet (Wisén 
m.fl., 2001), detta kan underlättas genom att all information som rör projektet finns 



3. Problembeskrivning 

18 

inlagt på dator (Hendrickson, 1998). Även Avison m.fl. (1997) talar om vikten av att 
samla så mycket som möjligt i ett datorbaserat IS. Som diskuterades i bakgrunden så 
är varje EU-projekt unikt. Att upprätta projektadministrativa föreskrifter för varje 
enskilt projekt är dock ett ineffektivt sätt att arbeta (Wisén m.fl., 2001). Därför bör det 
enligt Wisén m.fl. (2001), inom en organisation finnas tydliga riktlinjer för hur 
projekt skall bedrivas. Dessa riktlinjer kan sammanfattas i en projektstyrningsmodell, 
som då beskriver hur EU-projekt generellt bör hanteras. Denna modell kan sedan med 
fördel stödjas av ett anpassningsbart IS. 

För organisationens ledning fungerar riktlinjerna som enhetliga och översiktliga 
instrument för samordning av projektverksamheten (Wisén m.fl., 2001). Ovanstående 
innebär bland annat att riktlinjerna/föreskrifterna är ett sätt för ledningen att fatta 
beslut (Wisén m.fl., 2001). Utan riktlinjer kan det vara svårt att skilja ansvar och 
resurser inom projektet från ordinarie verksamhet (Wisén m.fl., 2001). Detta är extra 
viktigt inom just den ekonomiska redovisningen, då exempelvis kostnader skall 
fördelas. Redovisning och övrig dokumentation bör göras successivt under projektets 
gång, dess omfattning varierar givetvis beroende på projektets storlek (Wisén m.fl., 
2001; Carlson m.fl., 2002). Carlson m.fl. (2002) tar upp ett antal fallgropar som är 
vanliga i arbetet med projekt, dessa listas nedan: 

1. Rutinerna brister, exempelvis vad gäller uppföljning och information. 
Genomarbetade rutiner ger en bättre förankring, styrning och utvärdering av 
projekt. 

2. Dokumentationen är bristfällig. En bra och kontinuerlig dokumentation ökar 
möjligheterna till uppföljning, rapportering och utvärdering av projektet. 

3. Reaktionen på eventuella avvikelser från projektplanen är inte tillräckligt 
snabb. Tid och pengar kan sparas på att åtgärda problem direkt. 

Framförallt de första två punkterna relaterar direkt till syftet med en 
projektstyrningsmodell, nämligen att skapa rutiner och riktlinjer. Den tredje punkten 
behöver mer sällan inträffa under förutsättningen att punkt ett och två åtgärdas. 
Samtliga punkter är direkt relaterade till informationsbrist, en projektstyrningsmodell 
som förebygger fallgroparna bör således även minska omfattningen av de styrproblem 
som nämns ovan. En ekonomisk projektstyrningsmodell skall därmed vara utformad 
så att den förser de inblandade med den information som krävs för styrning av 
projektet (Magnusson m.fl., 1984).  

Sammanfattningsvis så handlar det här arbetet om att undersöka vilka riktlinjer som 
bör finnas i en ekonomisk projektstyrningsmodell som avser att underlätta 
redovisningen av EU-projekt. Ovanstående modell kan följaktligen ses som ett stöd 
för att driva EU-projekt, dock kan modellen även ses som ett första steg i 
utvecklandet av ett datorbaserat IS. Detta resonemang leder fram till följande 
problemställning: 

”Vilka riktlinjer bör finnas vid upprättandet av en ekonomisk projektstyrningsmodell 
som avser att förbättra överblickbarheten hos kommunala EU-projekt?”
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4. Metoder & Tekniker 
I arbetet med att undersöka en problemställning eller ett visst problem finns det ett 
antal olika tillvägagångssätt och metoder att tillämpa. Begreppen metod och teknik 
används ofta synonymt, i det här arbetet är dock innebörden inte densamma. Istället 
definieras en metod som ett angreppssätt för att undersöka ett specifikt problem. I 
arbetet med metoden så använder sig den undersökande av olika verktyg, dessa 
verktyg omnämns i den här rapporten som tekniker. En teknik är ett sätt att samla in 
de data som krävs för att den undersökande skall ha möjlighet att analysera det 
aktuella problemet. I detta kapitel redogörs således för vilket angreppssätt studien 
bygger på, samt vilken teknik som kommer att användas för att samla in aktuella data. 
Vilken metod respektive teknik som är den bästa beror givetvis på undersökningens 
karaktär (Dahmström, 2000). Därav följer en redogörelse för undersökningens 
karaktäristika, samt utifrån denna även en motivering av vald teknik. 

4.1 Metod, forskningsinriktning och vetenskapligt förhållningssätt 
Den här rapporten bygger på en deskriptiv metod. Därmed kommer rapporten och 
undersökningen som ligger till grund för denna att präglas av ett beskrivande 
förhållningssätt (Patel m.fl.,1994). Undersökningen kommer inte att vara speciellt 
generell utan inriktas på specifika delar av problemområdet. Detta innebär bland annat 
att de aspekter som anses vara mest intressanta utifrån problemställningen kommer att 
beskrivas ingående medan vissa delar som gränsar till problemet eller inte anses 
betydande för helheten kommer att uteslutas helt ifrån analysen (Patel m.fl.,1994). 
Enligt Patel m.fl. (1994) används i regel bara en datainsamlingsteknik vid deskriptiva 
studier, så är även fallet i denna undersökning. Undersökningen kommer även att 
karaktäriseras av vissa explorativa drag då den äger rum inom ett område som aldrig 
tidigare kartlagts på ett allomfattande sätt (Patel m.fl.,1994).  
 
Beträffande forskningsinriktning så handlar den här undersökningen om att samla in 
kvalitativa data. Således kommer det insamlade resultatet inte att användes för att 
göra jämförelser mellan kommuner eller liknande i något statistiskt syfte (Patel 
m.fl.,1994). Kommunernas projektstyrnings- och redovisningsmodeller kommer 
istället att beskrivas utifrån dess generella uppbyggnad, oberoende av vilken kommun 
som använder vilken modell. Resultatet kommer följaktligen att presenteras i 
kvalitativ form, vilket innebär text hellre än olika typer av diagram (Patel m.fl.,1994).  
 
När det gäller användandet av ett vetenskapligt förhållningssätt så kommer den här 
undersökningen att bygga på ett positivistiskt sådant. Därmed kommer fokus, enligt 
klassisk reduktionism, ligga på att beskriva delarna av en modell hellre än dess helhet 
(Patel m.fl.,1994). Vilket i praktiken innebär att delarna kommer att studeras separat i 
syfte att utvinna kunskap om problemet som helhet. Undersökningen handlar således 
om att beskriva vissa återkommande egenskaper för en viss typ av modell hellre än att 
förmedla någon heltäckande bild av problemområdet (Patel m.fl.,1994). En annan 
utgångspunkt som, enligt Patel m.fl.,(1994), kännetecknar ett positivistiskt 
förhållningssätt är objektiviteten. Ovanstående innebär att denna studies resultat inte 
skall påverkas av den undersökande och därmed kunna återskapas oberoende av 
vilken forskare som utreder problemet. 
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4.2 Val av datainsamlingsteknik 
Som diskuterades tidigare i det här kapitlet så är problemets karaktär avgörande i  
valet av datainsamlingsteknik. Endast med hänsyn till problemets natur kan 
teknikernas för- och nackdelar jämföras på ett rättvisande sätt, vilket är avgörande för 
att möjliggöra att den teknik som lämpar sig bäst i ett specifikt fall också tillämpas 
(Dahmström, 2000). Således bygger detta avsnitt på de klargöranden som gjordes i 
avsnittet ovan. För det finns, som diskuteras ytterligare längre fram i kapitlet, ett antal 
olika tekniker för insamling av data utifrån den aktuella problemställningen. 
Rapportens deskriptiva karaktär innebär dock att endast en av dessa 
datainsamlingstekniker kommer att användas (Patel m.fl.,1994). 
 
Som nämndes tidigare så kommer det här arbetet att utgöras av en kvalitativ 
undersökning. Således är syftet med insamlingstekniken att samla in data av en 
kvalitativ karaktär. En teknik som lämpar sig för insamling av denna typ av data är 
intervjuer (Patel m.fl., 1994; Dahmström, 2000).  
 
Problemställningen kräver inte att materialet skall gå att jämföra, således behöver 
intervjuerna inte vara särskilt strukturerade. En fördel med halvstrukturerade 
intervjuer är att den intervjuande har möjlighet att i viss mån styra intervjun efter den 
intervjuades intresseområde. En halvstrukturerad intervju innebär även fördelen att 
den intervjuade under intervjuns gång kan upptäcka aspekter som inte begrundats 
tidigare, detta eftersom den intervjuade till stor del får tala fritt. 
 
Intervjuer gör det även möjligt att utifrån undersökningens positivistiska 
förhållningssätt undersöka de delar av problemet som anses vara mest intressanta. 
Ovanstående betyder i klartext att intervjun kan anpassas under dess pågående och 
styras in på aspekter som respondenten anser vara angelägna utifrån 
problemställningen. Intervjuer anses även kunna åstadkomma ett bra underlag för den 
analys som mitt deskriptiva angreppssätt innebär, vilket mer konkret innebär att 
intervjuerna kan fokusera på vissa utvalda delar för att underlätta analysen av dessa. 
Det här arbetets primära mål är, som berördes i avsnittet om forskningsinriktning, inte 
att undersöka skillnader mellan olika kommuners styrmodeller. Syftet är snarare att 
undersöka vilka egenskaper som bör hanteras av en projektstyrningsmodell. 
Intervjuerna kommer uteslutande att utföras i besöksform, motiveringen till detta 
följer nedan.  
 
En viktig fördel med besöksintervjuer är möjligheten att direkt på plats kunna hjälpa 
den intervjuade att tolka frågorna om det skulle behövas. Frågorna kan dessutom vara 
av en öppnare karaktär, vilket innebär att frågan inte innefattar några färdiga 
svarsalternativ. Fördelen med detta är den ökade möjligheten att stöta på nya aspekter 
av problemet. Ett alternativ till besöksintervjun är telefonintervjun, nedan diskuteras 
för- och nackdelar med respektive tillvägagångssätt.  

