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Abstract 
A starting point for the present thesis is the increased application of the 
project work form, a form that has been growing in usage since the mid 
1900s. Today, multiproject environments have become increasingly com-
mon, i.e. organisations where projects are a normal part of the working 
environment and where they are of such great importance that project 
management and project steering (e.g. evaluation and follow-up) are con-
sidered important for the organisation’s management. In many organisa-
tions where the ability to apply the project work form is critical for surviv-
al and profitability, there is a great need to improve the management of 
projects. The dominating view has long been that all projects are inherent-
ly alike, and can be effectively managed and controlled with standardised 
project management techniques and models. However, more and more 
researchers are pointing out that because there are in fact quite distinct 
differences between different types of projects, project management must 
be adapted to the distinctive characteristics of the project, which presup-
poses the possibility of analysing the project in question – of being able to 
make a ”project diagnosis”. 

In an attempt to increase knowledge about projects as a type of work form, 
this doctoral study aims to develop descriptions of distinctive characteris-
tics in projects that are essential for project management in multiproject 
environments. Three case studies have been performed in three organisa-
tions that have developed and implemented a project model to improve 
their project management. The case studies have been performed using 
action research methodology. This has made it possible to study project 
management during an extended period of time, creating nuanced descrip-
tions of the distinctive characteristics in each multiproject environment. 
From the case studies, project research and personal experience in project 
environments, a framework for Structured Project Analysis (SPA) has been 
designed with the aim of increasing the generalisation of the results. The 
framework, based on three analysis models and three basic perspectives of 
projects, provides a conceptual model for structured project analysis inde-
pendent of the case studies. 

The study shows how the various distinctive characteristics of different 
project types, such as the presence of dual operational logics and varying 
types of complexity, are crucial for both management of projects and for 
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deciding which improvement measures are most effective in a multiproject 
environment. A further contribution of the study is the framework that has 
been designed based on the wide variation presented by different projects 
through a results perspective. 

 

Keywords: action research, analysis model, case study, multiproject envi-
ronment, perspective, project management, project model, framework, 
structured project analysis (SPA), distinctive characteristics in projects, 
typology. 
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Förord 
Jag har alltid drivits av att påbörja nya spännande utmaningar, snarare än 
av tillfredställelsen att få genomföra en uppgift tills den är helt klar. Där-
för har jag ofta undrat under mina 17 år som forskarstuderande – hur ham-
nade jag i det här? Jag ska försöka beskriva hur det gått till. 

Jag påbörjade mina forskarstudier redan 1994 vid Linköpings universitet. 
Men när jag fick anställning på Ericsson i Karlstad 1995, som lärare i 
projektledning och som teknikinformatör, tvekade jag inte att avbryta stu-
dierna. Det var nytt för mig och spännande att arbeta i näringslivet och i 
en bransch som just då präglades av obegränsade möjligheter.  

Jag var dock snabbt tillbaka i forskarvärlden eftersom jag redan efter 10 
månader hos Ericsson fick frågan om jag ville fortsätta mina studier med 
ekonomiskt stöd från min nya arbetsgivare. Uppgiften, som var att utveck-
la en metod för mätning av organisationers förmåga att tillämpa projektar-
betsformen, visade sig innebära oöverstigliga problem och mina forskar-
studier drog ut på tiden. Dessutom började jag, som många andra i min 
ålder vid den tiden, spela golf sommaren 1997. Detta fördröjde troligtvis 
min licentiatexamen med ca tre år.  

Under det nya millenniets första år styrde jag mina vägar tillbaka till Karl-
stads universitet. Med mig hade jag en oavslutad licentiatavhandling och 
en idé om att utforma ett magisterprogram i projektledning. Enligt mitt 
rättesnöre i livet, ”nyaste idén är viktigast”, ägnade jag den mesta tiden åt 
det nya magisterprogrammet som genomfördes för första gången under 
läsåret 2002-2003. Trots detta blev även min licentiatavhandling klar i 
februari 2003. 

Nu år 2011 är vi ett 10-tal personer som jobbar med vårt magisterprogram 
och våra projektledningskurser. Jag vill påstå att universitetets syn på vårt 
”ämnesområde”, vår utbildningsverksamhet och på oss som lärargrupp, 
radikalt har förändrats under det decennium som gått. Projektledning är nu 
ett etablerat huvudområde, och vår verksamhet anses hålla hög kvalitet, 
inte bara av våra studenter. Att ämnet projektledning vuxit i betydelse 
avspeglas i de under senare år ofta framförda ”kraven” på att vi lärare 
måste höja även vår akademiska kompetens. Med tanke på min inställning 
till att göra klart påbörjade uppgifter, är det väldigt bra timing att behovet 
av lektorer i projektledning ökat just nu när jag nästan är klar. 
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Nu har det gått totalt 17 år sedan jag klev in på Institutionen för dataveten-
skap i Linköping för att påbörja den första kursen i min forskarutbildning. 
Jag ser fram emot att ställa in avhandlingen i bokhyllan och genast se efter 
vilka nya spännande utmaningar som uppenbarar sig nu när jag lyfter 
blicken över tangentbordet. 

Först och främst vill jag tacka mina handledare. Anders G. Nilsson, som 
har en otrolig förmåga att ha koll på både helheten och detaljerna på en 
och samma gång. Peter Rönnlund som varit min bihandledare under dok-
torsstudien och som varit ett ovärderligt stöd genom sina sunda resone-
mang och sin tillgänglighet för samtal och diskussioner. 

Vill även rikta ett stort tack till Tomas Jansson som vid otaliga tillfällen 
ända ifrån mina forskarstudiers början intresserat tagit del av och kom-
menterat allt från lösryckta idéer till nästan färdigt manus. Odd Fredriks-
son som noggrant återkopplat på manuset vid flera tillfällen. Ett stort tack 
även till Andreas Nilsson, Umeå universitet, och mina kollegor inom av-
delningen för Informatik och Projektledning för era synpunkter, råd och 
uppmuntrande heja-rop på vägen. 

Sist, men inte minst, riktar jag min tacksamhet till mina föräldrar Gurly 
och Lars som stöttat mig och med stort intresse och förundran hört mig 
berätta om den nästan färdiga avhandlingen många gånger under det se-
naste året. Ni båda och mina barn Marie-Louise, Erik och Isabelle är den 
fasta punkt i livet och källa till inspiration som gjort det möjligt för mig att 
fullfölja mina forskarstudier.  

 

Karlstad oktober 2011-10-13 
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Del I – Introduktion 

Projektifiering och multiprojektmiljöer 

En utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen och doktorsstudien är 
den projektifiering, dvs. spridning och ökning av projektarbetsformens 
tillämpning, som skett sedan mitten av 1900-talet. Projektifieringen har 
accelererat under 2000-talet och idag är det ovanligt med organisationer 
som inte har några pågående projekt i sin verksamhet. För många organisa-
tioner har förmågan att hantera projektarbetsformen blivit helt avgörande 
för överlevnad och lönsamhet, och det har blivit allt vanligare med så kal-
lade multiprojektmiljöer, dvs. verksamheter där: 

• Projekten genomförs i en miljö där den omgivande moderorganisatio-
nen är större än projektet. 

• Projekt är en normalt förkommande arbetsform. 

• Projekten är av så stor betydelse att projektstyrningen, t.ex. värdering, 
initiering och prioritering av projekt, allokering av projektresurser, 
samt definitionen av rollspelet mellan projektets deltagare och cheferna 
i moderorganisationen, är en viktig fråga för organisationens ledning.  

Även om de stora anläggnings- och utvecklingsprojekten fortfarande utgör 
ett betydande inslag i samhället är det i multiprojektmiljöer som vi finner 
de flesta projekten och projektledarna idag. Många organisationer upple-
ver ett stort behov av att förbättra sin projekthantering, dvs. att utveckla 
kompetens inom både projektledning och projektstyrning. 

Processfokus och standardisering  

Under större delen av 1900-talet var forskningen inriktad på stora utveck-
lings- och anläggningsprojekt inom exempelvis byggbranschen. Perspekti-
vet på projekt har så småningom breddats och sedan början av 1990-talet 
har projekthantering i multiprojektmiljöer tilldragit sig forskarnas intresse 
i ökande utsträckning. Ett tydligt fokus inom forskningen har även varit 
utveckling och tillämpning av så kallade traditionella planeringstekniker. 
Optimering av projektets process har ansetts som det rätta angreppssättet 
för att lyckas med ett projekt, dvs. att leverera rätt resultat, i rätt tid, till 
rätt kostnad enligt upprättad originalplan. Det dominerande synsättet har 
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även gjort gällande att alla projekt i grunden är likartade och därför kan 
planeras och genomföras effektivt med en standardiserad uppsättning pro-
jektledningstekniker.  

Från standardisering till analys av särdrag 

Det har dock riktats hård kritik mot det processorienterade synsättet på 
projekt. Forskare har argumenterat för ett antal alternativa perspektiv, t.ex. 
”projekt som en temporär organisation” eller ”projekt som ett system”, i 
syfte att öka förståelsen för projekt och projekthantering.  

En inriktning inom projektforskningen, den så kallade situationsskolan, 
menar att det är så stora skillnader mellan olika projekttyper att hantering-
en måste anpassas efter projektens särdrag och den aktuella situationen. 
Med särdrag avses: egenhet, kännetecken, eller utmärkande drag. Enligt 
Svenska Akademiens ordbok definieras särdrag som: Utmärkande drag 
som gör att någon skiljer sig från annan av liknande slag. Även om olika 
projekt har många gemensamma drag, är det projektens särdrag och skill-
nader som motiverar en indelning i olika projekttyper och en anpassning 
av projekthanteringen. 

Om en anpassning ska vara möjlig måste det gå att analysera det förestå-
ende projektet, dvs. att kunna ställa en ”projektdiagnos”. Existerande ana-
lysmodeller och projekttypologier anses dock alltför onyanserade för att 
ge praktisk vägledning i anpassningen av projekthanteringen i det enskilda 
projektet. Behovet av utvecklade modeller för projektanalys som ger möj-
lighet att beskriva särdrag i olika projekttyper är en avgörande utgångs-
punkt för den föreliggande doktorsstudien.      

Syfte 

Denna avhandling och studie har genomförts i linje med synsättet i situa-
tionsskolan, som förespråkar att ökad kunskap om projektens natur och 
särdrag är en förutsättning för effektivare projekthantering.  

Syftet med studien är att utveckla beskrivningar av de särdrag i projekt 
som har avgörande betydelse för projekthantering i multiprojektmiljöer. 
Detta sker genom att utforma och tillämpa ett ramverk för strukturerad 
projektanalys. 
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Disposition 

Det första kapitlet i avhandlingen beskriver projektifieringen i samhället 
sedan mitten på 1900-talet och forskningen inom projektområdet i en 
översiktlig genomgång. I kapitel 2 utvecklas problemområdet med fokus 
på projekthantering i multiprojektmiljöer. Diskussionen leder fram till 
studiens syfte och en beskrivning av doktorsstudiens genomförande.  
I kapitel 3 redovisas och diskuteras dels den aktionsforskningsmetod som 
tillämpats i doktorsstudiens tre fallstudier, dels tillvägagångssättet för att 
utforma det ramverk som i avhandlingens fjärde del tillämpas för en struk-
turerad projektanalys. 
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1  Projekt som arbetsform  
I avhandlingens inledande kapitel placeras doktorsstudien i en kontext där 
utgångspunkten är projektarbetsformens spridning och betydelse för yr-
kesmässiga verksamheter. Forskningen inom området behandlas i en hi-
storisk tillbakablick med bland annat de strömningar som skapat alterna-
tiv till det traditionella rationalistiska synsätt på projektkompetens som 
utgjort det rådande paradigmet sedan 1950-talet. Kapitlets avslutande del 
fokuserar på det alltmer uppmärksammade behovet av att anpassa pro-
jektledningsmetoder och -tekniker till olika projekttyper och sammanhang. 