En nackdel med besöksintervjuer är att intervjuaren av naturliga skäl måste vara på 
plats under en besöksintervju, detta innebär att resekostnader är en stor utgift om den 
geografiska spridningen är stor. Ovanstående innebär givetvis en hel del planering 
vilket i sin tur leder till den kanske största nackdelen med besöksintervjuer, nämligen 
tidsaspekten (Dahmström, 2000). Anledningen till att dessa nackdelar inte har styrt 
valet av teknik diskuteras längre fram i avsnittet om telefonintervjuer. 
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Besöksintervjuer är den teknik som erbjuder den största möjligheten att ställa 
avancerade och ”krångliga” frågor (Dahmström, 2000). Det är även lättare att skapa 
ett intresse för problemställningen och även att fånga den intervjuades intresse om det 
skulle svalna under intervjuns fortskridande (Dahmström, 2000). Ofta är det också, 
enligt Dahmström (2000), så att den intervjuade vill vara den intervjuande till lags då 
denne faktiskt har gjort sig besväret att komma dit.  
 
Som ett alternativ till besöksintervjuer finns, vilket diskuterades tidigare, 
telefonintervjuer. Nackdelarna med telefonintervjuer ansågs emellertid överskugga 
dess få fördelar. Det finns nämligen ett antal egenskaper som, i det här fallet, gör 
telefonintervjuer till ett sämre alternativ jämfört med besöksintervjuer (Dahmström, 
2000). Det är exempelvis inte lika lätt att fånga intresse som det är då båda parter 
befinner sig i samma rum. Enligt Dahmström (2000) har den intervjuade inte heller 
samma möjlighet att leta i källor som vid ett besök, vilket i sin tur kan leda till mindre 
genomtänkte svar. Störningar är också en faktor att beakta, exempelvis olika typer av 
störande ljud (Dahmström, 2000). Således utförs just halvstrukturerade intervjuer med 
fördel i besöksform med avseende på möjligheterna till diskussion. Tidigare nämnda 
fördel med telefonintervjuer är tidsaspekten, det går avsevärt mycket snabbare att 
samla in data via telefon jämfört med besök. Denna aspekt ansågs dock inte utgöra 
någon större fördel i det här fallet, då en kvalitativ studie inte kräver att antalet 
respondenter behöver vara särkilt omfattande, således spelar tidsaspekten en mindre 
roll i det här fallet (Dahmström, 2000). Inte heller den geografiska spridningen spelar 
någon större roll då antalet respondenter är så pass lågt.  
 
Hittills har bara två typer av intervjuer jämförts för att motivera valet av den ena, det 
finns dock alternativ till att överhuvudtaget använda intervjuer. Dessa diskuteras 
kortfattat nedan.  
 
En av dessa alternativa tekniker är enkäter. Det finns emellertid ett antal anledningar 
till att enkäter inte kommer att användas i denna undersökning (Dahmström, 2000). 
Framförallt att problemställningen inte kräver att de data som samlas in behöver 
komma ifrån särskilt många olika, geografiskt spridda, respondenter. Följaktligen 
skulle besöksintervjuer inte innebära särskilt mycket besvär och med anledning av 
alla de fördelar som intervjuer innebär var det därför svårt att motivera ett användande 
av enkäter. Inte heller handlar det om att samla in mycket generell information för att 
undersöka informationen explorativt, utan mer om att kunna rikta fokus på vissa 
bestämda delar av problemet. Inte heller litteraturstudier, som också är ett alternativ 
till intervjuer, kommer att användas i materialinsamlingen, anledningen till detta är 
helt enkelt det inte finns särskilt mycket litteratur att studera inom det aktuella 
problemområdet.
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5. Genomförande 
Det här kapitlet behandlar hur datainsamlingen planerades och genomfördes. Första 
delen av kapitlet tar upp vilka kriterier och tankar som låg bakom valet av 
respondenter och därefter även vilka respondenter som deltagit i undersökningen. 
Därefter följer en kort beskrivning hur intervjuunderlaget utvecklades, underlaget 
ligger som bilaga tillsammans med en motivering av respektive grundfråga (se: bilaga 
1). Efter avsnittet som behandlar intervjufrågorna presenteras på liknande sätt hur 
undersökningen förbereddes och vilka tankar som låg bakom denna process. Därefter 
behandlas själva intervjuprocessen i avsnitt 5.3 och erfarenheterna kring denna i 
avsnitt 5.4. Avslutningsvis presenteras det insamlade materialet med utgångspunkt i 
grundfrågorna, därefter granskas även materialet utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 

5.1 Val av intervjuobjekt 
För att resultatet av det här arbetet skall kunna framstå som trovärdigt och välgrundat 
anser författaren av den här rapporten att valet av intervjupersoner är essentiellt. En 
aspekt som är viktig att beakta är exempelvis att det finns många olika roller som 
personer kan ha i arbetet med att driva EU-projekt. Även om det här arbetet i första 
hand avser att spegla den ekonomiska biten av projekten, så är det viktigt att ha i 
åtanke att redovisningen faktiskt inte bara berör de som faktiskt utför den. Därför kan 
det vara intressant att tala med personer som kanske inte direkt är involverade i 
redovisningsprocessen men som ändå är beroende av den information som 
redovisningen förmedlar.  

Det kan även vara intressant att utreda hur olika typer av intresseorganisationer för 
kommuner ser på problemområdet. Med ovanstående inställning står det klart att 
hänsyn måste tas till detta och att valet av intervjuobjekt således bör speglas av 
variation. Därför bör det insamlade materialet komma ifrån personer med varierande 
befattningar, likväl bör fler än en kommun ingå i undersökningen. Detta för att 
undersökningen verkligen skall kunna utreda hur arbetet med EU-projekt upplevs i 
praktiken och då inte bara inom en specifik kommun utan åtminstone inom ett par 
kommuner. Som tidigare nämnts så avser den här undersökningen inte att göra 
jämföranden mellan kommuner. Därför handlar den geografiska spridningen mest om 
att styrka att en viss aspekt verkligen har att göra med hur EU-projekt behandlas och 
inte hur en viss kommun i allmänhet behandlar och redovisar projekt. Att 
intervjupersonerna innehar olika befattningar anses vara viktigt utifrån den aspekten 
att resultatet inte bara skall spegla vad en länk i kedjan tycker, utan att resultatet kan 
säga något mer om själva problemområdet. Något som upplevs som en smidig 
procedur på en hög nivå i verksamheten, kan på en lägre nivå uppfattas som ett stort 
problem. Detta innebär att de utvalda intervjupersonerna är spridda både i avseende 
på verksamhet och position inom organisationen. 

Nedan följer en kort presentation av de 7 personer som deltagit i 
intervjuundersökningen: 

1. Respondent 1 (R1): R1 är förvaltningsekonom på en medelstor svensk kommun. 
Den förvaltning som R1 är verksam inom sysslar med tekniska frågor och driver 
just nu ett stort samarbetsprojekt med kommuner och universitet i 
Nordsjöregionen. Projektet handlar om att separera regn- och dräneringsvatten 
från avloppsvattnet, i syfte att slippa rena vatten i onödan. Projektet har en budget 
på 4,8 miljoner €. Nämnd förvaltning är leadpartner för projektet och har därför 
ett stort ansvar vad gäller redovisningen av detta. R1 redovisar således sin egen 
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förvaltnings projektarbete och vidarerapporterar denna, samt samarbetspartnernas 
redovisning, till EU. 

 

2. Respondent 2 (R2): R2 är förvaltningsekonom på en medelstor svensk kommun. 
R2 bedrev under slutet av nittiotalet ett projekt som syftade till att öka 
synskadades möjligheter att ta del av de tjänster som ett bibliotek förmedlar. Detta 
gällde inte bara olika typer av ljudband utan även datorer som gör det möjligt för 
någon med synskada att läsa tryckt skrift. Projektet var ett samarbete mellan olika 
svenska kommuner och har efter avslutandet resulterat i ett antal tjänster som 
finns kvar än idag. Nämnd förvaltning var inte leadpartner och ansvarade således 
inte för redovisningen av projekten i någon större utsträckning.  

 

3. Respondent 3 (R3): R3 är rektor på en skola i en medelstor kommun. R3 har drivit 
olika typer av EU-projekt så länge som möjlighet funnits. Framförallt olika 
småprojekt i avseende att utveckla personalen på olika sätt. R3 har även bedrivit 
projekt i syfte att öka långtidssjukskrivnas möjligheter att komma tillbaka in i 
arbetslivet. Redovisningsarbetet har varierat beroende på projekt och tidpunkt, 
men R3 har alltid varit ansvarig för redovisningen av projekten. Redovisningen 
har följaktligen skett antingen direkt till EU eller via mellanhänder (leadpartners).  

 

4. Respondent 4 (R4): R4 är förvaltningsekonom inom en svensk kommun och 
arbetar på en förvaltning som handhar utbildningsärenden. På nämnd respondents 
förvaltning har ett antal projekt bedrivits, dessa har till stor del redovisats på en 
lägre nivå i verksamheten och endast sammanställts av R4. R4 jobbar på en 
decentraliserad förvaltning där varje enhet har sina egna projekt och sin egen 
redovisning. Ovanstående innebär att R4 har en mer av en övervakande roll och 
därmed följer upp projekten 2 ggr/år för att se att allting stämmer. 

 

5. Respondent 5 (R5): R5 är specialist på EU-frågor inom organisationen Sveriges 
Kommuner och Landsting, vilken är ett samarbete mellan Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Organisationen fungerar som en 
intresseorganisation för Sveriges kommuner. Organisationen kan även själv delta i 
olika typer av EU-projekt och har då samma skyldigheter som övriga 
projektpartners. R5 har därför, trots att han kan sägas befinna sig på en högre nivå 
än övriga respondenter, även insyn i hur det är att delta i ett EU-projekt. 

 

6. Respondent 6 (R6): R6 har sedan 1995 varit ansvarig för redovisningen av EU-
projekt i en samarbetsorganisation för kommuner i Västsverige. Organisationen 
har runt 10 anställda och fungerar som en paraplyorganisation. Vid arbetet med 
EU-projekt så sker all dokumentation ute på kommunnivå, för att sedan 
sammanställas av R6. R6 har utvecklat ett antal mallar som medlemmarna kan 
använda vid redovisningen av EU-projekt. Mallarna är ett sätt att tillvarata 
projektdeltagarnas informationsbehov. Organisationen har inget eget vinstintresse 
utan förvaltar bara de anslutna kommunernas pengar.  
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7. Respondent 7 (R7): R7 tituleras Internationell sekreterare inom en mindre svensk 
kommun. R7 är direkt inblandad i redovisningen av kommunens mer omfattande 
EU-projekt, men är även ansvarig för insamlandet av dokumentation som rör de 
mindre projekten. R7 har jobbat med redovisning av EU-projekt sedan årsskiftet 
99/00.  

5.2 Utformning av intervjufrågor 
Att utforma intervjufrågorna visade sig, liksom arbetet med att välja och få tag i 
intervjuobjekt, vara en omständlig och svår process. Svårigheten bestod exempelvis i 
att bestämma vilken komplexitetsgrad som lämpar sig för den här typen av frågor. 
Med avseende på att det rör sig om en öppen och halvstrukturerad intervju så ansåg 
författaren av den här rapporten emellertid att grundfrågorna skulle kunna vara 
relativt okonstlade och sedan anpassas beroende på intervjuobjektets kunnande. Att 
intervjun var halvstrukturerad innebar att frågorna hanterades som utgångspunkter för 
intervjun, men att kompletterande frågor och diskussion sågs som något väntat och 
positivt. Frågorna som användes under intervjuerna finns som bilaga till rapporten (se: 
bilaga 1).  

5.3 Förberedelser och kontakt 
Till en början kändes det självklara valet då kontakten med de tilltänkta 
respondenterna skulle inledas att denna skulle skötas via telefon, detta visade sig dock 
var en delikat uppgift. Då många av de personer som valts ut som intressanta var 
väldigt upptagna och ofta satt i möten, var telefonen sällan bemannad. Därför 
beslutades istället att kontakten skulle skötas via e-mail, istället för att dyrbar tid 
skulle läggas på att söka folk som ibland bara hänvisade vidare till någon annan. De e-
mail som skickades ut såg i stort sett likadana ut, men med vissa variationer beroende 
på den tilltänkta respondentens verksamhetsanknytning. Eftersom författaren av den 
här rapporten i egenskap av undersökande student hade fördelen att kunna anpassa 
intervjutiden mycket efter respondentens önskemål, bifogades en lista med tänkbara 
intervjutider. Detta visade sig vara ett mycket smidigt sätt att boka intervjuer, 
framförallt med tanke på att det i stor utsträckning gick att återanvända samma e-mail 
och sända detta till flera tilltänkta intervjuobjekt.  

Det e-mail som skickades ut innehöll en presentation av den undersökande samt en 
enkel beskrivning av syftet med undersökningen. Syftet sammanfattades i 
nedanstående punkt: 

• Att undersöka hur EU-projekt redovisas i kommuner i dagsläget och se om 
processen kan förbättras med avseende på den ekonomiska överblickbarheten. 

Avsikten med att bifoga beskrivningen var framförallt att peka på att det var just 
redovisningen och framförallt då den ekonomiska redovisningen som var intressant, 
snarare än vilka EU-projekt som respondenten deltagit i eller liknande. I god tid före 
den tidpunkt då respektive intervju skulle äga rum så skickades ytterligare ett e-mail 
ut, detta e-mail innehöll intervjuns 11 grundfrågor. Ovanstående gjordes i syfte att ge 
respondenterna en möjlighet att förbereda sig inför den kommande intervjun. 

5.4 Intervjuprocessen 
Intervjuerna utfördes uteslutande på respondenternas arbetsplats, anledningen till 
detta var att det bedömdes underlätta båda parters arbete. Detta eftersom respondenten 
inte behövde göra sig besväret att bege sig någonstans, vilket även innebär en fördel 
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för den undersökande då respondenten förmodligen känner sig trygg i sin egen miljö 
och är mer tillfreds med att svara på frågor. De 11 grundfrågorna ställdes i samma 
ordning till alla respondenterna. Ibland var det dock så att vissa frågor berördes redan 
innan det att frågan hade ställts, om så var fallet så fick respondenten likväl bekräfta 
vad som tidigare sagts. Hur intervjun fortlöpte berodde till stor del på respondenten då 
intervjun var förhållandevis öppen och ofta i normal samtalsform. Om respondenten 
tog initiativet så intog den intervjuande en dokumenterande roll och styrde bara 
intervjun framåt med korta kommentarer och följdfrågor. En annan aspekt som var 
avgörande för intervjuns utveckling var hur väl respondenten förberett sig, ett antal av 
respondenterna hade redan skrivit ner färdiga svar vilka då endast behövde 
kompletteras med eventuella följdfrågor ifrån den intervjuande. Om så var fallet 
följde sedan ofta en mer avslappnad diskussion utifrån problemområdet. 

Då det som en ensam undersökande kan vara svårt att fokusera både på vad 
respondenten svarar på frågorna och samtidigt föra anteckningar användes en mp3-
spelare för att spela in intervjuerna. En känsla var att inspelningen underlättade 
möjligheterna att delta i resonemang och att ställa relevanta följdfrågor, vilket även 
gav hela intervjun ett bättre flyt. Ljudinspelningen kompletterades med anteckningar i 
form av kortare meningar i syfte att underlätta transkribering. Anteckningarna var 
även ett sätt att få respondenten att inte i lika hög grad tänka på ljudinspelningen. 
Respondenten frågades alltid i förväg utifall att de skulle känna sig obekväma med att 
bli inspelade, detta var dock inget som någon upplevde. Syftet med inspelningen 
klargjordes också i förväg och det faktum att det bara var den intervjuande som skulle 
lyssna på det inspelade materialet klargjordes. Möjligheten att kunna lyssna på 
intervjuerna i efterhand upplevdes som mycket värdefull, om än tidskrävande. 
Tackvare de anteckningar som förts under intervjuerna kunde omvandlingen från ljud- 
till textform underlättas något.  

Allt insamlat material bearbetades följaktligen genom transkribering, då det 
omvandlades ifrån ljud till text. Intervjuerna sammanställdes oftast redan samma dag 
som intervjun genomförts då det som sagts fortfarande kändes nytt och fanns tydligt i 
minnet.  

5.5 Erfarenheter av datainsamlingen 
Att nå potentiella respondenter via telefon visade sig vara mycket mer komplicerat än 
vad som förutspåtts. I stort sett hela arbetet med att ta fram och kontakta tilltänkta 
intervjupersoner var väldigt krävande, speciellt av den anledningen att många verkade 
osäkra på sina egna kunskaper inom ämnet. Oräkneliga gånger blev författaren av den 
här rapporten därför hänvisad till personer som tydligen skulle känna till 
problemområdet bättre. Dock var inte fallet alltid så att den person som föreslagits 
ansåg sig kunnigare utan kontentan blev ofta ytterligare hänvisningar, ibland tillbaka 
till den först uppringda.  

Hela den här processen kunde förmodligen ha gjorts smidigare. En bidragande orsak 
till att processen upplevdes som problematisk kan exempelvis vara att själva syftet 
med undersökningen förklarades på att ett sätt som inte verkade lockande. Med 
ovanstående syftas på det faktum att många säkert kan uppleva en känsla av obehag 
då någon ber om att få undersöka ens redovisningsrutiner. Om det på ett tydligare sätt 
klargjorts att syftet inte var att ”komma med pekpinnar” och att det var själva sättet att 
redovisa som var det intressanta, inte personen bakom redovisningen. Storleken av 
detta dillemma varierade givetvis beroende på vilken position respondenten hade 
inom verksamheten och förmodligen även på hur det egna arbetet uppfattades, eller 
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rättare sagt den del utav arbetet som var intressant ur den aktuella problemställningens 
synvinkel. Under arbetets gång och framförallt då jag befann mig på samma kommun 
under ett antal intervjuer spreds dock syftet med undersökningen i hopp om att knyta 
ytterligare kontakter.  

Att sköta kontakten med de tilltänkta respondenterna via e-mail visade sig innebära 
både för- och nackdelar. En nackdel var att det blev väldigt rörigt att hålla reda på alla 
e-mail, exempelvis vilka som kontaktats och vilka som inte hade svarat respektive 
redan svarat. Fördelen var dock att den tilltänkta respondenten direkt kunde ge besked 
om huruvida denne, utifrån frågorna och den beskrivning av projektet som bifogats, 
var intresserad av att delta i undersökningen. En erfarenhet som kändes extra dyrbar 
var problemet att när potentiella respondenter kontaktades via e-mail så var det 
mycket svårt att bilda sig en uppfattning om hur kunniga personerna var. Resultatet av 
detta var att det kändes som att åtminstone en av intervjuerna inte var särskilt givande. 

I ovannämnda exempel hade inga EU-projekt bedrivits sedan 1998. En faktor som 
borde ha beaktats på ett bättre sätt är således i vilken omfattning som personen 
faktiskt hade bedrivit EU-projekt. Ovanstående skulle mycket väl kunna ha fastställts 
redan innan intervjun bokades. Att respondenterna hade bedrivit EU-projekt 
kontrollerades givetvis, dock inte alltid hur frekvent arbetet skett. En anledning till 
detta förbiseende kan bland annat ha varit den undersökandes antagande om att EU-
projekt generellt bedrevs i en större utsträckning. Ett antagande som har sin grund i 
storleken av det belopp som betalas in till EU varje år (23 miljarder 2004, enligt EU, 
2005b). Det visade sig dock att spridningen, angående omfattningen av EU-projekt, 
var stor mellan olika förvaltningar och kommuner. Detta behandlas ytterligare i 
diskussionskapitlet. Även om inte just denna specifika intervju gav så mycket nytt 
material, så kändes ändå skälen till att respondenten inte bedrev EU-projekt i någon 
större omfattning centrala och viktiga för undersökningens resultat (Se: Presentation 
av insamlat material 5.6). Att respondenternas erfarenheter inom problemområdet 
varierade behöver i sig inte leda till att resultat av undersökningen försämras, tvärtom 
kan resultat snarare uppfattas som bredare och mer talande för hur redovisningen av 
EU-projekt ser ut inom kommuner i dagsläget. Ovannämnda lärdomar diskuteras 
vidare längre fram i rapporten i de delar som berör analys respektive diskussion.  

5.6 Presentation av insamlat material 
Det här avsnittet avser spegla hur respondenterna svarade på intervjufrågorna, 
eftersom det insamlade materialet är tämligen omfattande är det sammanfattat och 
redovisas fråga för fråga. 

 
1. Vilka EU-projekt känner du/ni till på er förvaltning? 

Fråga 1 visade framförallt att det finns en stor variation av i vilken omfattning EU-
projekt bedrivs. Antalet genomförda och pågående projekt var på vissa förvaltningar 
uppemot ett tiotal och på andra så få som ett eller ett par (Observera att detta gäller de 
deltagande respondenterna, annars var det många som inte kände till något). 
Projektens inriktning och syfte var lika varierande som antalet projekt. Inom 
förvaltningar med inriktning på sociala frågor och utbildning handlade projekten 
mycket om olika former av kompetensutveckling. De tekniska förvaltningarna bedrev 
istället ofta projekt i syfte att uppfinna och testa olika typer av tekniska lösningar.  
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2. Vilka EU-projekt på andra förvaltningar känner du/ni till? 