1.1  Organisering för effektiv verksamhet 

Inom de flesta yrkesmässiga verksamheter används idag projekt som en 
normalt förekommande arbetsform. Även om projekt inte är ett nytt feno-
men, så är det under de senaste tjugo åren som utbredningen av projektar-
betsformen accelererat inom både näringsliv och offentlig förvaltning 
(Morris 2011). Idag har förmågan att hantera projektarbetsformen en avgö-
rande betydelse för många organisationers långsiktiga lönsamhet och över-
levnad (Söderlund 2005; Crawford et al. 2006; Hanisch & Wald 2011). 
Detta har ställt stora krav på anpassningsförmågan till nya sätt att bedriva 
effektiv yrkesmässig verksamhet.  

Det ständiga behovet av omställning till nya arbetsformer är dock något de 
flesta verksamheter tvingats leva med i modern tid. Alltsedan 1900-talets 
början har nya principer för yrkesmässig organisering sett dagens ljus och 
fått fotfäste i en strid ström.   

Organisering för massproduktion 

Under 1800-talets industrialisering medförde bland annat tillgången till 
ångkraft och nya maskiner att stordriftsfördelarna kunde utnyttjas till fullo 
(Packendorff 1993). Standardisering av arbetsprocesser gjorde den enskil-
da individen utbytbar. Arbetskraft blev, och hanterades som, endast en av 
de resurser som krävdes för massproduktion av varor.  

Under 1900-talets början visade Taylor och Ford hur massproduktion och 
rationalisering kunde ge samhället stora välfärdsvinster. Enligt principerna 
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i Scientific Management (Taylor 1916) skulle maximal effektivitet uppnås 
genom noggrant utprovade processer och med ”outslitliga” maskiner som 
utförde en stor del av arbetet.  

Arbetsledningen utövades genom formella regler, rapporter och kommuni-
kationskanaler, uppdelning av arbete och enhetlig ordergivning i en hie-
rarkiskt uppbyggd organisation, allt enligt Webers byråkratiska skola och 
Fayols principer för god administration. Taylors och Webers idéer, som i 
hög grad överensstämmer med varandra, har fått stor betydelse för synen 
på organisering av arbete under 1900-talet (Bruzelius & Skärvad 2004). 
Trots kraftig och ihållande kritik från olika samhällsgrupper och konkurre-
rande organisationsteoretiker, arbetar ännu idag en stor del av världens 
yrkesverksamma i organisationer präglade av arbetsdelning och byråkrati 
(Packendorff 1993). 

Human Relations 

De långtgående effektiviseringarna och reduceringen av individen till en 
utbytbar produktionsfaktor orsakade också missnöje, strejker och stor 
omsättning på arbetskraft. Enligt Scientific Management var det främst 
den fysiska arbetsmiljön som var avgörande för arbetsglädje och hälsa, 
men en motreaktion uppstod i Human relations, en rörelse med Elton 
Mayo som främsta upphovsman. Hawthorne-experimenten under 1920- 
och 1930-talen visade på andra betydelsefulla faktorer i en organisation; 
sociala kontakter, icke-ekonomiska belöningar och bestraffningar, grupp-
normer samt formellt och informellt ledarskap (Bruzelius & Skärvad 
2004). Tiden fram till våra dagar har därefter präglats av en tät ström av 
nya (och nygamla) idéer om hur yrkesmässig verksamhet bäst ska organi-
seras. 

Processorientering  

Även om Taylorismen fick skarp kritik har tanken på effektivisering ge-
nom processorientering behållit sitt grepp under 1900-talet med varierande 
angreppssätt och fokus. Under tidigt 1900-tal koncentrerade man sig på att 
specificera processerna och att säkerställa utfallet inom accepterbara ra-
mar/gränser. Med tiden flyttades fokus till att utveckla processerna genom 
kontinuerliga förbättringar, och under 1980- och 1990-talen var det på 
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modet att genomföra stora omgripande förändringar i organisationens ar-
betssätt (Davenport 1993; Hammer et al. 1994; Stoddard & Jarvenpaa 
1995). Slutligen har fokus riktats mot betydelsen av att välja rätt processer 
i förbättringsarbetet – inte att förbättra allt som är dåligt (Keen 1997; 
Rönnlund 2011). Processteorin har med tiden utökats till att även omfatta 
individens och omgivningens betydelse. 

Nya organisationsprinciper 

I spåren av Weber, Mayo och Fayol följde flera nya synsätt på effektiv 
organisering. Ett exempel är situationssynsättet (”Contingency-”) som fick 
sitt genombrott på 1960-talet. Synsättet omfattar ett flertal olika teoribild-
ningar som har det gemensamt att de ifrågasätter den klassiska organisa-
tionslärans grundtanke att det finns ett bästa sätt att organisera på (Burns 
& Stalker 1961; Woodward 1965). Det är istället situationen, exempelvis 
vilken affärsmodell som tillämpas eller stabiliteten i omvärlden, som avgör 
vilken organisationsform som är mest effektiv. 

Andra trender har handlat om att skapa ”platta” organisationer för att 
minska avstånden mellan de högsta chefsnivåerna till arbetaren på golvet, 
eller att nästan helt ta bort den hierarkiska strukturen genom att införa så 
kallade kompetenspooler (Bruzelius & Skärvad 2004). Ytterligare ett ex-
empel är de matrisorganisationer som bildats med ambitioner att utnyttja 
processens operativa effektivitet med den funktionella organisationens 
strukturella fördelar. 

Intresset för att skapa effektiva former för organisering av arbete verkar 
ideligen få ny kraft, på senare tid bland annat genom utnyttjande av infor-
mationsteknologi och nya kunskaper om mänskliga behov och drivkrafter. 
Exempelvis utvecklades under 1980-talet en ny filosofi för produktion 
som kallades ”resurssnål produktion” (Lean production). Den grundläg-
gande idén var att klara av produktionen med mindre lokalytor, mindre 
lager och mindre antal medarbetare – samtidigt som kundernas speciella 
önskemål skulle tillgodoses i större omfattning (Sandkull & Johansson 
2000). 
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Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring 

Olika synsätt på kvalitet, kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring har av-
löst varandra, med praktiska konsekvenser för både processorientering och 
organisationsformer (Bruzelius & Skärvad 2004). Ett synsätt som tycks ha 
etablerat sig är att försöka åstadkomma ett kontinuerligt kvalitetsarbete där 
alla i organisationen bidrar (Rummler & Brache 2005) – istället för stora 
tillfälliga satsningar på kvalitetsförbättringar. Exempelvis handlar kvali-
tetsfilosofin TQM (Total Quality Management) om att göra rätt från bör-
jan och att verka för ständig förbättring (Bruzelius & Skärvad 2004). Vida-
re betonas i TQM att allt kvalitetsarbete bör utgå ifrån kundernas krav. 
Kvalitet är att erbjuda kunden det kunden förväntar sig att få. 

Ett liknande synsätt på kvalitetsarbete tillämpas i den kvalitetsmodell som 
utvecklats av det svenska Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ).  Enligt 
SIQ ska en kvalitetsinriktad arbetsorganisation bland annat kännetecknas 
av att kundens krav är i fokus, att arbetet görs rätt från början, att alla i 
organisationen deltar i kvalitetsarbetet och att medarbetarnas kompetens 
ständigt förbättras (ibid.). 

Många organisationer har även strävat efter en formell certifiering av sitt 
kvalitetssystem, en så kallad kvalitetssäkring. Exempelvis uppgick antalet 
certifieringar fram till år 2003 enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9000  
(International Organization for Standardization) till mer än 250.000 enbart 
inom Europa (Saizarbitoria 2006). 

1.2  Projekt som arbetsform inom yrkesmässiga 
verksamheter 

Mot slutet av 1900-talet, då organisationskultur, internationalisering, in-
formationsteknologi och kvalitetssäkring ägnades stor uppmärksamhet, 
hade samtidigt en organisationsform – projekt – tagit allt större plats i 
många organisationers ordinarie verksamheter (Gareis 1990). I och med att 
projekthanteringen blivit en viktig del av verksamheten, blev nu även ef-
fektivisering av projektarbetsformen en viktig punkt på organisationernas 
agendor. Bakgrunden till projektens utbredning, och hur synen på projekt 
påverkade projekthanteringen, dvs. både projektledarnas och linjechefer-
nas tillämpning av projektarbetsformen, beskrivs i följande genomgång av 
projektens roll i yrkesmässig verksamhet under 1900-talet. 
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1.2.1  De amerikanska försvarsprojektens inflytande  

Att med gemensamma krafter genomföra en omfattande uppgift av en-
gångskaraktär för att uppnå ett specificerat slutresultat, är inget nytt i 
mänsklighetens historia. Projekt av olika omfattning och syfte har före-
kommit i alla tider, exempelvis vikingafärder, palatsbyggen och brobyg-
gen. Under den industriella revolutionen uppfördes fabriker och kraftan-
läggningar på platser där det fanns tillgång på arbetskraft och andra resur-
ser (Packendorff 1993).3 

Grunden till dagens syn på projektledning och projektledare som yrkesroll 
kan dock dateras betydlig senare. I industrialismens anda var de flesta 
organisationer funktionellt uppbyggda i början på 1900-talet, allt enligt 
tidens syn på effektiv organisering av arbete. Den strikta uppdelningen i 
olika avdelningar för forskning, planering, inköp, produktion, etc., ledde 
dock till problem vid stora utvecklingssatsningar där samordningen mellan 
olika enheters insatser var en kritisk framgångsfaktor. Behovet av kontroll 
och helhetssyn över funktionsgränserna ledde till att det amerikanska flyg-
vapnet inrättade ett projektkontor på 1930-talet i syfte att styra utveckling-
en av nya flygplanstyper. Motsvarande skedde även inom stora företag, 
exempelvis Exxon, där befattningar som projektingenjör skapades för att 
övervaka stora investeringsprojekt (Berggren & Lindkvist 2001). 

Under andra världskriget ökade behovet av samordning och kontroll inom 
försvarsindustrin markant, då kapprustningen skiftade i fokus från 
masstillverkning till utveckling av nya vapen som kunde ge avgörande 
fördelar på slagfälten (Engwall 1995).4 Som paradexempel på betydelsen 
av skicklig projektledning framhålls ofta det enorma Manhattanprojektet, 
dvs. utvecklingen av atombomben 1942-45, där människor med olika 
kompetenser sammanfördes i en självständig organisation med ett gemen-
samt mål, under en samlad ledning. 

Andra världskriget följdes av en period av omfattande militära upprust-
ningar i stormakterna. Inför hotet om ett kärnvapenkrig initierade det ame-
rikanska försvaret flera stora projekt för att utveckla kärnvapenbärande 
robotsystem – bland annat Atlas och Polaris. Eftersom ledtiden (tiden från 
                                                      
3 Se Packendorff (1993) för en utförlig beskrivning av industrialismens utbredning. 

4 Se Engwall (1995) för en utförlig redogörelse för händelseförloppet.  
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beslut om utveckling till färdigt vapen) ansågs avgörande för utgången av 
kapprustningen, behövdes nya angreppssätt för att kunna samordna det 
enorma antal underleverantörer och delarbeten som projekten omfattade. 
Flera tekniker för projektplanering och -uppföljning utvecklades i sam-
band med genomförandet av projekten Atlas och Polaris. Teknikerna var 
tydligt inspirerade av system-, optimerings- och operationsanalysens 
spridning på 1950-talet och den ingenjörsmässiga synen på hur projekt 
skulle planeras och följas upp (Söderlund 2005). Nätplaneringstekniken 
PERT (Program Evaluation and Review Technique) lanserades 1957, och 
några år senare introducerade Pentagon metoden WBS (Work Breakdown 
Structure) för strukturerad nedbrytning av omfattande projektarbeten till 
hanterbara ”arbetspaket”. 

Polarisprojektet blev slutfört snabbare än beräknat och en stor del av 
framgången tillskrevs de nya planeringsteknikerna som därmed snabbt 
spreds till andra organisationer världen över. Andra orsaker till spridning-
en var tvingande instruktioner från Pentagon, samt att det bildades ett yr-
kesmässigt ideal bland projektledare som betonade teknikernas fördelar 
och nödvändighet (Engwall 1995). För svensk del var utvecklingen av 
flygplanet Viggen på 1960-talet det första projektet som tillämpade nät-
planeringstekniken i större omfattning (Berggren & Lindkvist 2001). Den 
gängse synen på projekt var att en bra ingenjörsmässigt framtagen plan 
som följs upp och kontrolleras leder till ett lyckat projekt, dvs. rätt resul-
tat, i rätt tid, till rätt kostnad enligt originalplanen. 

Spridningen av och synen på dessa så kallade traditionella tekniker som 
kärnan i projektledningskompetensen är en stark anledning till att en stor 
del av litteraturen inom projektområdet refererar till de amerikanska för-
svarsprojekten på 1950- och -60-talen som ursprunget till dagens projekt-
ledningslära. Än idag upptar de traditionella teknikerna den största delen 
av utrymmet i det som anses utgöra kompetensen för projektledare världen 
över (se t.ex. Project Management Institute 2008) trots att många röster 
höjts under flera decennier som visat på metodernas otillräcklighet (t.ex. 
Engwall 1995; Andersen 2006). Protesterna grundas dels på erfarenheter 
från andra projekttyper, som exempelvis interna förändringsprojekt, men 
även på erfarenheter från stora utvecklingsprojekt – just sådana projekt 
teknikerna en gång utvecklades för. 
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1.2.2  Projektformen sprids – metoderna utmanas 

Orsakerna till framgången i de stora amerikanska försvarsprojekten har 
senare diskuterats inom projektforskningen (Sapolsky 1972). Det har ifrå-
gasatts om metoderna hade någon avgörande betydelse för att exempelvis 
Polarisprojektet kunde uppnå planerat resultat – till och med före ur-
sprunglig tidplan. Närmare analyser har snarare visat på ledarskapets be-
tydelse och förmågan – och möjligheterna – att handplocka de mest kom-
petenta personerna till projektet. Vidare framhålls den till synes oändliga 
tillgången till ekonomiska resurser som möjliggjordes, åtminstone delvis, 
på grund av den hotbild som målades upp under det kalla kriget (Engwall 
1995; Söderlund 2005). 

I takt med att tekniker som PERT och WBS spreds till andra branscher, 
blev tecknen allt tydligare på att teknikerna i sig inte var lösningen på alla 
problem med projekthanteringen. Exempelvis uppvisade det omfattande 
kärnkraftbyggandet i USA och Storbritannien på 1970- och 1980-talen 
problem med tidvis enorma överdrag i tid och kostnader (Morris 1994). 
Ett annat exempel är det fransk-brittiska Concorde-projektet där PERT och 
WBS-teknikerna introducerades men senare övergavs då de ansågs orealis-
tiska och opraktiska (Morris & Hough 1987). 

Projektarbetsformen spreds även till andra användningsområden och till-
lämpades exempelvis flitigt vid genomförandet av interna förändringar 
såsom omorganiseringar eller utveckling av arbetsrutiner. Många föränd-
ringsprojekt fick stora problem trots att projektledarna tillämpade de tradi-
tionella teknikerna. Det visade sig oftast vara människornas inställning till 
förändring (motstånd eller engagemang) som i praktiken avgjorde utgång-
en av ett internt förändringsprojekt – inte hur väl planen var uträknad med 
hjälp av matematiskt baserade planeringsverktyg (Andersen 2006). Exem-
pel på närmast katastrofala konsekvenser kunde ses inom IT-branschen, 
där frustrationen över misslyckade projekt var stor. Upprepade undersök-
ningar av IT-projekt (Standish Group International 2001) visade på en 
nedslående statistik, men trots detta hade nya synsätt svårt att få fotfäste. 

1.2.3  Perspektiven breddas 

Under andra halvan på 1900-talet spreds alltså projektarbetsformen till de 
flesta branscher och tillämpades i en ökande omfattning. Det blev allt tyd-
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ligare att kompetens inom planeringsteknik, t.ex. optimering av planer och 
logiska flödesscheman, inte var tillräckligt för att projekten skulle lyckas. 
Exempelvis erkändes med tiden projektledarens förmåga att leda individer 
och grupper som ett nödvändigt komplement till de etablerade kunskaps-
områdena, vilket tydligt avspeglas i projektledningslitteraturen under 
1970- till 1990-talen (Archibald 1992; Frame 1994). Andra erfarenheter 
visade på betydelsen av att projektledaren kunde hantera projektet med 
hänsyn till organisationskulturen och till det politiska spel som i praktiken 
kunde avgöra projektets möjligheter att genomföras (Engwall 1995). Pro-
jekt borde inte betraktas som isolerade företeelser (Engwall 2003b), utan 
som en del av organisationens verksamhet med dess struktur, beslutsvägar 
och värderingar, tillsammans med övriga projekt och andra arbetsuppgif-
ter, dvs. som ett fenomen i organisationens projektmiljö. 

Utvecklingen skall ses som att perspektivet på projekt breddades – det 
erkändes att det behövdes vissa tillägg till de traditionella projektlednings-
teknikerna. Den etablerade uppfattningen var fortfarande att alla projekt 
trots allt var likartade, vilket avspeglas i det stora antalet studier som 
genomfördes under 1980-talet i syfte att definiera generella framgångsfak-
torer i projekt. Faktorer som vanligtvis återfanns i toppen på listorna var; 
tydliga mål, ledningens stöd, projektledningskompetens, kommunikation 
och användarmedverkan (Pinto & Covin 1989). 

Trots den ökade medvetenheten om bristerna behöll de traditionella tekni-
kerna ett fast grepp om projektledarens verktygslåda, delvis beroende på 
att teknikerna är konkreta och trots allt fyller en avgörande funktion i 
många projekt. En annan bidragande orsak är den omfattande verksamhe-
ten i organisationer för yrkesverksamma projektledare i USA och Europa, 
främst PMI (Project Management Institute) och IPMA (International Pro-
ject Management Association). Ett övergripande syfte med dessa verk-
samheter var, och är, kvalitetssäkring av projektledning genom standardi-
sering av tekniker och certifiering av projektledare. 

1.2.4  Multiprojektmiljöer – projekt i den ordinari e operativa 
verksamheten 

Förutom spridningen till olika branscher hade betydelsen av projekt som 
arbetsform även ändrats i ett annat avseende. Från 1980-talet och framåt 
blev det allt vanligare med så kallade multiprojektmiljöer, där projektar-
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betsformen tillämpades för många av de uppgifter som skulle klaras av i 
den ordinarie verksamheten, exempelvis genomförandet av interna föränd-
ringar, affärer med kunder och produktutvecklingar (Gareis 1990). Kraven 
på effektiv projekthantering hade därmed ökat eftersom nu även den ope-
rativa delen av verksamheten vilade på förmågan att lyckas med projekten 
(Söderlund 2005). Nu kunde inte projekt längre ses som enstaka isolerade 
företeelser vid sidan av den ordinarie verksamheten. 

Med multiprojektmiljöerna ställdes många organisationer inför stora pro-
blem. Att överhuvudtaget lyckas med ett enskilt projekt var svårt, nu 
tvingades ledningen hantera flera projekt parallellt i en ny kontext – en 
projektmiljö med många olika projekt samtidigt och av avgörande betydel-
se för organisationens fortlevnad. För att kunna hantera en verksamhet 
med många pågående projekt i en funktionellt uppbyggd organisation be-
hövdes nya lösningar. Hoppet ställdes till olika utvecklingsinsatser i syfte 
att ”vrida om” och anpassa organisationen till den nya verksamheten. 

En åtgärd var att skapa en matrisorganisation där projekten skar tvärs över 
funktionerna i den hierarkiska organisationen (Berggren & Lindkvist 
2001). I praktiken innebar detta att den personal som blev engagerad i ett 
eller flera projekt hamnade i en situation med två eller flera samtidiga 
chefer, vilket i sin tur ledde till nya problem med prioritering och upplevd 
splittring (t.ex. Andersen 2008). 

En annan organisatorisk åtgärd var att upprätta ett projektkontor för att 
underlätta projekthanteringen. Projektkontorens funktion skiftade beroen-
de på tidsperiod och företag (Aubry et al. 2010), men generellt sett hand-
lade det om att hantera organisationens projektportfölj – ibland med in-
riktning på samordning och värdering, i andra fall med fokus på utveckling 
av projektledningskompetensen (Rodenstedt 2003). 

En tydlig trend under 1980- och 1990-talen var att standardisera projekt-
ledningen genom att tillämpa samma synsätt som visat sig framgångsrikt 
inom processutvecklingen.  Målsättningen var att skapa och tillämpa repe-
terbara projektledningsrutiner för att därigenom kvalitetssäkra både ge-
nomförande och leveranssäkerhet i projekten, se t.ex. Capability Maturity 
Model (Humphrey 1989). 

Modeller speciellt för utveckling av nya produkter hade tillämpats av or-
ganisationer alltsedan 1960-talet med skiftande framgång, men slutet av 
1900-talet innebar också ett genombrott för de generella projektmodeller-
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na. Under 1980- och 1990-talen utvecklade flera stora organisationer, t.ex. 
Ericsson och Telia, egna övergripande projektmodeller i syfte att styra upp 
och stödja projekthanteringen (Engwall 2004b). Idén om en gemensam 
projektmodell spreds till en mängd organisationer som endera utvecklade 
sin egen version eller köpte in och implementerade någon av de generella 
projektmodellerna, t.ex. PROPS (Ericsson) eller PPS (TietoEnator). 

1.3  Projekt på 2000-talet 

Den accelererande projektifieringen i samhället under 1990-talet (Whit-
tington et al. 1999) har fortsatt i en tydlig trend även efter millennieskiftet. 
Forskare inom flera områden har uppmärksammat projektens ökande be-
tydelse för ekonomin (Söderlund 2005). Hittills syns inga tecken på att 
projektifieringen skulle vara en övergående trend som många förutspått 
(Røvik 2000). Projektformen tycks istället ha återtagit positionen som en 
naturlig form för arbete – med industrialismen som ett undantag (Peters 
1992; Packendorff 1993). 

1.3.1  Projektifieringen och dess orsaker 

Forskningen inom området visar på flera tänkbara orsaker till den fortsatta 
utbredningen av projektarbetsformen i samhället.5 

Utvecklingen av nya produkter 

En ökad andel av arbetstiden läggs på utveckling av nya produkter, ett 
arbete som i de flesta organisationer genomförs i projektform. Flera av de 
branscher som haft störst tillväxt de senaste 20 åren, exempelvis informa-
tionsteknologi och läkemedel bygger sin verksamhet på forskning och 
utveckling (Söderlund 2005). 

Konkurrensen har ökat i och med den tilltagande globaliseringen inom 
ekonomin. Numera kan även ett enmansföretag som säljer olivolja från en 
by i Grekland marknadsföra sig över hela världen via Internet. TV-

                                                      
5 I Söderlund (2005) ges en utförlig genomgång av projektifieringens tänkbara 
orsaker.  
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kanalerna når oss överallt, och det tycks som om hela jordklotet likriktas – 
sakta men säkert – när det gäller produktutbudet (Falay et al. 2007). 
Mängder av leverantörer kan erbjuda liknande produkter vilket tvingat 
fram en snabb utvecklingstakt när det gäller exempelvis nya bilmodeller, 
telefoner och andra elektroniska produkter. Produktutveckling och mark-
nadsföring är avgörande för företagens överlevnad på en globaliserad 
marknad (se t.ex. Kreiner 1995; Turner & Keegan 1999; Ogawa & Piller 
2006; Falay et al. 2007). 

Behov av överblick och samverkan var enligt historieskrivningen de 
främsta orsakerna till projektledningens framväxt i försvarsindustrin på 
1930-talet (Berggren & Lindkvist 2001). Idag ställs många organisationer 
inför liknande problem inom produktutvecklingen. Konkurrensen gör det 
viktigare än tidigare att korta ner ledtiderna från beslut om utveckling till 
färdig produkt som är tillgänglig på marknaden. Konsekvensen är att alla 
insatser måste samordnas, såsom utveckling, marknadsföring, anpassning 
av produktionen, förberedelser för lagerhållningen och distributionen i 
delvis parallella aktiviteter, vilket pekar på projekt som en lämplig arbets-
form. 