Liksom fråga 1 resulterade fråga 2 i en stor spridning, ett fåtal respondenter kände 
mycket väl till vad andra delar av kommunen sysslade med, men majoriteten kände 
inte i någon större utsträckning till vilka EU-projekt som genomfördes på andra 
förvaltningar. Ovannämnd majoritet kände antingen inte till något, endast ett, eller ett 
par EU-projekt utöver sina egna. Det märktes att de respondenter som inte så väl 
kände till vad andra delar utav verksamheten bedrev för EU-projekt, inte var speciellt 
nöjda med detta. Ungefär hälften av respondenterna uttryckte bokstavligen att det 
finns ett behov av något slags verktyg för insamling och dokumentation kring 
projekten. Förhoppningen var att spridningen, inte bara angående vilka projekt som 
bedrivits utan även erfarenheterna av dessa, kunde förbättras med hjälp av 
ovanstående verktyg. Ett par respondenter tog upp möjligheten att upprätta en databas 
där projekten kunde lagras och sedan accessas vid behov.  

 
3. Hur redovisas pågående projekt ekonomiskt inom kommunen? 

Svaret på denna fråga berodde mycket på hur länge den intervjuade varit inblandad i 
redovisningen av EU-projekt. De som bedrivit projekt under mitten och slutet av 
nittiotalet kunde vittna om att de till stor del fått utforma egna mallar för 
redovisningen av EU-projekt. Den största skillnaden gentemot den ordinarie 
redovisningen var att det byggde på ett annorlunda ”tänk”, detta diskuteras vidare i 
analyskapitlet. 

Däremot hade förändringen gått snabbt framåt, i dagsläget är det exempelvis mycket 
som särredovisas. Vilket innebär att kostnaderna fördelas på den aktivitet som gör att 
de uppkommer, en kostnad för exempelvis lokalhyra bokförs som en lokalhyra och 
inte som en projektkostnad direkt. Däremot så kodas alla affärshändelser som berör 
ett projekt med dess unika projektkod. Många väljer att, utifrån EU:s krav om vilka 
kostnader som får ingå i projektet, utveckla nya konton i den ordinarie kontoplanen. 
Vilket innebär att kostnaderna redovisas både internt inom kommunen och för EU. 
Detta är således ett sätt att redovisa för två olika intressenter utan att behöva göra två 
separata redovisningar. Hur ovanstående konton kan se ut visas i bilaga 2 som 
beskriver hur ett visst projekts kostnader fördelas.  

 
4. Hur redovisas pågående projekt ekonomiskt för EU? 

Hur ofta projekten redovisas för EU varierar beroende på projektets omfattning, ofta 
hamnar det dock inom intervallet 1 gång i månaden till 1 gång per halvår. Utgifterna 
för projektet får verksamheten själv oftast stå för fram tills dess att projektet avslutats 
och slutredovisats, först då betalas pengarna ut av EU. Hur kontakten med EU ser ut 
varierar beroende på projektets storlek, men även beroende på vilken nivå inom 
organisationen som projektet bedrivs. Två exempel på hur utformningen av EU-
projekt, och därmed också projektens redovisning, skiljer sig, kan sammanfattas enligt 
följande:  

• En skola bedriver ett EU-projekt i syfte att underlätta långtidssjukskrivnas 
möjligheter att kunna återvända till arbetslivet. I det här fallet finns inga 
externa samarbetspartners involverade. Det enda som EU kräver är därmed en 
ekonomisk redovisning av hur pengarna fördelats inom projektet samt en 
rapport som sammanfattar aktiviteterna. I det här fallet sköts redovisningen 
dessutom av en mellanhand i form av svenska Arbetsförmedlingen. 
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• I det andra exemplet rör det sig om en förvaltning som sysslar med tekniska 
frågor, denna samarbetar med flera europeiska länder i syfte att vidareutveckla 
och testa ett avloppssystem vars syfte är att separera oönskat regn- och 
dräneringsvatten ifrån spillvattenledningar. Budgeten för detta projekt uppgår 
till 4,8 miljoner €, Skövde kommun är projektledare för detta projekt, vilket 
innebär att all redovisning sköts via Skövde kommun som är direkt ansvarig 
för all redovisning gentemot EU, redovisningen granskas dubbelt av två olika 
externa revisorer och sker 2 ggr/år.  

I och med att projekten har så varierande karaktär påpekade mer än hälften av 
respondenterna att det är svårt att känna sig trygg i just den administrativa delen av 
projektet. Att redovisningen och kraven på denna varierar på ovan beskrivna sätt 
uppfattas som ett problem och beskrivs som en ”snårskog”. Systemet anses vidare 
kunna förbättras med avseende på smidigheten. Majoriteten av respondenterna 
påpekar dock att det har blivit bättre efter hand, detta kan dock tillskrivas större 
erfarenhet av EU-projekt likaväl som en förbättring av systemet.  

 
5. Vilken dokumentation ligger till grund för dagens sätt att redovisa projekten? 

En majoritet av respondenterna använder sig utav mallar av olika slag, hur mallarna 
tagits fram varierar dock. På vissa förvaltningar har man helt enkelt givit kommunens 
chefsekonom i uppdrag att ta fram en mall som motsvarar EU:s krav (Se fråga 3). 
Inom andra delar av organisationen, oftast på en lägre nivå, används mallar som finns 
på nätet och som utvecklats av bland annat ESF-rådet (Rådet för Europeiska 
socialfonden i Sverige). Ett problem som verkar karaktärisera hela 
redovisningsprocessen är att mallarna tycks vara väldigt specifika och anpassade. 
Ovanstående kan innebära svårigheter vad gäller fastställandet av generella rutiner för 
hanteringen av EU-projekt.  

 
6. Dokumenterar ni projekten utöver den ordinarie affärsredovisningen? Hur ser 

denna dokumentation i så fall ut? 

Utöver den ekonomiska redovisningen redovisas även projektets aktiviteter, vilka då 
beskrivs med ord istället för med siffror. Ofta består aktivitetsbeskrivningen av ett 
Word-dokument. När projektet är genomfört sammanställs alla aktiviteter i en 
beskrivning av hela projektet. I några fall sparas denna berättelse både i digital och i 
pappersform men ibland bara det ena eller andra. Det är från EU ett krav att 
aktiviteterna skall finnas beskrivna om de förväntas generera bidrag till verksamheten. 
Ovannämnda krav är ofta väldigt specificerade vilket innebär att dokumentationen 
ofta blir väldigt omfattande. Exempelvis så skall projektets aktiviteter redovisas 
fördelat på män respektive kvinnor.  

 
7. Fungerar redovisning och dokumentation på ett tillfredställande sätt idag?  

Samtliga anser att utvecklingen är positiv, emellertid betyder inte detta att det inte 
finns brister i dagsläget. En respondent anser att det som är negativt har sitt ursprung i 
slarv, bland annat i form av försenade rapporter från partners i projektet. Som en 
motpol tycker dock en annan respondent att den administrativa delen ibland tenderar 
att ta över och dölja allt det positiva med samarbetsprojekt. Vidare anser respondenten 
att det är mycket att skriva och att det lätt uppstår en känsla av osäkerhet eftersom 
man inte är van att redovisa på det sätt som EU kräver. Det visade sig även att ett par 
respondenter som befann sig på en lägre nivå inom respektive verksamhet tyckte att 
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det var svårt att få hjälp med det administrativa arbetet. Ovannämnda respondenter 
ansåg vidare att det, som det var nu, var viktigt att ha tillgång till antingen externa 
eller interna kontakter med erfarenhet av den här typen av redovisning och 
dokumentation.  

 
8. Är det möjligt att ekonomiskt följa upp projekten i efterhand? 

Redovisning av EU-projekt skall, liksom all övrig redovisning, sparas i 10 år enligt 
bokföringslagen (BFL kap.7 § 2). Med den motiveringen ansåg majoriteten att det 
därför iallafall är möjligt att följa upp projekten, men att det i många fall skulle 
innebära ”viss möda” enligt några av respondenterna. Att följa upp projekten anses av 
merparten av respondenterna inte innebära några problem eftersom det mesta är 
särredovisat och kodat med projektets unika kod. Eller som en respondent uttrycker 
det ”allt finns i verksamhetens datorbaserade redovisningssystem, så det är bara att 
söka på det som önskas följas upp”. Detta gäller emellertid bara de händelser som 
direkt påverkar det ekonomiska flödet. Tilläggas bör även att ovanstående framförallt 
gäller EU-projekt som bedrivits på 2000-talet, de projekt som bedrevs under 90-talet 
är enligt en respondent svårare att följa upp då materialet endast finns sparat i 
pappersform i ett arkiv i källaren. Frågan riktades framförallt mot den klassiskt 
ekonomiska redovisningen, vilken enligt respondenterna fungerade på ett smidigt och 
korrekt sätt. Undantaget var dock kostnader som förknippas med den dagliga driften 
av verksamheten, exempelvis porto och telefonkostnader, vilka kunde vara svåra att 
fastställa. Detta diskuteras utförligare i analyskapitlet.  

 
9. Känner du/ni att det är enkelt att få en ekonomisk överblick av pågående och 

avslutade projekt? 

Liksom svaren på föregående fråga så präglades även denna fråga av svar som talade 
om beroendet av projektkoder. Att överblicka projekten ansågs, mycket tackvare 
projektkodningen, inte innebära några problem eftersom det mesta är särredovisat och 
kodat med projektets unika kod. En av respondenterna påpekade även vikten av att all 
redovisning finns på samma ställe i det datorbaserade redovisningssystemet. Vidare 
anser de flesta respondenterna att mallarna, som på olika sätt utvecklats, främjar 
möjligheten att överblicka projekten. Liksom på många andra frågor menade 
respondenterna att det blivit bättre med tiden. 

 
10. Varför driver din förvaltning (eller del av verksamheten) EU- projekt? 
 
Fråga 10 var den fråga som ofta engagerade respondenterna mest. Av det insamlade 
materialet framgår att kostnadsaspekten är en väldigt viktig faktor. Bland annat säger 
en respondent att ”EU-projekt innebär en möjlighet att göra mycket för en ringa 
finansiell insats”. Bidragen för EU-projekt anses av flera respondenter ge 
verksamheten en chans att satsa på sådant som annars inte hade kunnat prioriteras på 
grund av ekonomiska begränsningar. En respondent tycker vidare att det känns bra att 
kunna göra sådant som känns viktigt men som inte är ekonomiskt möjligt utan stöd, 
exempelvis projekt som syftar till att hjälpa arbetslösa ungdomar och folk med 
invandrarbakgrund in i arbetslivet. Andra aspekter som präglar svaren är bland annat 
möjligheten att utföra någonting bra, som samtidigt är utvecklande för de inblandade i 
projektet. En respondent poängterar även att arbetet med projekt ofta ger en möjlighet 
att knyta externa kontakter. Tidigare nämnda respondent känner även en känsla av att 
denne ”får vara med och påverka” och att det är ”utvecklande och trevligt för 
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personalen”. På mer tekniska förvaltningar så ligger tyngdpunkten på möjligheterna 
att testa nya idéer utan att riskera en stor ekonomisk förlust. En del har dock en mer 
moderat syn på det hela och säger att man bedriver projekten för att besluten tagits i 
kommunfullmäktige. 
 