Det ökade behovet av samverkan mellan funktioner i företagen beror även 
på att produkterna i sig blivit alltmer komplexa. Produkter som exempelvis 
telefoner, TV-apparater och bilar kräver i dagens konkurrenssituation in-
satser från experter på säkerhet, design, miljö, etik och mångkulturella 
frågor – förutom den tekniska kompetensen. 

Affärer görs i projektform 

Inom flera branscher, exempelvis telekommunikation, bygg och anlägg-
ning, genomförs huvuddelen av affärerna idag med projekt som arbets-
form. En orsak är att kunderna alltmer föredrar leverantörer som kan leve-
rera helhetslösningar istället för komponenter (Arenius et al. 2000). Denna 
så kallade systemförsäljning, som blev vanlig redan under 1970-talet (Sö-
derlund 2005), drivs även på av leverantörerna själva eftersom de ser en 
möjlighet att skapa starkare relationer med sina kunder. 

En annan orsak är återigen globaliseringen. Även om en kundorder i grun-
den består av en etablerad produkt som ska tillverkas och levereras, har 
varje enskild kund oftast speciella krav som gör att projektformen blir 
lämplig. Kraven kan gälla både teknik och genomförandeformer, exempel-
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vis medverkan av egen personal. Dessutom är kontexten olika från land till 
land – och från år till år (ibid.). 

Förändring är i tiden 

Den snabba förändringstakten medför att de flesta organisationer genom-
för stora insatser för att organisationsstrukturen, arbetssätten och kompe-
tensen ska vara optimalt anpassad till utveckling och produktion av nya 
produkter, och till omgivningens krav. Det råder en utbredd uppfattning att 
förändringsarbete sker bäst i samlade satsningar (Whittington et al. 1999; 
Biedenbach 2008; Gareis 2010), även om det finns flera exempel på mot-
satt synsätt, exempelvis inom kvalitetsområdet där bland annat TQM före-
språkar kontinuerliga förbättringar. I stora komplexa organisationer verkar 
även de interna förändringsprojekten spela en roll som enande aktiviteter. 
Projekt blir ett sätt att skapa överblick och samling kring en fråga i en 
annars splittrad organisation (Söderlund 2005). 

Projekt för fokus, engagemang och lärande 

Ytterligare en förklaring till den ökande användningen av projekt kan fin-
nas i organisationsledningens vilja att skapa fokus, identitet, legitimitet, 
engagemang och lärande, vilket gör att etiketten ”projekt” sätts på fler 
uppgifter nu än tidigare (Söderlund 2005). 

För individen innebär projekt att samlas kring en gemensam uppgift, en 
utmaning som kräver samverkan för att lyckas. Detta skapar känsla och 
upplevelse av gemenskap och tillhörighet (se t.ex. Schutz 1997). Indivi-
dens engagemang påverkas också positivt genom den utmaning ett projekt 
ofta innebär. Projekt framstår, eller framställs, som avbrott i den kontinu-
erliga verksamheten och som utmanande uppgifter ingen har utfört tidiga-
re. Detta är en stark drivkraft för dem som söker det äventyrliga och spän-
nande i yrkeslivet (Gustafsson 1998 refererad i Söderlund 2005). 

Att specificera ett resultat inom en greppbar framtid, är också ett sätt att 
fokusera på en tydlig uppgift och bortse ifrån övrigt ”brus” i verksamhe-
ten. En sådan ”komplexitetsreduktion” har positiva effekter på individens 
lärande (Lindkvist et al. 1998; Söderlund 2005). Att ta sig an en ny uppgift 
kräver ett visst mått av nyskapande/kreativitet. Den kedja av aktiviteter 
som ska leda fram till det tänkta målet är inte fastlagt från början, utan 
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föremål för diskussioner, förhandlingar och nyskapande (Lundin & Söder-
holm 1995). Att delta i en ny uppgift som innebär samverkan över funk-
tionsgränser innebär att ett lärande naturligt sker under genomförandet 
(Grabher 2004; Söderlund 2005). 

Projektdefinitionen sätter inga gränser 

Trenden under senaste 20 åren har även varit att begreppet projekt blivit 
en etikett på alltfler typer av uppgifter. En orsak till diversifieringen är att 
projektdefinitionerna i sig är tillåtande. Det existerar många olika defini-
tioner, kanske beroende på svårigheten att entydigt bestämma vad som är 
ett projekt eller inte (Engwall 1995). De flesta uppgifter kan exempelvis, 
med lite vilja, rymmas inom definitionen ”en temporär, komplex uppgift 
av engångskaraktär med specificerat resultat, tid och kostnadsram” (Ljung 
2003). 

Eftersom projektdefinitionerna i sig inte sätter några gränser för exempel-
vis hur omfattande eller hur litet ett projekt kan vara, kan det uppstå pro-
blem i den praktiska hanteringen. I yrkesmässig verksamhet är ofta pro-
jektformen förknippad med tillämpningen av formella ledningsrutiner och 
dokumentmallar. För att undvika att alltför små uppgifter blir belastade 
med formella krav, har många organisationer försökt specificera vilka 
uppgifter som ska benämnas och hanteras som projekt. Kriterierna handlar 
vanligtvis om antal inblandade medarbetare eller avdelningar, utsträckning 
i tid och budgetens storlek. Exempel på andra kriterier är att uppgiften ska 
hanteras med medvetna lednings- och organiseringsinsatser (Söderlund 
2005). 

1.3.2  En mångfald av projekttyper 

De stora anläggnings- och utvecklingsprojekten utgör numera enbart en 
liten del av antalet pågående projekt i samhället. Men det betyder inte att 
dessa projekt har minskat i antal eller omfattning. Det är istället så att 
andra projekttyper tagit plats på arenan. En stor del av projekten genom-
förs idag i små och medelstora företag, som exempelvis inom EU utgör 
99.8% av alla företag och sysselsätter 70% av arbetskraften. Enligt Turner 
et al. (2009) svarar projekten för en tredjedel av omsättningen i dessa före-
tag. 
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Skillnaderna i projektens omfattning avseende resultat, tidsram och budget 
gör att variationen är enorm i projektfloran. Bara inom produktutveck-
lingsprojekten förekommer allt mellan t.ex. utveckling av en tredagars 
utbildning till nästa modell av Boeings jumbojet. Projekt kan pågå i allt 
mellan en månad (eller kortare) till 10 år (eller längre), och det finns inga 
egentliga gränser för hur lite eller mycket ett projekt kan kosta. 

Särdrag i projekt 

Skillnader i projektens omfattning är enbart några av de särdrag (känne-
tecken, egenheter eller utmärkande drag) som skiljer projekttyperna åt i 
dagens samhälle. Med exempelvis projektets syfte som utgångspunkt kan 
projekten generellt delas in i produktutvecklings-, kundorder- och interna 
förändringsprojekt. Vidare är det idag vanligt med så kallade event- eller 
evenemangsprojekt, exempelvis mässor, festivaler och sportevenemang, 
samt att genomföra marknadsföring i projektform (O'Toole & Mikolaitis 
2002; Getz 2005; Bowdin et al. 2006). 

Bilden av projektformen blir ytterligare diversifierad om hänsyn tas till 
olikheter i exempelvis graden av engångskaraktär och komplexitet. En del 
projekt kan realiseras genom att utnyttja tidigare projektgenomföranden 
som mall. Exempelvis kan ett företag som huvudsakligen genomför sina 
affärer via kundorder i projektform, så småningom etablera en repeterbar 
rutin för denna projekttyp, dvs. en intern praxis (Nilsson 2008). I andra 
projekt är hela genomförandet baserat på obeprövade tekniker – allt är 
nytt. Komplexiteten kan uppträda i olika skepnader (Remington & Pollack 
2007). Exempelvis kan den gälla strukturen i resultatet och/eller arbetet, 
brist på samsyn bland projektets intressenter eller svårbedömda föränd-
ringar i omvärlden. 

1.3.3  Multiprojektmiljöer – en normal företeelse 

Trenden från slutet av 1900-talet har fortsatt med allt fler organisationer 
av skiftande slag som tillämpar projektarbetsformen i sin ordinarie verk-
samhet. Det är i multiprojektmiljöer vi finner de flesta projekten och pro-
jektledarna idag. Varken matrisorganisationer, projektkontor, processer 
eller generella projektmodeller har dock visat sig vara någon universallös-
ning på de problem som upplevdes inom projekthanteringen på 1980- och 
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1990-talen. Exempelvis är implementering av en projektmodell fortfarande 
en vanlig åtgärd för att effektivisera projekthanteringen, men en insikt 
börjar spridas om att en generell projektmodell i sig inte löser alla pro-
blem. Det krävs oftast en anpassning av projektmodellen till den egna 
verksamhetens projekt för att projekthanteringen ska förbättras i praktiken 
(t.ex. Engwall 2004b; Eskerod & Riis 2009). 

Begreppet multiprojektorganisation kan idag framstå som lite förlegat 
eftersom det numera är ovanligt med en organisation, av åtminstone me-
delstor omfattning, där inte projekt är en normalt förekommande arbets-
form. För de organisationer där projekt är den huvudsakliga formen för 
arbete, t.ex. Ericsson, ABB och TeliaSonera, är projektintensiva eller pro-
jektorienterade organisationer en bättre beskrivning (t.ex. Söderlund 2005; 
Huemann 2010). 

Utan att precisera hur stor andel av en verksamhet som ska utgöras av 
projekt, används i det följande begreppet projektintensiv organisation som 
benämning på en organisation med en multiprojektmiljö, vilket innebär att: 

• Projekt är en normalt förkommande arbetsform. 

• Projekten genomförs i en miljö där den omgivande moderorganisatio-
nen är större än projektet, dvs. projektet genomförs som ett av övriga 
åtaganden i organisationen. 

• Projekten är av så stor betydelse att t.ex. allokering av projektresurser, 
värdering, initiering och prioritering av projekt, samt definitionen av 
rollspelet mellan projektet och cheferna i moderorganisationen är vikti-
ga frågor för organisationens ledning (Zika-Viktorsson et al. 2006). 

1.4  Projektkompetens i praktiken 

Hur har projektifieringen, den ökade förekomsten av projektintensiva or-
ganisationer och mångfalden av projekttyper påverkat praktikernas, dvs. 
projektledarnas och organisationsledningarnas, syn på projektkompeten-
sen? Svaret är inte givet då fältet är både mångfasetterat och delvis motsä-
gelsefullt. Å ena sidan har flera stora organisationer, t.ex. PMI och IPMA, 
som vill införa standardiserade ledningstekniker för projektledare utveck-
lats explosionsartat med avseende på antalet medlemmar och certifierade 
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projektledare. Å andra sidan höjs alltfler protester gentemot de påstådda 
fördelarna med en standardiserad generell verktygslåda (Morris 2011). 

1.4.1  Fortsatt standardisering 

Den bärande idén som förs fram av projektledningsorganisationer som 
PMI och IPMA, är att projekt i grunden är så likartade att samma uppsätt-
ning metoder och verktyg kan tillämpas i de flesta projekt. PMI:s generella 
standard för projektledare – A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK) – är spridd över i stort sett hela världen och antalet 
PMI-certifierade projektledare (Project Management Professionals) upp-
gick 2010 till ca 350.000 (PMI Sweden Chapter 2010). 

Stora delar av praktikersamfundet håller till synes fast vid det traditionella 
synsättet på projektledning – om det antas att utbudet av utbildningar inom 
projektledningsområdet avspeglar efterfrågan och synen på nödvändig 
kompetens i yrkeskåren. Enligt en undersökning 2007 var fortfarande den 
absolut största delen av utbildningarna för projektledare i USA inriktade 
på samma typ av planeringstekniker som utbildningarna innehöll på 1960-
talet (Thomas & Mengel 2008). 