Något som iakttogs när frågan diskuterades var att många respondenter tycktes 
glömma bort den tid som den egna organisationen lägger på projektet och att denna 
tid lika gärna skulle kunna översättas till pengar. 

 
11. Finns det något mer som du vill tillägga som du känner att vi inte har berört 

tillräckligt? (+ övrig diskussion).  

På denna uppsamlande fråga rörde många svar den icke-ekonomiska informationen. 
Flera respondenter påpekade nämligen att det kan vara intressant att ha koll på och 
sprida även denna information till övriga delar utav verksamheten. Ovanstående 
ansågs kunna bidra till att motivera och ge upplag åt nya projekt. En annan aspekt 
som uppmärksammades på denna fråga var även hur kunskapen skulle kunna komma 
kommunen tillgodo. Respondenterna diskuterade exempelvis hur kunskapen förutom 
att bara gälla de inblandade i projektet och deras personliga utveckling även på ett 
bättre sätt kunna struktureras inom kommunen. Aspekten rörde således att det 
humankapital som produceras under projektet måste omvandlas till strukturkapital. 
Detta innebär i klarspråk en process där kunskapen inte stannar vid att befinna sig på 
individnivå utan abstraheras på en högre nivå där kunskapen kan komma hela 
organisationen till nytta. ”Utan den processen finns det inget företag, bara en 
samlingsplats för begåvade och kompetenta individer.” (Fock, 2002, s 15). 
Strukturkapitalet är således den kunskapsmassa som finns kvar i organisationen när 
all personal har gått hem (Nyllinge, 1999). De Respondenter som diskuterade denna 
frågeställning var överens om att den hade med dokumentation och 
informationsspridning att göra. 

Det visade sig att informationen kring projekten inte alltid kändes tydlig och 
tillgänglig, exempelvis information angående vilka projekt som gick att söka för 
tillfället och vilka rutiner som gällde gentemot EU (se: Diskussion av resultat 8.2). 
Slutligen så tog många respondenter upp bristen på generella rutiner, dessa upplevde 
att det inte fanns någon grund att stå på trots tidigare inblandning i EU-projekt. 
Ovanstående ansågs bero på att rutinerna varierade mycket från projekt till projekt. 

5.7 Värdering av material 
Det insamlade materialet är hämtat från personer vars vana och kunskaper, vad gäller 
det aktuella problemet, är av stor variation. Detta är, som nämndes tidigare, ett 
medvetet val.  

En lärdom som drogs under insamlandet är att det inte alltid behöver vara de mest 
kvalificerade och kunniga som är svårast att få med i en undersökning, vilket lätt kan 
antas med tanke på att dessa förväntas vara de mest upptagna. I det här fallet kändes 
det som att det var precis tvärtom. Nämligen att de personer som kommit längst i 
arbetet med att driva EU-projekt ofta var mer intresserade av att delta i 
undersökningen än övriga. Dessa respondenter, som då ofta hade fastställt rutiner för 
sin del utav verksamheten, gjorde ett intryck av att representera hela kommunen. 
Ovanstående kan mycket väl ha varit därför att respondenten faktiskt trodde att det 
såg likadant ut i resten av verksamheten. Men för att säkerställa att undersökningen 
skulle kunna ge en bredare bild av problemet och även kunna visa hur EU-projekt 
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redovisas generellt i nuläget tillfrågades även de mindre erfarna. Således var det 
istället så att de mindre erfarna behövde bearbetas mer för att ställa upp i 
undersökningen. Kontentan är dock att materialet tillslut anses kunna tala för hur en 
stor del av de verksamma inom de inblandade kommunerna uppfattar redovisningen 
av EU-projekt. Däremot kan inga slutsatser dras vad gäller hur svenska kommuner 
generellt behandlar redovisningen av EU-projekt. Anledningen till ovanstående 
påstående är att antalet respondenter och deltagande kommuner anses utgöra en för 
liten del utav hela populationen för att detta skall vara möjligt.
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6. Analys 
I tidigare kapitel har det insamlade materialet presenterats på ett generellt sätt och 
utan att diskuteras utifrån det aktuella problemområdet. I det här kapitlet är syftet 
således att ta nästa steg, och därför analysera resultatet med utgångspunkt i det 
problem som denna rapport avser att granska. 

6.1 Analys av informationsbehov och informationsspridning 

I problembeskrivningen diskuterades informationsbrist som en vanlig orsak till 
styrproblem inom organisationer. Många av intervjufrågorna fokuserades därför mot 
informationsinsamling och informationsspridning inom kommuner.  

6.1.1 Brist på information angående resursutnyttjande 

Den första punkten som tas upp i problemformuleringen har att göra med brist på 
information angående resursutnyttjande. Det visade sig dock att detta inte var något 
större problem i de kommuner och andra organisationer som deltagit i 
undersökningen. Som materialpresentationen visade så redovisas samtliga 
respondenters EU-projekt utifrån speciella projektkoder och med en hög grad av 
särredovisning. Det som dock kunde ställa till problem var det faktum att det trots 
ovanstående ibland var svårt att särskilja kostnader för projekt från kostnader för 
ordinarie verksamhet. Framförallt handlade det om kostnader som uppstår på en 
daglig basis och kostnader som ofta förekommer i mindre summor, exempelvis 
kostnader för telefon och porto. Tidigare nämnda kostnader var väldigt svåra att koda 
med tanke på den frekvens i vilka de uppstod. EU ville inte bevilja bidrag för dessa 
kostnader, då det för kommunen var nästintill omöjligt att påvisa vilka kostnader som 
relaterade till ett visst projekt. Vad gäller lärandet, angående resursutnyttjande, inför 
kommande projekt så var detta något som många tyckte skedde automatiskt. Det bör 
dock tilläggas att projekten varierade så mycket karaktärsmässigt att det var omöjligt 
att helt och hållet kunna förutsäga dem. 

6.1.2 Felprioriteringar beträffande projektområde  

Den andra punkten som behandlar prioriteringar utifrån bristande information är 
svårare att säga något om eftersom ingen av respondenterna kunde svara för vilka 
områden som EU ansåg vara viktigast. Frågan diskuterades däremot på 
kommunalnivå, där många ansåg att rätt områden prioriterades. Anledningen till detta 
kan vara att ingen av organisationerna som respondenterna svarade för hade något 
vinstintresse. Således följde prioriteringarna i stort sett de riktlinjer som gällde för den 
ordinarie verksamheten. Om en kommun exempelvis satsar mycket på barn och 
ungdomar inom kommunen, så återspeglas detta även i EU-projekten. Många 
respondenter anser följaktligen att det är viktigt att EU-projekten är riktade mot 
områden som har en acceptans hos kommunens invånare likväl som dess politiker och 
beslutsfattare. Vad som även uppmärksammades då denna punkt analyserades var att 
det snarare verkade finnas brister i kommunikationen mellan EU:s företrädare och 
potentiella projektansökande. Flera av respondenterna ansåg att det var krångligt att få 
reda på vilka områden som prioriterades och således vilka projekt som var sökbara. 
En av respondenterna beskrev det som att det var ”ren tur” som avgjorde om något 
passande projekt snappades upp utav någon anställd, tilläggas bör dock att den 
aktuella respondenten befann sig på en relativt låg nivå inom organisationen. Att 
information på det här sättet inte verkar nå ut till delarna, kan medföra att arbetet ökar 
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både för EU och för sökanden eftersom den sökande måste göra fler ansökningar och 
chansa på att någon antas. Ovanstående skulle även kunna innebära att när potentiella 
sökanden inte vet vilka typer av projekt som kan sökas, så tänker dem inte heller i de 
banorna. Om de sökande istället uppmuntras att tänka på ett sätt som stämmer överens 
med EU:s policy så är detta ett steg i rätt riktning. Och en vinn-vinn-situation 
eftersom det främjar både EU:s arbete mot dess uppsatta mål samtidigt som den 
drivande organisationens utvecklings- och globaliseringstänkande förbättras.  

6.1.3 Problem angående uppföljning 

Angående den sista punkten rörande informationsbrist framkom en hel del mycket 
intressanta aspekter. Punkten behandlar bland annat uppföljning och 
rationaliseringsmöjligheter, detta var något som en majoritet av de intervjuade ville 
uppmärksamma. Många menade nämligen att lärandet under projektet var mycket 
omfattande, vilket ansågs positivt, däremot menade dessa att när projekten väl 
avslutades så avslutades även lärandet. Med ovanstående menas att de kunskaper som 
genererats under projektets gång inte på något sätt förmedlades vidare efter det att 
projektet avslutats, detta såg många som ett rent slöseri. Kunskaperna som förvärvats 
under projekttiden skulle istället kunna ha applicerats på fler liknande projekt inom 
både den egna och andra verksamheter. En respondent talade om vikten av att gå från 
det individuella lärandet till det institutionella, något som bekräftades av flera andra 
respondenter. Att det inom en organisation är en eller ett fåtal personer som besitter 
specialkunskaper som har sitt ursprung i viktiga erfarenheter är en akilleshäl ur den 
synvinkeln att organisationen står och faller med dem. Att informationsspridningen 
inom organisationen kunde förbättras var något som verifieras direkt av flertalet 
respondenter. Något som indirekt tycktes bekräfta samma sak var många av 
respondenternas ovetskap om vad andra delar av den egna kommunen drev för EU-
projekt. 

Vidare var det många som talade om vikten av uppföljning och utvärdering efter att 
ett projekt genomförts. Utgångspunkten för detta var dels att ge projektgruppen en 
möjlighet att tänka till angående vilka aspekter som hanterats på ett bra respektive 
mindre bra sätt under projektets gång, men även i syfte att sprida kunskapen. Vissa 
ansåg att projekten i dess slutskeden ofta slutredovisades och avslutades för snabbt. 
Syftet med denna tvära avslutning var möjligheten att snabbare kunna påbörja nästa 
projekt. Detta sågs inte som något positivt utan ansågs hämma utvecklingen och 
lärandet.  

6.2 Analys av projektrelaterade fallgropar 
I problembeskrivningen uppmärksammades tre olika fallgropar som är vanliga i 
arbetet med projekt. Dessa fallgropar liksom riskerna med informationsbrist är vad 
som anses ligga bakom behovet av att upprätta konkreta riktlinjer för driften av EU-
projekt. 

6.2.1 Bristande rutiner för projektverksamhet 

Den första fallgropen är bristande rutiner/riktlinjer, denna fallgrop känns väldigt 
aktuell utifrån det insamlade materialet. Som en utav respondenterna slående 
fastställer så finns det rutiner, ”det är bara det att dessa rutiner ständigt förändras”. 
Med detta menar respondenten att riktlinjerna ser väldigt olika ut beroende på vilken 
typ av projekt det är samt vilken roll som den egna organisationen har i projektet. 
Detta bekräftas av fler respondenter som anser att det kan vara ett problem eftersom 
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det är svårt att hela tiden anpassa sig efter nya riktlinjer. Det är emellertid inte 
speciellt underligt att projekt av olika storlek och med olika syften bör styras på olika 
sätt. Däremot bör det finnas en del riktlinjer som borde kunna vara samma för alla 
typer av EU-projekt, det är även dessa som kommer att redovisas längre fram i 
rapporten. Anledningen till att riktlinjerna tycks variera på ovan beskrivna sätt kan 
vara den uppbyggnad som finns kring projekten, där alla intressenter vill vara med 
och påverka riktlinjerna utifrån sina behov. Medan EU poängterar vikten av 
exempelvis tidsredovisning så finns det i andra änden ett behov av att redovisa 
projektets positiva effekter för stat och kommun. 

Att de rutiner som faktiskt finns inte sprids på ett optimalt sätt stod klart utifrån det 
insamlade materialet. Om rutinerna förutom att de varierar med avseende på projekten 
även varierar beroende på vilken del utav organisationen som bedriver projektet, så 
innebär detta ytterligare merarbete för den drivande organisationen. 

6.2.2 Bristfällig dokumentation 

Den andra fallgropen som generellt finns i arbetet med projekt är bristande 
dokumentation. När det gäller den ekonomiska dokumentationen/redovisningen, så 
var det många som talade om ett annorlunda ”tänk”, framförallt de respondenter som 
skötte både den ordinarie redovisningen och redovisningen av EU-projekt. 
Respondenterna tyckte bland annat att det var svårt att till en början adaptera sitt eget 
tänkande med EU:s ”tänk”, exempelvis handlar omställningen om förstå att den egna 
organisationen skulle gå in med ett visst antal timmar samtidigt som EU gick in med 
en summa pengar. Om sedan timmarna, efter projektets slut, inte skulle stämma 
överens med vad som angetts i ansökan så var det upp till den egna organisationen att 
skjuta till pengar istället för tid. Ovanstående var något som många ansåg var 
förbryllande till en början, följaktligen påpekade flertalet att det finns en stor skillnad 
i hur en organisation såsom EU vill att redovisningen skall se ut jämfört med den egna 
verksamhetens redovisningsnormer.  

Det som många tyckte var annorlunda var framförallt att EU kändes mer 
kontrollerande och byråkratiskt. Något som dock uppfattades som både positivt och 
negativt. Det ansågs vara positivt då det torde minska fuskandet, men i gengäld så 
ledde det till en ökad administrativ arbetsinsats vilket sågs som något mindre positivt. 
Några trodde till och med att det fanns en risk för att den administrativa 
ansträngningen skulle skrämma potentiella ansökare av projekt. Samtliga var dock 
ense om att den tunga biten med administrationen vägdes upp av allt det positiva med 
att driva EU-projekt. Att administrationen blir så pass omfattande beror förmodligen 
inte på att EU:s krav är orimliga, utan att det finns så många mellanled som hela tiden 
lägger till detaljer i vad som skall rapporteras in. Under EU så finns det i själva verket 
70 olika program från vilka bidrag kan sökas, programmen kan sedan själva välja att 
lägga till ytterligare detaljer till de riktlinjer som EU fastställt för redovisningen. 
Under programmen finns även nationalstaten som styr genom bland annat statstöd, 
vilket är ett sätt att förhindra snedvriden konkurrens. Slutligen kan även den enskilda 
kommunen bestämma om det skall finnas ännu fler regler angående redovisningens 
utformning. Ovanstående låter krångligt, men det hela kan betraktas som ett stort filter 
där varje intressent tillför ännu ett lager.  

För att på en redovisningsteknisk nivå undvika EU:s del i detta filter så hade några 
respondenter valt att helt enkelt omvandla kraven från EU, alltså de förslag på 
kostnader vilka fick tas upp i projektet, till en projektkontoplan (se: bilaga 2). Detta 
var ett sätt att underlätta och göra redovisningsprocessen betydligt smidigare. 
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Däremot kan detta sätt att arbeta även indikera att redovisningen i ovannämnda fall 
kanske inte direkt var utformad efter kommunens behov utan snarare efter EU:s 
önskemål. Denna indikation behöver emellertid inte gälla kommuner generellt, 
framförallt inte då det endast var ett fåtal av respondenterna som faktiskt varit med 
och tagit fram själva redovisningsunderlaget. 

Utöver den ordinarie redovisningen dokumenterades även projektens aktiviteter. Detta 
var något som låg stort fokus på från EU:s sida, framförallt därför att EU vill kunna 
påvisa vilka möjligheter som finns i arbetet med EU-projekt. Ett problem skulle 
kunna vara att EU i för stor utsträckning styr utformningen av dokumentationen och 
att dokumentationen således inte anpassas efter det interna informationsbehovet. Alla 
respondenterna var dock ense om att dokumentation av aktiviteter var väldigt viktigt. 
Dessa aktivitetsbeskrivningar är, precis som för EU, ett sätt att göra reklam och ett 
försök att sprida kunskap. Eftersom svenskarna betalar in en hel del pengar till EU 
varje år så ansåg många utav respondenterna att är det viktigt att visa vad EU ger 
svenska folket tillbaka. Även gällande dokumentationen så var det många som ville 
trycka på att det var viktigt att projekten inte bara avslutades och lades på hög, utan 
att kunskapen och den icke-ekonomiska vinsten kunde förmedlas via broschyrer, 
hemsidor och utställningar. För att detta överhuvudtaget skulle vara möjligt var det 
avgörande att projektet kontinuerligt dokumenterats. Det sistnämnda bekräftades av 
samtliga respondenter tillsammans med litteratur (Carlson m.fl., 2002). 

6.2.3 Reaktionstid på avvikelser från projektplan  

Den tredje och sista fallgropen som diskuteras handlar om reaktionstider, det vill säga 
hur lång tid det tar att upptäcka en avvikelse från projektplanen och sedan åtgärda 
den. En del utav respondenterna kände att det under de första projekten hade varit 
svårt att inse hur viktigt det var med tidsredovisningen och att denna var grunden för 
EU-bidrag. Många respondenter påpekade även hur avgörande det är att leadpartnern, 
det vill säga den part som är huvudansvarig för projektredovisningen mot EU, 
meddelar övriga partners hur dem ligger till under projektets gång. Det räcker 
nämligen att en enda partner inte redovisar sin del av projektet ordentligt för att alla 
EU-bidrag skall frysa inne tills dess att redovisningen är fullständig. Precis som 
många andra problem inom projektverksamhet så handlar även det här om en brist på 
informationsspridning inom och utanför projektet. Dels är det viktigt att EU är tydliga 
i sina direktiv, men det är också viktigt att projektdeltagarna kommunicerar och 
sprider kunskap på ett bra sätt.
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7. Resultat 
I detta kapitel summeras det insamlade materialet utifrån analysen. Kapitlets 
huvudsyfte är att förmedla ett antal riktlinjer vilka anses vara viktiga att beakta i 
hanteringen av EU-projekt. Vidare syftar kapitlet till att kort förklara och motivera 
varje riktlinje.  

I föregående kapitel så presenterades det insamlade materialet som en jämförelse med 
vad som ligger till grund för arbetet, nämligen problembeskrivningen. Denna analys 
mynnar naturligt ut i att det analyserade materialet nu presenteras utifrån den 
slutgiltiga problemställningen. Att nedanstående punkter följs är givetvis ingen 
heltäckande garanti för att ett EU-projekt skall lyckas, däremot anses riktlinjerna 
utgöra en god grund att stå på i arbetet med att bedriva EU-projekt. Detta eftersom att 
samtliga riktlinjer syftar till att förebygga informationsbrist, vilket är den vanligaste 
orsaken till styrproblem inom en verksamhet. Punkternas numrering är slumpmässig 
och på intet sätt rangordnande.  

 

1. Var noggrann i projektansökan - men var lika noggrann med att inte låsa 
projektet 

Punkten är viktig att följa därför att ansökan är grunden för hela projektet och kan 
liknas vid dess fundament. Om en aktivitet inte finns beskriven i ansökan kan den 
inte senare redovisas och förväntas generera bidrag. Därför är det således viktigt 
att noga tänka igenom projektets syfte och vilka aspekter som ingår däri. 
Riktlinjen är även ett sätt att understödja att en god kommunikation mellan 
projektdeltagarna kan upprättas redan vid projektets start. Wisén m.fl. (2001) 
anser att tydlighet under designfasen är avgörande för möjligheten att regelbundet 
kunna följa upp projektet med hänsyn till fastställda mål.  

 

2. Bibehåll alltid en god kommunikation med partners inom projektet 

Denna riktlinje handlar om att ett projekt, för att det skall lyckas, måste bygga på 
ett bra samarbete. Detta kan vara svårt med tanke på språkliga och kulturella 
skillnader, men det är ändå något som måste tänkas på. I varje projekt finns en 
leadpartner (projektledare), det är upp till denna att förmedla information till 
övriga partners om hur dessa ligger till, men för att det skall vara möjligt krävs i 
sin tur att alla partnerns kontinuerligt har rapporterat till leadpartner. Om en 
partner misslyckas med sin lilla del så innebär detta att alla inblandade 
organisationer blir utan EU-bidrag. Punktens värde betonas av Hendrickson 
(1998), som menar att den är en del utav grunden för en effektiv projektstyrning 
inom alla typer av organisationer. Ett IS skulle enligt Hendrickson (1998) kunna 
stödja riktlinjen genom att erbjuda stöd för olika typer av elektronisk 
kommunikation inom projektet, exempelvis E-post och samtal via videolänk.  