1.4.2  Ett breddat perspektiv 

Den breddade syn på projektledning som växte fram på 1970-1990-talen 
har i viss mån fått fotfäste idag, men utan att på allvar kunna konkurrera 
med planeringsteknikerna om en central position i projektledningskompe-
tensen. Det medges allmänt att exempelvis affärskompetens och skicklig-
het i ledarskap bör ingå i projektledarens repertoar, men det är underför-
stått att de traditionella planeringsteknikerna ändå utgör kärnan. Trots 
detta har det visat sig att många (de flesta?) projektledare inte tillämpar de 
traditionella metoderna för projektledning i någon större utsträckning 
(White & Fortune 2002). Planeringsteknikerna tycks i de flesta fall vara av 
underordnad betydelse för projektframgången. 

1.4.3  Anpassning till olika projekttyper och verks amheter 

Även om standardisering och generell kompetens anses fylla en funktion, 
verkar ändå typen av projekt och verksamhetsområde ha den avgörande 
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betydelsen för utformningen av projektledarrollen. Exempelvis, inom 
byggbranschen förekommer ofta flera roller i samma projekt med anknyt-
ning till projektledning, såsom byggledare, projektledare och partneringle-
dare (Carlsson & Claesson 2006). 

Ett annat exempel är de interna förändringsprojekt där det uttrycks ett 
behov av två ledare med fokus på varsitt område. Förutom en projektleda-
re som leder utvecklingen av det som ska införas i verksamheten, exem-
pelvis en process eller ett IT-system, behövs en förändringsledare som 
leder arbetet med att exempelvis hantera förändringsmotståndet hos dem 
som är utsatta för förändringen (Sandström 2002; Crawford & Nahmias 
2010; Stummer & Zuchi 2010). 

Inom IT-branschen har många sökt efter nya utvecklings- och projektled-
ningsmetoder, delvis på grund av de stora problemen med IT-projekten 
under 1980- och 1990-talen (Standish Group International 2001). Några år 
in på 2000-talet vann så kallade agila metoder ordentlig mark bland pro-
jektledare inom IT-branschen. Synsättet som ligger till grund för de agila 
metoderna kan illustreras med fyra så kallade värderingar, eller principer 
(Chow & Cao 2008): 

• ”Individer och samverkan” mer än ”processer och verktyg” 

• ”Fungerande mjukvara” mer än ”omfattande dokumentation” 

• ”Kundsamverkan” mer än ”kontraktsförhandlingar” 

• ”Agera på förändringar” mer än ”hålla sig till planen” 

Tillämpningen av agila metoder innebär en förändrad projektledarroll 
jämfört med den traditionella. Istället för att genomföra en omfattande 
planering innan projektet realiseras, skapas planerna främst med tanke på 
flexibilitet och ändringar. Det främsta syftet med uppföljning och kontroll 
är inte att jämföra progressen med ursprunglig plan, utan att besluta om 
nya aktiviteter och inriktningar för projektet. Agila metoder kännetecknas 
vidare av korta iterativa utvecklingscykler där varje cykel utmynnar i ett 
användbart resultat. Utvecklare och slutanvändare bildar små team som 
samverkar genom flexibla roller och informell kommunikation. (Nerur et 
al. 2005; Fredriksson & Ljung 2010b; Gustavsson & Rönnlund 2010) 
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1.4.4  Organisatorisk projektkompetens 

Organisationernas ledningar inser nu alltmer sin roll i projekthanteringen 
när projekten blivit en viktig del av verksamheten. Så länge projektarbets-
formen enbart tillämpades för enstaka åtaganden vid sidan av den ordina-
rie verksamheten, kanske det viktigaste var att välja rätt projektledare med 
rätt kompetens och personliga egenskaper som kunde driva projektet i mål. 
Men när en stor del av verksamheten och personalen är beroende av alla 
de projekt som ständigt pågår, blir projektkompetensen en organisatorisk 
fråga (Söderlund 2005). Ansvaret för projekten, projektledningen och för 
åtgärder som förbättrar projektverksamheten i organisationen bör rimligen 
ligga hos organisationsledningen. 

Det ställs därför krav på att även cheferna i organisationen ska ha förmåga 
att hantera projekt som arbetsform. Att värdera ett projekt i förhållande till 
de övergripande verksamhetsmålen, att initiera och prioritera projekt i 
relation till övriga åtaganden i verksamheten, och att skapa förutsättningar 
för lärande i projektmiljön är några av organisationsledningens arbetsupp-
gifter som ställer krav på kompetens inom projekthantering (Canonico & 
Söderlund 2010). 

1.5  Projekt som forskningsområde 

Även om forskningen kring projekt och projektledning ökat avsevärt under 
det senaste decenniet, kan området betraktas som relativt ungt och under 
utformning. Skarp kritik har på senare år kommit från de egna leden i 
forskarsamfundet. Forskningen anses bland annat omogen, normaliserande 
och sakna substans när det gäller vad som verkligen pågår i projekt (Win-
ter et al. 2006; Blomquist et al. 2010). Med ovanstående beskrivning av 
projektifieringen och praktikers syn på projektkompetens som bakgrund, 
är syftet med följande avsnitt att ge en sammanfattning av områdets stora 
frågor och inriktningar. 
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1.5.1  Teorigrund och metoder 

Projektledningslärans teoribas 

En väl utvecklad teoretisk grund är ett kännetecken på en etablerad yrkes-
form, som i fallet med t.ex. jurister, läkare eller ekonomer. I takt med pro-
jektifieringen och att projektledare numer betraktas som ett yrke, har allt-
fler ifrågasatt den teoretiska bas projektledningsläran vilar på. Den teori 
som länge utgjort grunden för projektledningsläran anses föråldrad (t.ex. 
Koskela & Howell 2002). Det har till och med ansetts att projektlednings-
området saknar grundläggande teorier, vilket dock motsägs främst av före-
trädare (t.ex. Turner 2006a; Turner 2006c) för den planorienterade rationa-
listiska inriktning som historiskt sett utgjort huvudfåran inom projekt-
forskningen (Packendorff 1993). 

Fragmentering eller mångvetenskap 

Jämsides med huvudfåran har många forskare försökt etablera alternativa 
synsätt under de senaste decennierna, exempelvis den organisationsorien-
terade forskningen som framför allt företrätts av skandinaviska forskar-
grupper (t.ex. Lundin & Söderholm 1995). Andra områden inom projekt-
forskningen har varit riskhantering, teamutveckling och ledarskap, strate-
giska projektprocesser och projektportföljhantering. 

Kunskapsbildningen framstår som fragmentarisk, delvis beroende på av-
saknaden av en naturlig akademisk hemvist för projektledning som äm-
nesområde. Engwalls avhandling 1995 var den ditintills enda i Sverige 
med genuin inriktning på projekt och projektledning (Söderlund 2002). 
Även under de senaste 15 åren är de flesta avhandlingar i Sverige med 
anknytning till projektområdet skrivna utifrån ett annat akademiskt hu-
vudområde, exempelvis företagsekonomi eller teknik. Internationellt och 
till viss del även i Sverige har dock utvecklingen gått framåt under 2000-
talet. Flera universitet har nu etablerat projektledning som forskarämne 
eller huvudområde, exempelvis Chalmers i Göteborg, University of Tech-
nology i Sydney, University of Limerick, Syddansk Universitet och Karl-
stads universitet. 

Å ena sidan upplevs fragmenteringen som ett problem, men å andra sidan 
anses att projektområdet är ett mångvetenskapligt fält där det kan skapas 
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synteser av olika discipliners forskning ur olika perspektiv på projekt och 
projektledning (Söderlund 2004). Att försöka skapa en enda generellt gil-
tig teori för projektledning är troligen inte möjligt, eller ens önskvärt med 
tanke på projektens karaktär som öppna komplexa system beroende av 
kontexten (t.ex. Engwall 2003b; Remington & Pollack 2007). 

Kritiken mot metodval i forskningen 

Det riktas även kritik mot de metoder som används i projektforskningen 
(Smyth & Morris 2007). Exempelvis anses forskningen inom den rationa-
listiska fåran vila på empirilös grund. En stor del av forskningen har 
främst handlat om ledningsmodeller och formella metodbeskrivningar, 
som av många anses vara irrelevanta beskrivningar av vad som sker i prak-
tiken (Blomquist et al. 2010). 

Trots att det skrivits mycket om projektledning har alltför lite inriktats på 
vad som sker i verkligheten (t.ex. Bresnen et al. 2005; Cicmil et al. 2006). 
Det är därför avgörande för förståelsen och utvecklingen av projektled-
ningsläran och -teorierna att utforska projekt-som-praktik (Cicmil et al. 
2006; Cicmil 2006). Flera forskare, t.ex. Blomquist et al. (2010), argumen-
terar för ett praktikperspektiv med studier av individuella handlingar som 
grund för slutsatser och hypoteser om generella modeller för projektled-
ning. 

1.5.2  Forskningsfältet – studier av projekt 

Ovanstående inledande beskrivning av forskningen inom projektområdet 
kan ge ett intryck av att det mesta är fel utfört, vilar på felaktig grund och 
att användbara resultat uteblivit. Men trots allt har mycket uträttats inom 
projektforskningen under de senaste 20 åren som höjt kompetensen och 
flyttat fram de vetenskapliga positionerna. 

Stora projekt i fokus 

En tydlig linje i kunskapsbildningen kring projektledning är att forskarna 
främst har intresserat sig för stora infrastruktur- eller utvecklingsprojekt 
(Turner et al. 2010). Detta är en naturlig utveckling med tanke på den ut-
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bredda synen att projektledningen utvecklades i stora försvars- och an-
läggningsprojekt (Morris 1994). 

Enligt Söderlunds (2002) sammanställning behandlar även de flesta 
svenska avhandlingarna projekt av betydande storlek, såsom byggandet av 
Vasaterminalen och kraftstationen i Älvkarleby (Engwall 1995), dvs. ofta 
stora projekt inom bygg- och anläggning.6 En liknande inriktning märks i 
Norge med i huvudsak studier av norsk offshoreindustri (bidragsgivare var 
de norska oljebolagen), och i Finland där fokus legat på anläggningspro-
jekt med bidrag från stora företag inom industrin.  

Små projekt i små- och medelstora företag 

Som berörts ovan, genomförs numer en betydande del av alla projekt i små 
och medelstora företag (SME-företag), vilket normalt kräver relativt enkla 
planerings- och kontrollsystem, informella utvärderingar och rapportering-
ar. SME-företagen uppvisar generellt sett en låg grad av standardisering 
och specialisering, men hög grad av kreativitet (Ghobadian & Gallear 
1997). Turner et als (2009; 2010) forskning visar att SME-företagen inte 
använder de traditionella teknikerna i någon större omfattning, utan istället 
behöver en mini-/lättversion av projektledningsmetodiken. 

Förutom Turner et als (2009; 2010) forskning är det relativt sparsamt med 
litteratur om små projekt inom både akademin och praktikersamfundet. 
Några undantag är Nilssons (2008) avhandling om projektledarens praktik 
i korta projekt, och Wikströms (2000a) studie om projekt med ca 10 delta-
gare.7 

Projekthantering i multiprojektmiljöer 

Det är först från 1990-talet och framåt som forskning om multiprojektmil-
jöer blivit vanlig (Müller et al. 2008; Urli & Terrien 2010). Projekthanter-
ingen förs nu på bred front fram som en viktig förmåga, avgörande för 
organisationers konkurrenskraft och överlevnad (se t.ex. Arenius et al. 
2000; Söderlund 2005).  
                                                      
6 Se exempelvis Kadefors (1997) om komplexa kundorder i anläggningsindustrin. 

7 Se även Hanna (2004) eller Shresta (2007). 

24



 

25 

 

Vid studier av multiprojektmiljöer flyttas forskningens fokus från ledning 
av det enskilda projektet till organisationens hantering av projekt som 
arbetsform. En stor del av litteraturen har fokuserat på teoretiska modeller 
och metoder för värdering och val av projekt till organisationens projekt-
portfölj (Henriksen & Röstad 2010; Urli & Terrien 2010). Ett närliggande 
problemområde är hur ledningens strategiska processer ska kunna kopplas 
samman med styrningen av projekten i verksamheten (Milosevic & Sri-
vannaboon 2006; Meskendahl 2010).  