 

3. Använd projektkoder i redovisningen av projektets kostnader och 
eventuella intäkter 

Projektkodning är nyckeln till en lyckad uppföljning, något som bekräftas av 
samtliga respondenter liksom av litteratur (Karlsson 1998). I arbetet med att 
utvärdera och följa upp projekt är det ovärderligt att direkt i redovisningssystemet 
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kunna se vilka kostnader och bidrag som härrör från ett visst projekt. Tillsammans 
med nedanstående riktlinje utgör denna punkt grunden för kontroll av projekten, 
detta får aldrig underskattas (Hendrickson 1998). 

  

4. Dokumentera lika noggrant alla icke-ekonomiska aktiviteter som rör 
projektet 

Den icke-ekonomiska dokumentationen ligger till grund för utvärderingen av det 
egna arbetet. Men den kanske viktigaste aspekten är att dokumentationen även är 
avgörande för möjligheten att presentera för övriga intressenter och omgivningen 
vad projektet gick ut på och vad som faktiskt genomfördes. Ovanstående är ett sätt 
att ge nya uppslag och ett sätt att marknadsföra EU-projekt. I arbetet med att 
uppfylla denna punkt bör den dokumenterande starkt överväga att använda sig av 
någon form av datorverktyg (Carlson m.fl., 2002). Dokumentation som görs med 
hjälp av dator underlättar uppföljning både under projektets gång och efter dess 
avslut (Carlson m.fl., 2002). Dessutom är datorisering är ett viktigt verktyg i 
arbetet med att bevara den information som genereras under projektets gång 
(Hendrickson, 1998; Date, 2004). Ett datorbaserat IS kan även stödja punkten 
genom att se till att informationen verkligen kan utnyttjas genom att den finns 
tillgänglig för alla i EU-projektet oavsett geografisk placering (Hendrickson, 
1998). 

 

5. Dokumentera projekten kontinuerligt 

Att dokumentationen görs kontinuerligt är essentiellt inte bara för den egna 
verksamheten utan även för övriga partners. Detta innebär mer konkret att 
leadpartnern kan styra projektet med, och endast med, tillräcklig information från 
övriga partners. Riktlinjen utgör även grunden för den redovisning som EU 
kräver. Som det insamlade materialet visar så uppfattas dokumentationen ofta som 
väldigt omfattande. Eftersom dokumentationen ändå måste upprättas, borde detta i 
största möjliga mån ske med hjälp av datorverktyg. Ovanstående är ett sätt att 
främja att informationen dels lätt kan överblickas av projektgruppen under 
projektets gång men även efter att det avslutats. Framförallt handlar det dock om 
att sprida erfarenheter vidare, en förutsättning för detta är givetvis att 
dokumentationen finns tillgänglig för den som är intresserad. Det säger sig självt 
att dokumentation i pappersform inte har samma åtkomlighet som något som finns 
i verksamhetens datorsystem, speciellt inte om detta är synkroniserat och 
innehåller samtliga EU-projekt. Ett datorbaserat IS för hantering av EU-projekt 
bör således, förutom den informationsspridande funktion som tidigare diskuterats, 
vara utrustat med verktyg som underlättar det administrativa arbetet och därmed 
uppmuntrar kontinuerlig dokumentation.  

 

6. Underskatta inte vikten av uppföljning & utvärdering 

Denna riktlinje är avgörande för hur kunskapsvärdet av projektet faktiskt tas 
tillvara. Att projekten följs upp är avgörande för de inblandade, för att dessa skall 
ha en möjlighet att själva inse vilka aspekter som var bra respektive mindre bra 
under arbetets gång. Ovanstående är givetvis väsentligt i projektgruppens framtida 
arbete med EU-projekt.  
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Att riktlinjen beaktas är även en förutsättning för möjligheten att slippa behöva 
”uppfinna hjulet på nytt” i varje projekt. Följaktligen är denna liksom 
nedanstående punkt grunden för att gå från det individuella lärandet till det 
institutionella. Ett datorbaserat IS som stödjer de fem första riktlinjerna 
underlättar givetvis automatiskt även uppföljning och utvärdering. Dock skulle 
informationssystemet även kunna innefatta inbygga rutiner för uppföljning under 
projektets gång samt bestämmelser angående vilka mått som projektet skall 
utvärderas utifrån. 

 

7. Förmedla den kunskap som genererats under projektet 

Att den kunskap som omhändertas genom uppföljning och utvärdering också 
sprids till övriga delar av verksamheten är viktigt, kunskapen kan även vara ett 
stöd för andra verksamheter som är inblandade i liknande projekt. Ovanstående är 
något som samtliga tjänar på, inte minst den egna organisationen som får tillfälle 
att själva analysera sitt eget arbete (se: punkt 6). Precis som föregående punkt så 
är denna riktlinje ett sätt att förebygga att ett fåtal personer är den enda källan till 
specialkunskaper. Specialkunskaper som i det här fallet anbelangar arbetet med 
EU-projekt. Punkten handlar mycket om att tänka på hur projekten lagras, 
eftersom det är åtkomligheten under och efter projektets genomförande som avgör 
hur smidigt informationen om det kan spridas. Ett datorbaserat IS bör således 
innefatta någon form av webbapplikation för att säkerställa att informationen alltid 
finns tillgänglig för projektdeltagarna. Ett IS måste samtidigt erbjuda ett 
gemensamt lagringsutrymme för samtliga EU-projekt, förmodligen i form av en 
databas (Date, 2004). Detta diskuteras vidare i rapportens avslutande kapitel 
(förslag till fortsatt arbete 8.3). 

Riktlinjerna som behandlas ovan är förslag på ingående delar i en 
projektstyrningsmodell för EU-projekt. De sju riktlinjerna har emellertid starka 
kopplingar och vävs samman av att samtliga på olika sätt behandlar information. 
Punkterna tar upp hur information kring projekten bör dokumenteras, lagras och 
spridas. Ovanstående är precis vad ett IS syftar till att stödja (Avison m.fl., 1997), 
således kan punkterna ses som krav på vad ett IS för hantering av EU-projekt skall 
stödja. Som punkt 5 tar upp så är det viktigt att göra informationen så lättillgänglig 
som möjligt för de inblandade, en betydande faktor för detta är att all information 
samlas på ett ställe (Avison m.fl., 1997). Som bakgrunden behandlar så finns det inom 
många verksamheter olika typer av informella IS, för att informationen skall kännas 
lättillgänglig är det viktigt att så stor del utav informationen som möjligt istället kan 
behandlas och acessas enligt ett förutbestämt mönster.
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8. Diskussion 
Detta kapitel behandlar tankar och erfarenheter kring arbetsprocessen och resultatet. I 
början av kapitlet diskuteras arbetsprocessen utifrån ett kritiskt förhållningssätt. I 
nästföljande avsnitt behandlas resultatet med utgångspunkt i författarens egna tankar 
och i förhållande till det som tagits upp i bakgrundskapitlet. Som en avslutning följer 
en kort diskussion angående förslag till fortsatt arbete.  

8.1 Diskussion kring arbetsprocessen 
Uppslaget till den här undersökningen kommer ifrån ett samarbetsprojekt med Skövde 
kommun. Det var under en kartläggning av kommunens informationssystem hösten 
2004 som problemet först uppmärksammades. När sedan litteratur stödde att det 
generellt finns problem vid hanteringen av projekt och detta kunde sättas i samband 
med brister i informationshantering kändes problemet aktuellt att undersöka.  

Eftersom problemdomänen är så pass ny, har det varit väldigt svårt att hitta litteratur 
som behandlar problemet på något allomfattande vis. Till följd av detta så har olika 
typer av litteratur till stor del fått vägas samman för att tillsammans utgöra en bild av 
problemdomänen. Det var framförallt under arbetet med att samla 
bakgrundsinformation som ovannämnda bild stärktes.  

En avgränsning som gjordes var att undersökningen endast skulle behandla EU-
projekt, orsaken till detta är att det finns en stor variation av projekt. Att få fram ett 
resultat som generellt skulle kunna säga något om alla typer av projekt ansågs vara 
mindre intressant, trots detta finns det givetvis vissa egenskaper som gäller både för 
EU-projekt och för projekt i allmänhet. Tidigt valdes även ett ekonomiskt fokus, 
mycket på grund av att EU-projekt faktiskt är beroende av EU-bidrag och således 
tvingade att kunna redovisa sina kostnader på ett överskådligt sätt. Ekonomin går 
dock alltid hand i hand med någon form av aktivitet, således kändes det inte aktuellt 
att bara fokusera på de ekonomiska delarna. Detta var emellertid en insikt som växte 
fram under projektets gång, det vill säga den starka kopplingen mellan icke-
ekonomisk och ekonomisk information.  

Den datainsamlingsteknik som tillämpades vid undersökningen anses ha gett ett bra 
underlag för den positivistiska analysen. Ovanstående är mycket beroende på alla 
givande diskussioner som intervjuerna innebar. Tackvare respondenternas intresse 
och välvilja kändes det som att det insamlade materialet kunde utgöra en god grund 
för resultat. Angående grundfrågornas utformning så kan det i efterhand konstateras 
att denna förmodligen inte var helt optimal. Vissa frågor innehöll exempelvis begrepp 
som respondenterna hade varierande definitioner av. Fråga 8 och 9 är exempel på två 
frågor som ofta fick kompletteras med definition samt förklaring. Grundfrågorna 
kunde ha kvalitetssäkrats genom en eller ett par pilotintervjuer. 

En faktor som anses ha underlättat intervjuerna och möjliggjort en avslappnad 
diskussion är arbetssättet att i förväg skicka ut grundfrågorna till respondenten. 
Ovanstående möjliggjorde även att aspekter som låg utanför grundfrågornas fokus 
kunde diskuteras utförligare. Detta eftersom att hanteringen av grundfrågorna gick 
smidigt tackvare att respondenterna många gånger hade färdigställda svar.  

En lärdom som drogs under projektets gång var att aldrig underskatta penna och 
papper vid dokumentering. För trots att inspelningen av intervjuerna gick bra alla 
gånger utom en, så kändes det ovärderligt att vissa stolpar hade antecknats under den 
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aktuella intervjun. Annars hade mycket information gått till spillo, istället kunde 
intervjun sammanfattas och skickas tillbaka till respondenten för godkännande.  

8.2 Diskussion av resultat 
Undersökningens deskriptiva förhållningssätt har utan tvekan speglat resultatet. De 
punkter som behandlas i resultatkapitlet utgör inte tillsammans någon allomfattande 
projektstyrningsmodell för EU-projekt, utan är snarare sju exempel på vad som skall 
hanteras av en sådan.  

Riktlinjerna bygger både på sådant som i dagsläget upplevdes som problem och 
aspekter som redan beaktades men ansågs ovärderliga. Resultatet visar att det finns 
problem vid hanteringen av EU-projekt och att många av problemen uppstår på grund 
av brister i hantering och spridning av information. Under arbetets gång så har fyra 
olika kommuner i olika hög grad bidragit till det insamlade materialet. Samtliga 
respondenter tyckte att hanteringen av EU-projekt, med avseende på dokumentation 
och informationsspridning, kunde förbättras. Somliga upplevde givetvis det hela mer 
problematiskt än andra. Resultatet visar även att de rutinmässiga skillnaderna i 
projekthanteringen är stor, detta beror lika mycket på vilken typ av projekt det gäller 
som vilken kommun som är inblandad. Denna brist på generella rutiner var en av de 
mer intressanta aspekterna av resultatet. 

Problemställningen handlar om att skildra det informationsbehov och de problem som 
finns inom EU-projektverksamhet, men det kändes ofta frestande att gå steget längre 
och konkret skildra ett specifikt IS som skulle kunna underlätta 
informationshanteringen. Ovanstående är givetvis en fråga om avgränsning, vilken 
behandlas utförligare i kapitlet om fortsatt arbete. 

En aspekt som inte uppmärksammats innan datainsamlingen var spridningen av 
information kring projekten. Fokus i det här arbetet har legat på att beskriva 
information som uppstår under själva arbetet med EU-projekt, snarare än information 
runtikring projekten. Det visade sig dock att det verkar finnas brister i hur 
kommunledningen sprider information angående sökbara projekt. Ett annat exempel 
på detta var direktiv från EU, vilka ibland uppfattades som oklara. Exempelvis gällde 
detta vikten av tidsredovisning (Analyskapitlet 6.2.3). Detta behandlas som sagt vad 
inte av den här undersökningens resultat, utan tas upp i förslag till fortsatt arbete.  

Hur väl den här rapportens resultat speglar EU-projektverksamhet i de kommuner 
som inte deltagit i undersökningen är omöjligt att säga, iallafall rent problemmässigt. 
Däremot borde informationsbehovet i stort sett vara detsamma med tanke på 
organisationernas väldigt lika struktur. Resultatet är en sammanställning av samtliga 
ingående kommuner och ingen av riktlinjerna bygger på endast en kommuns 
uppgifter.  

Det bör även tilläggas att resultatet visar att det är stor skillnad på omfattningen av 
olika förvaltningars EU-projektverksamhet. En del förvaltningar hade inte drivit några 
EU-projekt överhuvudtaget medan andra hade bedrivit tiotals. Vilka typer av 
förvaltningar som generellt sett bedriver ett stort antal EU-projekt är omöjligt att säga 
utifrån det insamlade materialet och inte heller särskilt intressant utifrån 
problemställningen. Hur det ser ut på kommunnivå går inte heller att dra några 
slutsatser om.  
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8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Eftersom det här arbetet inte är speciellt omfattande, då det bara utgör den skriftliga 
delen utav ett examensarbete, så belyses inte hela problemområdet. Därmed kan inte 
informationsbehovet vid EU-projekt ses som helt och hållet kartlagt, med tanke på 
detta och att det sedan tidigare inte finns särskilt mycket litteratur som behandlar 
ämnet finns det stora möjligheter till fortsatta studier.  

I en fortsatt studie skulle fokus kunna ligga på att mer konkret undersöka hur olika 
typer av IS skulle kunna underlätta processen. Exempelvis skulle informationskraven 
som fastställts i denna rapport tillsammans med eventuellt nytillkomna krav kunna 
jämföras med existerande IS.  

Enligt det insamlade materialet finns det ett behov av att lagra alla organisationens 
EU-projekt i en gemensam databas. Därmed skulle kraven för en sådan databas kunna 
utvärderas exempelvis med avseende på vilka data som skulle vara intressanta att 
lagra för EU-projekt. Ovannämnd databas kan ses som en del av ett framtida IS. 

Under materialinsamlingen uppmärksammades en aspekt som låg utanför den aktuella 
problemställningen, nämligen hur informationen om själva verksamheten med att 
bedriva EU-projekt skall spridas. Exempelvis så kände ungefär hälften av 
respondenterna att informationen om vilka projekt som var sökbara inte i tillräckligt 
stor utsträckning nådde potentiella ansökande. Även de direktiv, krav, och rutiner som 
EU vill förmedla verkade ha svårt att nå fram. Denna informationsspridningsprocess 
borde således utredas, processen är även tätt knuten till resultatet av den här 
rapporten. 

En undersökning av aspekter som påverkar en kommuns, eller en förvaltnings, 
möjligheter att söka EU-projekt skulle kunna skapa ett intressant resultat. Kan det ha 
exempelvis ha något att göra med det som har undersökts i det här arbetet, nämligen 
behovet av ett fungerande stöd vid hanteringen av EU-projekt.  

I en framtida undersökning skulle eventuellt representanter från EU kunna delta i och 
med att denna undersökning inte förmedlar EU:s syn på projektverksamheten.  
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1. Vilka EU-projekt känner du/ni till på er förvaltning? 

Frågans syfte är att fungera som en typ av inledning för att få igång en diskussion, 
respondenten får tillfälle att kortfattat beskriva aktiva och avslutade projekt. 
Svaret på frågan ger även den undersökande en möjlighet att bilda sig en 
uppfattning om hur aktivt respondenten arbetar med EU-projekt.  

 
2. Vilka EU-projekt på andra förvaltningar känner du/ni till? 

Fråga 2 liknar i mångt och mycket fråga 1, frågans syfte är att utreda hur väl 
information sprids inom den egna kommunen, vet respondenten hur andra delar av 
verksamheten sköter hanteringen av EU-projekt? Detta är framförallt intressant 
med avseende på redovisningsrutiner och utbyte av kunskaper inom 
verksamheten. 

 
3. Hur redovisas pågående projekt ekonomiskt inom kommunen? 

Fråga 3 är en mycket central fråga då den berör hur själva redovisningsprocessen 
går till, exempelvis vilka konton som används och följaktligen även hur 
redovisningsmodellen är uppbyggd, är det EU direktiv som styr även den interna 
redovisningen eller är modellen utformad efter kommunens behov.  

 
4. Hur redovisas pågående projekt ekonomiskt för EU? 

Fråga 4 behandlar, liksom föregående fråga, redovisningsprocessen. Synvinkeln är 
dock annorlunda då fokus här ligger på hur redovisningen av projekten ser ut 
gentemot EU. Exempelvis om projektens aktiviteter redovisas för EU på samma 
sätt som de görs inom kommunen. Vilka rutiner finns och vad kräver EU? Är det 
samma rutiner som gäller för alla typer av projekt? 

 
5. Vilken dokumentation ligger till grund för dagens sätt att redovisa 

projekten? 

Med dokumentation menas de direktiv och den modell som används som 
riktmärke då projekten redovisas. Den här frågan syftar således till att utreda vilka 
riktlinjer man i nuläget följer och vem/vilka som tagit fram dessa. Respondenten 
kan förhoppningsvis alltså svara på vilka rutiner som följs. Ovanstående är väldigt 
intressant då en vanlig fallgrop i arbetet med projekt är bristande rutiner, vilket 
diskuterades i problembeskrivningen. 

 
6. Dokumenterar ni projekten utöver den ordinarie redovisningen? – Hur 

ser denna dokumentation i så fall ut? 

Den ordinarie redovisningen är i det här fallet den ekonomiska redovisningen i 
siffror, den här frågan behandlar således all övrig redovisning. Exempelvis 
beskrivningar av de aktiviteter som ger upphov till projektets kostnader. Frågan är 
betydelsefull då en av fallgroparna som tas upp i problemkapitlet är bristfällig 
dokumentation. 

 
7. Fungerar redovisning och dokumentation på ett tillfredställande sätt 

idag?  
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a. Vad är bra? 

b. Vad är mindre bra?  

c. Vad kan utvecklas? 

Fråga 7 handlar om att respondenten själv skall få tänka till angående rutinerna. 
Hur upplevs den administrativa processen i dagsläget, vilka problem erfar 
respondenten med dagens rutiner och vad tycker respondenten på motsvarande sätt 
är positivt. Avslutningsvis får respondenten även en chans att komma med förslag 
på hur rutinerna, enligt respondenten, skulle kunna förbättras. 

 
8. Är det möjligt att ekonomiskt följa upp projekten i efterhand? 

d. Hur följer ni upp projekt? Och varför gör ni det? 
 

Den här frågan syftar till att utreda i vilken mån det är möjligt att följa upp EU-
projekt ekonomiskt, går det exempelvis att urskilja vilka aktiviteter och kostnader 
som hör till ett visst projekt. Hur smidigt går det att få fram information om ett 
specifikt projekts ekonomiska status, detta diskuteras alltså utifrån perspektivet 
om hur uppföljningen går till. 

 
9. Känner du/ni att det är enkelt att få en ekonomisk överblick av pågående 

och avslutade projekt? 
 

e. Varför? / Varför inte? 
 

Fråga 9 behandlar precis som förgående fråga hur överblickbarheten av projekten 
upplevs, fast denna gång med fokus på samtliga projekt. Frågan behandlar alltså 
inte i detalj hur uppföljningen av ett visst projekt går till. Istället behandlar frågan 
om det går att se vilka projekt som bedrivits under en viss period, med fokus på 
möjligheten att överblicka en grupp projekt snarare än hur det är möjligt. 

 
10. Varför driver din förvaltning EU- projekt? 

Frågans syfte är att ge respondenten en möjlighet att med en egen motivering 
förklara varför EU-projekt bedrivs på dennes förvaltning. Är det bara av 
ekonomiska skäl eller finns det andra anledningar. 

 

11. Finns det något mer som du vill tillägga som du känner att vi inte har 
berört tillräckligt? 

Den avslutande frågan är en uppsamlingsfråga vars syfte är att låta respondenten 
tänka efter om det är något mer som känns viktigt och som inte redan diskuterats. 
Frågan användes även som ett slags avrundning av intervjun. 
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Projekt X, verksamhetskod 873: 

 

Verksamhet     Euro 

 87300 Project X 

 87301 External costs and consultants  

 87302 Temporary staff 

 87303 Permanent staff 

 87304 Travel and accommodation 

 87305 Meetings, conferenses, seminars 

 87306 General costs (specify in appendix) 

 87307 Promotions and publications 

 87308 Material investments, including all 

           expenditure on infrastructure  

                       (specified in appendix) 

 87309 Audit 

 87310 Other (Specify) 

 87311 Irrecoverable VAT 

 87312 Total eligible expenditure 

 87313 Ineligible expenditure 

 87314 TOTAL expenditure 

 