Perspektivet är brett och omfattar flera andra aspekter än värdering och 
planering – även om mer empirisk forskning efterfrågas avseende hanter-
ingen av projektportföljer (Müller et al. 2008). Behandlade frågeställning-
ar inom problemområdet är t.ex. projektsponsorns och projektstyrgruppens 
roll (Mähring 2002; Karlsen 2010), lärande i och mellan projekt (Bresnen 
et al. 2005; Bakker et al. 2011), kompetensutveckling och karriärplanering 
för projektledare, projektkontor (Aubry et al. 2010), psykosocial arbets-
miljö (Zika-Viktorsson 2002) och projektmodeller (Engwall 2003a).  

Problemområdet, som kan benämnas ”projekthantering i multiprojektmil-
jöer”, är avhandlingens fokus och beskrivs ytterligare i kapitel 2.  

1.5.3  Fenomenen projekt och projektledning 

I och med den stora betydelsen projekten fått i samhället har det också 
bildats ett stort intresse bland forskare att försöka förstå fenomenen pro-
jekt och projektledning. Forskningens inriktning har till stora delar styrts 
av den etablerade synen på projekt, dvs. det paradigm som råder i forskar-
samhället.  

Den rationella synen/inriktningen 

De intellektuella rötterna till projektledningsläran och forskningen inom 
området kan spåras till de amerikanska försvarsprojekten på 1900-talets 
mitt (Söderlund 2004). Den ingenjörsmässiga synen på projekt som etable-
rades i samband med utvecklingen och införandet av planeringstekniker 
som PERT, WBS och CPM har under lång tid avgjort frågan om vilken 
kompetens projektledare bör inneha. Än idag utgör den rationella synen på 
projektledning den dominerande inriktningen (Blomquist et al. 2010). 
Exempelvis utgår Kloppenborg & Opfer (2002) ifrån PMBOKs nio kun-
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skapsområden i sin översikt om projektforskningen från 1960-2002. Den 
rationella inriktningen, med fokus på optimering av processen i projektet, 
ligger till grund för ett av de perspektiv som kommer att presenteras i av-
handlingens ramverk (se kapitel 7). 

Generella framgångsfaktorer i projekt 

Projekt har ofta framhållits som en effektiv arbetsform som skapar konkur-
rensfördelar, men historiskt sett har projektarbetsformen varit förknippad 
med stora problem. Flera undersökningar har visat att en stor andel av 
projekten inte lever upp till förväntningarna (White & Fortune 2002). En-
ligt en stor undersökning av The Standish Group (Standish Group Interna-
tional 2001) var bara en dryg fjärdedel av IT-projekten (28% av 280.000 
undersökta projekt) upplevda som framgångsrika. Återkommande under-
sökningar under 2000-talet har visat på en liten förbättring i förmågan att 
leverera planerat projektresultat inom planerad tidsram och budget, men 
statistiken är fortfarande nedslående. Trots tillämpningen av metoder spe-
ciellt anpassade för mjukvaruutveckling resulterar IT-projekt ofta i miss-
lyckanden (Chow & Cao 2008).  

Med bakgrund i de problem projekten uppvisat i olika branscher, har iden-
tifieringen av så kallade framgångsfaktorer för projektledning ägnats stor 
uppmärksamhet. Trots projektformens tillämpning i olika sammanhang har 
ändå uppfattningen att projekt i grunden är likartade styrt forskningen 
kring generella kritiska framgångsfaktorer sedan 1980-talet. I stort sett 
samma kärna av framgångsfaktorer har förekommit i toppen på de flesta 
listor; tydliga mål, ledningens stöd, projektledningskompetens, kommuni-
kation, tydliga projektplaner, relation till kunden och användarmedverkan 
(Pinto & Prescott 1990). Antalet framgångsfaktorer har dock ökat efter 
hand som flera projekttyper utforskas. Dessutom framstår de flesta åter-
kommande faktorerna som mer eller mindre självklara – det vore betydligt 
mer uppseendeväckande om framgången i en arbetsform förutsatte otydli-
ga mål, ledningens frånvaro/motarbetande, inkompetens, dålig kommuni-
kation och otydliga planer. 

En reaktion har följt på projektens oförmåga att uppfylla mål och syften 
trots tillämpningen av de traditionella verktygen. Idag är forskningsfältet 
präglat av många olika perspektiv och ställningstaganden istället för en 
entydig bild av vad som egentligen bör vara kärnan i en projektledares 
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kompetens och vilka de verkliga framgångsfaktorerna är. Det anses t.ex. 
att projektforskningen måste distansera sig från den traditionella rationa-
listiska och analytiska inriktningen (Ivory & Alderman 2005) som tydligt 
har stor inverkan på vad som studeras inom projektområdet. Cicmil & 
Hodgson (2006) menar att måltriangeln (projektresultatet, tidsramen och 
kostnaden) i praktiken har ”trollbundit” projektforskningen. Perspektiven 
måste breddas och inkludera faktorer som t.ex. ledarskap, samverkan, han-
tering av intressenter, och hänsyn till kontext.  

Situationsberoende framgångsfaktorer i projekt 

Insikten om problemen med att identifiera en generell lista av framgångs-
faktorer för alla projekt, har motiverat forskare att istället intressera sig för 
det fallspecifika. Om olika projekt studeras på djupet – vilka framgångs-
faktorer kan identifieras i varje enskilt fall? Exempelvis har forskare kun-
nat visa hur de traditionella planeringsteknikerna i många fall har en un-
derordnad betydelse för att lyckas med projekten. Det är andra faktorer 
som avgör framgången – och de är olika från fall till fall. Inom svensk 
forskning finns flera belysande exempel:  

Sahlin-Andersson (1986) diskuterar tre olika processer som var och en var 
en förutsättning för ett projekts genomförande: 1) Konkretiseringen av den 
grundläggande idén. 2) Integreringen av olika aktörer för att skapa delak-
tighet och enighet.  3) Projektets associering till tillgängliga resurser. Sah-
lin-Andersson visar i sin studie att ett projektgenomförande kunde hindras 
genom att någon av de tre processerna hindrades.  

Ohlsson (1990) anser att projektledarens förmåga att bygga upp ett person-
ligt kontaktnät för att underlätta samverkan mellan parter var avgörande 
för framgången i det studerade projektet. 

Engwalls (1995) studie är ett försök att ”förstå den bristande överens-
stämmelsen mellan å ena sidan projektlitteraturens lära och å andra sidan 
praktiken i de studerade projekten”. Engwalls avhandling påvisade andra 
avgörande framgångsfaktorer än de traditionella planeringsteknikerna, 
såsom arbetsformens legitimitet, projektuppdragets status samt projekt-
processens originalitet (Engwall 1995). 
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Tradition och förändringsmotstånd 

Det finns (naturligtvis) en stor tröghet mot strömningar som ifrågasätter 
etablerade synsätt. Det finns en ansenlig kraft i de sedan länge etablerade 
projektorganisationer som förespråkar och baserar sin verksamhet på de 
traditionella teknikerna för projektledning. Men praktiska erfarenheter 
avslöjar ideligen otillräckligheten i dessa tekniker, och överst på de åter-
kommande topplistorna över generella framgångsfaktorer i projekt åter-
finns oftast helt andra faktorer än traditionell planeringsteknik (Standish 
Group International 2001). 

1.5.4  Alternativa synsätt på fenomenet projekt 

Det tycks som om varje ny fallstudie identifierat nya framgångsfaktorer 
som gällde just för den specifika situationen. Insikten om hur olika fram-
gångsfaktorer påverkat projektens utgång i olika sammanhang är en driv-
kraft till att projektforskningen sökt nya angreppssätt – misslyckandena 
med projekt som arbetsform är en annan. Förståelsen för projekt måste 
förbättras, och det handlar inte om att bredda perspektivet utan att hitta 
nya genom att ställa frågor som: Vad är projekt egentligen? Vad är ett 
lyckat projekt? Hur kan fenomenet projekt betraktas? (Turner & Müller 
2003; Blomquist & Lundin 2010) 

En stor andel av forskningen har fokuserats på alternativa och komplette-
rande angreppssätt för att förstå och hantera projektarbetsformen. Sökan-
det efter ökad insikt om projekt som fenomen har lett till en mängd mer 
eller mindre etablerade ”skolbildningar”. Exempelvis identifierar och fö-
reslår Söderlund (2005) sju skolor och Bredillet (2008) nio. Följande av-
snitt behandlar några av de strömningar som utgör motpoler, eller alterna-
tiv, till den traditionellt rationalistiska synen på projekt och projektled-
ning. 

Alternativ syn på begreppet ”lyckat projekt” 

Den traditionella synen på vad som är ett lyckat projekt fokuserar på gra-
den av överensstämmelsen mellan målen (resultat, tid och kostnad) i pro-
jektplanerna och det faktiska utfallet. Genom detta ställningstagande är det 
naturligt att betrakta projektledning som en metod/teknik för att planera 
projektet och därefter följa upp arbetet i syfte att skydda den upprättade 
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planen. Denna syn är huvudsakligen gällande även i dagens forskningslit-
teratur (White & Fortune 2002; Nilsson 2008).  

Definitionen av det lyckade projektet har dock ifrågasatts under lång tid, 
t.ex. av Chadha (1981) som hävdade att ingen djupare analys gjorts av 
begreppet ”lyckat projekt”, och att inga egentliga försök gjorts att mäta 
projekts framgång och resultat. Vidare menar Christensen & Kreiner 
(1997) att projekt som genomförs under stor osäkerhet inte kan utnyttja 
fördelarna med de traditionella planeringsteknikerna som bygger på detal-
jerad kunskap om framtiden och goda möjligheter att skydda originalpla-
nen mot förändringar. Enligt Morris (2010) bör definitionen av ett lyckat 
projekt inte vara att leverera resultatet i tid till planerad kostnad, utan att 
leverera projektet framgångsfullt till kunden eller sponsorn. Erfarenheter-
na har visat att projekt kan anses lyckade även om inte tidplanen och/eller 
budgeten hålls (White & Fortune 2002). Exempelvis, för komplexa pro-
duktutvecklingsprojekt håller sällan planerna, men detta är endast ett del-
problem, eftersom projektets framgång även avgörs av andra faktorer  
( t.ex. Adler 1999; Ogawa & Piller 2006). Medvetenheten har alltså ökat 
om betydelsen av projektets effekter för moderorganisationen vid bedöm-
ningen av framgången. 

Trots en synbar samstämmighet om behovet att analysera vad som avses 
med framgångsrika respektive misslyckade projekt, har bristerna inte lett 
till någon tydligt etablerad skolbildning. Många forskare berör visserligen 
problemet med begreppet ”lyckat projekt”, men oftast flyktigt, och godtar 
sedan den etablerade synen som utgångspunkt för sin forskning. Exempel-
vis jämställer Tjäder (1999) misslyckanden i systemimplementeringspro-
jekt med att inte nå de uppsatta projektmålen, och Svensson (1990) använ-
der det klassiska måttet på ett lyckat projekt – hur väl projektet lyckas 
hålla sina planer.  

En av Bredillets (2008) nio skolbildningar inom projektforskningen be-
nämns ”Success”, med utgångspunkten att projekt kan betraktas som af-
färsmål. Den forskning Bredillet menar ingår i skolbildningen handlar 
dock om kritiska framgångsfaktorer, inte om en problematisering kring 
karaktären av, och relationerna mellan, projektets resultat, mål och effek-
ter. 
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Agila metoder – ett nytt paradigm? 

Problemen med misslyckade projekt inom IT-branschen har lett till sökan-
det efter alternativa principer för projektledning. Som ett exempel på ge-
nombrott i praktisk yrkesverksamhet och forskning har ovan nämnts så 
kallade agila metoder som stadigt ökat i användning under 2000-talet (Ne-
rur et al. 2005).  

Forskningen har visat på fördelar och nackdelar med både agila och tradi-
tionella metoder, och en kombination av de båda metoderna verkar vara 
fördelaktig. Agila metoder kan bidra med kraftfulla verktyg för exempelvis 
mikroplanering och kontinuerlig daglig kontroll av projektarbetet, medan 
den traditionella modellen (även kallad ”stage-gate”) ger möjlighet till 
övergripande kontroll, koordination och kommunikation med andra funk-
tioner i organisationen såsom marknadsföring och ledningsgrupp (Karl-
ström & Runeson 2005).  

Den sociala inriktningen 

Vid sidan om den ovan beskrivna ingenjörsmässiga synen på projekt och 
projektledning har det formats ett perspektiv med inriktning på sociala 
faktorer och projekt som temporära organisationer. Enligt Blomquist et al. 
(2010) representerar detta perspektiv den andra huvudfåran i forskningen 
vid sidan av den traditionellt rationalistiska inom projektområdet de senas-
te 20 åren. Under 1990-talet var denna ”sociala inriktning” främst repre-
senterad av skandinaviska forskare (t.ex. Kreiner 1995; Lundin & Söder-
holm 1995).8  

Begreppen temporära organisationer och sociala system är samlande be-
grepp inom inriktningen som även kan kallas ”beteendeskolan” (Söderlund 
2005). I detta perspektiv är projektets mål, process och organisering före-
mål för förhandling, samt upplevs präglade av osäkerhet och tvetydighet 
(Lundin & Söderholm 1995). Några av teserna i den sociala inriktningen 
är att förståelsen för projektarbetsformen måste bygga på teorier och insik-
ter om lärande, motivation och deltagande. 

                                                      
8 Vilket märks tydligt när etablerade (amerikanska) företrädare för projektled-
ningssamfundet i sin bild av forskningens teorigrunder och framsteg inom projekt-
området helt bortser ifrån den ”sociala inriktningen” (Söderlund 2004). 
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Många möjliga perspektiv 

De agila metoderna och den ”sociala inriktningen” är enbart två av flera 
försök att etablera en ny syn på fenomenet projekt som arbets- och led-
ningsform. I syfte att öka förståelsen har forskare fördjupat sig i en mängd 
olika aspekter, exempelvis individens uppfattning om projektet, gräns-
dragningen mellan projektet och omgivningen, beslutsprocesser i projekt, 
lönsamhetskalkylering eller olika rollers perspektiv (Bredillet 2008; Sö-
derlund 2011). Några svenska exempel är:  

Engwall (1995) föreslår en analysmodell där projektet studeras i tre olika 
perspektiv; projekt som satsning, plan eller uppdrag. Empirin är hämtad 
från tre stora anläggningsprojekt. Aspekten ”osäkerhet i projekt” har be-
handlats av många forskare. Exempelvis Wikström (2000b) menar att 
framtidens projektledning bör integrera både osäkerhet och relationen 
mellan mottagare och sändare i de grundläggande definitionerna. Rapp 
Ricciardi (2001) anser att de psykologiska aspekterna har förbisetts i pro-
jektforskningen, och att det är sällsynt att projektforskningen vilar på såväl 
god empirisk som teoretisk grund.  

Försöken att skapa en enda generell lista med framgångsfaktorer för pro-
jektledning verkar fruktlösa. Det hjälper tydligen inte heller att bredda 
perspektivet och inkludera exempelvis ledarskapskompetens eller verk-
samhetskunnande – varje ny fallstudie av en speciell projektmiljö kan 
påvisa nya framgångsfaktorer som gäller just i det studerade fallet. 

Eftersom projekt i många fall är omfattande och komplexa företeelser, är 
det möjligt att studera projektfenomenet ur en mängd perspektiv. Inget 
perspektiv har hittills kunnat göra anspråk på att vara det ”rätta” och det 
framstår som omöjligt att formulera en enda projektteori, vilket faktiskt 
inte är uppseendeväckande i ljuset av det antal försök som gjorts inom 
managementområdet (Bass & Bass 2008). Många forskare anser att ett 
mångvetenskapligt perspektiv är den bästa lösningen, och att det istället 
för en enda projektteori bör utvecklas flera ”mindre” samverkande och 
kompletterande teorier inom problemområdet (Söderlund 2004). 

1.5.5  Projektdefinitionen ger stort utrymme 

Att fenomenet projekt är svårfångat avspeglas även tydligt i projektdefini-
tionerna i sig. Många forskningsrapporter, avhandlingar och övrig projekt-
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litteratur, innehåller egna förslag till definition av ett projekt, eller en pro-
jektuppgift. Variationerna är stora, men vanligt förekommande karaktärs-
drag hos projekt som anges i projektdefinitioner är; specificerat mål (re-
sultat), komplexitet, engångskaraktär (unikt), tidsgräns, budgetram, tempo-
rär organisation, signifikans och förändringskaraktär (Packendorff 1993).  

Förutom det uppenbara behovet av att kunna definiera det fenomen som är 
utgångspunkten i forskningsområdet, har en tydlig definition även praktis-
ka implikationer för forskningen. Exempelvis har forskare traditionellt 
betraktat karaktärsdragen specificerat mål, tidsgräns, budgetram och tem-
porär organisation, som relativt oproblematiska. Målet är givet och män-
niskorna som behövs i projektet betraktas som resurser. Det problem som 
skall lösas har med processen att göra, dvs. hur arbetet kan planeras och 
genomföras på bästa sätt (jfr optimeringsskolan). Formuleringen av pro-
jektdefinitionen är präglat av synsättet (min översättning): ”Ett projekt är 
ett temporärt åtagande som utförs för att skapa en unik produkt, tjänst eller 
resultat” (Project Management Institute 2008). 

Från mitten på 1990-talet har det förts fram andra synsätt på projektarbets-
formen. Exempelvis har forskare valt att betrakta organiseringen av pro-
jektet som det viktiga problemområdet, vilket avspeglas i ett ändrat fokus i 
projektdefinitionen: ”Projekt är en temporär organisation till vilken det 
allokerats resurser för att åstadkomma en fördelaktig förändring” (Turner 
2006b).  

En kritisk granskning av projektdefinitionerna gör det tydligt att de inne-
håller flera begrepp, dvs. karaktärsdrag, som dels kan tolkas godtyckligt 
och dels inte beskriver exklusiva egenskaper för projekt (Engwall 1995). 
Exempelvis är begreppet engångskaraktär, eller unikt, problematiskt. Även 
repetitiva arbetsuppgifter framstår som unika vid en tillräckligt detaljerad 
analys (ibid.). Samma resonemang kan föras om begreppet komplexitet – 
vad är låg respektive hög komplexitet? Och är specificerat mål något spe-
ciellt för projekt? Är det inte tvärtom så att i en jämförelse med exempel-
vis en etablerad process framstår projektmålen som ospecificerade? Och 
har inte de flesta arbetsuppgifter tids- och kostnadsramar?   
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1.5.6  Nyansering av projektbegreppet – typologier 

Ett alternativ till att försöka definiera ett fenomen exakt och att söka efter 
det mest givande perspektivet i forskningen, är att istället utgå ifrån att 
fenomenet är så varierande att det inte låter sig bestämmas entydigt. Då 
placeras variationen, dvs. projektens särdrag och dess konsekvenser för 
projekthanteringen i fokus för forskningen. 

Med tanke på att många olika uppgifter kan rymmas inom projektdefini-
tionens ramar, är det naturligt att projekt existerar i många skepnader. Allt 
ifrån ett litet projekt för att ta fram en tvådagarsutbildning i projektledning 
till ett omfattande utvecklingsprojekt inom läkemedelsbranschen eller 
inom försvarsindustrin – kan beskrivas med begreppen komplext, signifi-
kant, engångskaraktär, specificerat mål, temporär organisation och föränd-
ring. Detta är en anledning till att forskare och praktiker alltmer ifrågasät-
ter den traditionella synen på projekt och den generella handbok som ska 
göra alla projekt lyckade (Payne & Turner 1999). Kritiken utgår ifrån en 
övertygelse om att projekten är så olika till sin karaktär att vi måste anpas-
sa hanteringen efter projekttypen – eller det enskilda projektet (Pinto & 
Covin 1989).  

Från historisk analys till diagnoskompetens 

Forskningen om framgångsfaktorer har varit inriktad på fallstudier i syfte 
att identifiera vilka de viktigaste framgångsfaktorerna varit i det speciella 
fallet. Ett problem som kvarstått är att kunna avgöra på förhand vilken typ 
av projekt som ligger för handen, så att rätt tillämpning av rätt valda tek-
niker möjliggör ett lyckat projektgenomförande (Shenhar et al. 2002).  

En inriktning i forskningen, den så kallade ”situationsskolan” (Söderlund 
2005), har därför på senare tid utforskat möjligheten att kunna karaktärise-
ra det aktuella projektet i en projektanalys för att avgöra hur det ska ledas 
och styras. Jämför med en läkares uppgift inför mötet med en patient. Alla 
patienter är människor, men behandlingen kommer att bero av vilken sjuk-
dom patienten lider av. Standardiserade tekniker och processer för opera-
tion av inre organ är nog viktig kompetens, men kunskaper om sjukdomar 
och den mänskliga kroppen är en avgörande förutsättning för korrekt be-
handling (Morris 2010). Det är inte bara projekten i sig som är olika, pro-
jektets kontext kan också ha en avgörande roll för hur projekthanteringen 
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ska gå till. Engwall (2003b) visar hur bland annat det organisatoriska 
sammanhanget, historien samt normer och värderingar har betydelse för 
ledningen av projektet. 

Kompetens i projektdiagnos behövs alltså. Kunskaper om uppgiftens ka-
raktär är avgörande för att kunna bestämma hur projektet ska hanteras. 
Frågan som sysselsatt forskare inom detta problemområde är hur ett pro-
jekt eller en projekttyp ska beskrivas så att beskrivningen ger stöd för hur 
ledning och styrning ska utformas i praktiken. Sedan 1970-talet har flera 
försök gjorts att skapa typologier och klasser av projekttyper i syfte att 
nyansera projektbegreppet och att ge vägledning till projekthanteringen.  
I en omfattande kartläggning av Crawford et al. (2002) redovisas ett 20-tal 
klassificeringar som kan delas in i två grupper.  

Typologier med utgångspunkt i projektets kontext 

I den ena gruppen är klassificeringarna baserade på projektens situation 
(kontext). Crawford et al. (2002) sammanställer flera föreslagna indel-
ningar av olika forskare: Turner (2000) föreslår en indelning baserad på 
branschtillhörighet/sektor (bl.a. tillverkning, kommunikation, elektronik, 
infrastruktur, byggnad och finans). Evaristo & van Fenema (1999) presen-
terar en typologi med utgångspunkt dels i antalet geografiska platser pro-
jektet existerar på (en enda eller flera), dels om projektet ingår i ett sam-
manhållet program eller är helt fristående.  

Den kulturella aspekten fokuseras i Turners (2000) klassificering där in-
delningsgrunden är det geografiska området (Asien, Europa, Nordamerika, 
etc.). Ytterligare en indelning av Turner (2003) baseras på typen av kon-
trakt och betalningsvillkor (t.ex. fastpris, vinstdelning, löpande räkning, 
delkontrakt eller totalentreprenad). 

Även resurstypen kan vara en grund för klassificering. Youker (1999) me-
nar att resurstypen får större inverkan på projektets karaktär än bransch-
tillhörigheten. Exempelvis har ett internt IT-projekt i byggbranschen mer 
karaktär av IT-projekt än byggprojekt. Whitley (2006) föreslår en typologi 
av projektbaserade företag där den ena variabeln är hög/låg grad av yrkes-
rollers stabilitet och särdrag.  

34



 

35 

 

Typologier utgående från karaktärsdragen i projektd efinitionerna 

Den andra gruppen av klassificeringar utgår ifrån den variation som karak-
tärsdragen i projektdefinitionerna medger, såsom olika grad av engångska-
raktär och komplexitet, projektmålets karaktär, projektets strategiska bety-
delse och förändringsgraden.  

Några tidiga försök är gjorda av Blake (1978) som delade in projekten 
efter förändringsgraden (alfa- och beta-projekt) samt Harrison (1985) som 
föreslog en typologi med tre komplexitetsgrader.  

Genom att kombinera de två karaktärsdragen ”grad av förändring i produk-
ten respektive processen”, utvecklade Wheelwright & Clark (1992) en 
typologi med tre olika produktutvecklingsprojekt: härledda (”derivative”), 
plattforms- och genombrottsprojekt. Härledda projekt syftar till att utnyttja 
känd teknik för att förbättra en existerande produkt eller att addera en 
variant till produktfamiljen. Plattformsprojekten utnyttjar nya metoder och 
teknik i hög grad för att skapa nästa generation i produktsortimentet. Ge-
nombrottsprojekten tillämpar nya landvinningar inom tekniken för att ska-
pa nya produktfamiljer. Ytterligare två projekttyper ingår i kartläggningen. 
Forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att skapa ny kunskap 
om material och tekniker, samt alliansprojekt som är en samarbetsform 
tillämpbar i alla de övriga projekttyperna. 

En annan typ av kategorisering görs av Turner & Cochrane (1993) baserat 
på om målen respektive metoderna är väldefinierade eller inte. Kombina-
tionen av de två karaktärsdragen leder till en matris med fyra olika pro-
jekttyper där projekttypen konstruktion (”Engineering & Construction”) är 
den som har störst möjlighet att lyckas (enligt traditionellt synsätt), medan 
forskning och organisatoriska förändringar har de sämsta förutsättningar-
na eftersom varken metoder eller mål är väldefinierade. 
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Figur 1.1. Mål-metodmatrisen enligt Turner & Cochrane (1993), (min 
översättning). 

Även Shenhar & Dvir (1996) presenterade en modell med två dimensio-
ner; teknisk osäkerhet och systemomfattning (komplexitet). De menade att 
den tekniska osäkerheten avgjorde bland annat antalet designcykler, beho-
vet av prototyper och omfattningen av nödvändiga tester. Systemomfatt-
ningen påverkar behovet av administration, formella ledningsrutiner och 
vikten av planering, kontroll och koordination.  

Både Shenhar och Dvir har tillsammans och var för sig byggt vidare på 
dessa idéer. En vidareutveckling av den tvådimensionella modellen inne-
bar att dimensionen tempo (”pace”) inkluderades (Shenhar 2001), som 
beskriver variationer i projektets tillgängliga tid och kraven på att hålla 
tidplanen. En fjärde dimension, nyhetsgrad (”novelty”), adderades till 
modellen efter empiriska studier (Dvir et al. 2006). I denna dimension 
illustreras de olika nyhetsgraderna med hjälp av projekttyperna i Wheel-
wright & Clarks (1992) typologi över produktutvecklingsprojekt. 
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Ytterligare exempel på projekttypologier kommer att redovisas i anslut-
ning till beskrivningen av de tre analysmodellerna i studiens ramverk (se 
kapitel 8-10). 

1.6  Summering 

Syftet med det inledande kapitlet i avhandlingen har varit att ge en sam-
manfattande bild av den tilltagande projektifieringen i samhället och det 
stora intresse som projektområdet rönt inom forskningssfären. Kapitlet har 
beskrivit projektområdets utveckling från 1950-talets amerikanska för-
svarsprojekt till dagens multiprojektmiljöer, präglade av helt andra pro-
jekttyper än de traditionella utvecklingsprojekten. 

Insikten om projektens särdrag och dess konsekvenser för projektledning-
en i de enskilda projekten har gradvis ökat under 1990- och 2000-talen, 
och inom ”situationsskolan” har flera ansatser presenterats där syftet varit 
att tydliggöra olika projekttypers karaktärsdrag. Företrädare för den tradi-
tionella skolbildningen inom projektområdet ger dock inte gärna upp idé-
erna om en normativ generell projektledningslära. Pinto & Covin (1989) 
gav ett tidigt uttryck för detta då de medgav att projektteoretiker (men inte 
praktiker!) måste börja ta hänsyn till särdrag inom olika klasser av projekt.  

Även om starka krafter driver på en global standardisering, så har alltfler 
forskare uttryckt behovet av att bättre kunna beskriva särdrag i enskilda 
projekt och projekttyper, och att förbättra kunskaperna om vad som händer 
i praktiken i multiprojektmiljöer, istället för fortsatt utveckling av generel-
la tekniker och metoder. Denna strävan mot ökad kunskap om projekten 
och deras särdrag samt om projekthanteringen i dagens multiprojektmiljö-
er, är utgångspunkten för doktorsstudien och avhandlingen. 
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2  Forskningsstudien 
Utgångspunkterna för forskningsstudien är den fortsatta ökade spridning-
en och betydelsen projektarbetsformen har fått under 2000-talet, och det 
behov som finns av att beskriva särdrag i projekt som en grund för utveck-
ling av kompetens i projekthantering. I kapitlet beskrivs doktorsstudiens 
utgångspunkter, syfte, genomförande och disposition. 

2.1  Utgångspunkter 

I ett övergripande perspektiv utgörs min forskningsprocess av två i princip 
fristående huvuddelar, en licentiatstudie och en doktorsstudie (se figur 
2.1). Under de sju år som passerade från inledningen av licentiatstudien 
till doktorsstudiens början, förändrades min syn på problemområdet avse-
värt. Min utvecklade förförståelse och forskningens utveckling inom pro-
jektområdet fram till tidpunkten för doktorsstudiens inledning gav mig helt 
nya utgångspunkter för val av forskningsfråga och angreppssätt.  

Förutsättningarna inför doktorsstudien kan beskrivas utifrån mina erfaren-
heter från licentiatstudien, mina samlade erfarenheter från arbetet som 
organisationskonsult (”aggregerad empiri”), samt min uppfattning av 
forskningsfronten och praktiken inom projektområdet.  

2.1.1  Erfarenheter från licentiatstudien  

Min licentiatstudie med titeln ”Utveckling av en projektivitetsmodell – om 
organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen” genomfördes 
under åren 1997-2003. Studien initierades på uppdrag, och med finansie-
ring, av Ericsson Project Management Institute. 
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Figur 2.1. Doktorsstudiens utgångspunkter och genomförande 

Licentiatstudiens syfte och forskningsfråga 

Licentiatstudien syftade ursprungligen till att presentera en metod för att 
mäta projektivitet – ”en organisations förmåga att tillämpa projektarbets-
formen”. Resultatet förväntades bli en projektivitetsanalys med definiera-
de mätpunkter (så kallade projektivitetsfaktorer).  
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Efterhand som förståelsen för problemets omfattning utvecklades, koncen-
trerades arbetet istället på att formulera en projektivitetsmodell som kunde 
användas för att specificera mätpunkter inför en bedömning av en organi-
sations projektivitet. Min forskningsfråga formulerades som:  

– Hur kan en organisations projektivitet beskrivas i en modell? 

Utveckling genom fem modellförslag 

Under studien formulerades fem olika projektivitetsmodeller med olika 
struktur och fokus, främst på grund av stora svårigheter att definiera en 
modell som var giltig för alla typer av projektintensiva organisationer och 
samtidigt nog detaljerad för att vara användbar. Analysen av de olika mo-
dellversionerna under studiens gång ledde gradvis till att jag antog ett mer 
nyanserat synsätt på projekthantering och förbättringsbehov i olika multi-
projektmiljöer.   

Efter ett antal försök att tillämpa olika synsätt i flera perspektiv, bland 
annat med processfokus enligt Capability Maturity Model (Humphrey 
1989) och med intryck av Balanced Scorecard (Kaplan & Norton 1996), 
utmynnade arbetet i ”MDP-modellen”, en MultiDimensionell Projektivi-
tetsmodell.  

Trots att jag utförde mina empiriska studier inom ett och samma företag 
(Ericsson, som i och för sig är en stor koncern), blev det de stora olikhe-
terna i multiprojektmiljöerna som gjorde det problematiskt att formulera 
en enda modell som var giltig för all projekthantering. Alla försök att 
fånga en generellt giltig kärna i projekten ledde endera till detaljerade 
modeller som enbart kunde appliceras på en enda speciell projekttyp, eller 
till modeller på så övergripande nivå att den praktiska nyttan i form av 
vägledning och stöd blev begränsad. 

2.1.2  Aggregerad empiri – mitt perspektiv på proje kt 

Min roll som organisationskonsult under 10 år med speciell inriktning på 
projekthantering hade gett mig tillfälle att kombinera min forskning med 
verkliga förändringsuppdrag i ett flertal organisationer, inom både privat 
och offentlig verksamhet. Jag hade noterat, inledningsvis med förvåning, 
hur lite de traditionella planeringsverktygen användes i praktiken – till och 
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med i företag som kvalitetssäkrat sin verksamhet och officiellt baserade 
sin projektkompetens på PMI:s standard enligt PMBOK. Jag hade också 
sett hur de flesta organisationer med ambitionen att effektivisera projekt-
hanteringen fortfarande satsade på att införa en generell projektmodell – 
tyvärr oftast med marginella effekter (jfr. Engwall 2004b). Min egen resa 
gick från en nästan religiös övertygelse om generella teknikers och pro-
jektmodellers förträfflighet, via tvivel om den generella giltigheten, till en 
personlig övertygelse om att förståelse för projektens särdrag i sig är vik-
tigare än kunskap om verktygen och modellerna.  

2.1.3  Projektområdet – praktik och forskning 

Tillsammans med erfarenheterna från licentiatstudien och mitt perspektiv 
på projekt, utgör min uppfattning av situationen inom projektområdet ut-
gångspunkterna för doktorsstudien.   

• Projektifiering och diversifiering 

Multiprojektmiljöerna har blivit allt vanligare inom industri och offentlig 
förvaltning. Kompetens inom projekthantering, dvs. både projektledarnas 
och linjechefernas förmåga att tillämpa projektarbetsformen, har därmed 
fått en stor betydelse för organisationers långsiktiga lönsamhet och fort-
levnad (t.ex. Söderlund 2005; Lundin 2008). Som en konsekvens av sprid-
ningen till olika branscher och organisationstyper, förekommer många 
olika typer av multiprojektmiljöer, och en stor variation av projekt med 
olika särdrag.  

• Paradigmskifte i antågande 

Forskningsfältet präglas av diversifiering och en vridning mot ett nytt pa-
radigm kan skönjas. Exempelvis är de stora projekten fortfarande i fokus 
för de flesta studier och författare, men intresset har ökat för små och me-
delstora företags multiprojektmiljöer. Antalet rapporter, artiklar och konfe-
rensbidrag som tar ställning emot en standardisering av projektlednings-
metoder och -verktyg, verkar nu uppnått en ”kritisk massa” där det är möj-
ligt att referera till ett betydande antal forskare och studier med liknande 
slutsatser. Bevisen för att olika projekt kräver sina egna tillämpningar av 
ledarskap och metoder är nu överväldigande (t.ex. Müller & Turner 2007), 
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men fortfarande finns inget riktigt alternativ som i praktiken kan matcha 
de konkreta verktyg och metoder som framförs inom den traditionella 
projektledningssfären. Det efterfrågas mer forskning om vad som verkli-
gen sker i projekt och i multiprojektmiljöer istället för fortsatt utveckling 
av standardiserade verktyg och metoder. Det behövs forskning som ger 
bättre kunskaper om projektens särdrag, vilket är en grund för att kunna 
utveckla alternativa synsätt och metoder inom projektområdet (t.ex. Cic-
mil et al. 2006; Nilsson 2008; Blomquist et al. 2010). 

2.2  Doktorsstudien 

Det finns alltså ett stort behov av att utveckla projektkompetens i många 
organisationer. Problembilden är dock komplex och det finns flera möjliga 
perspektiv och angreppssätt för en projektintensiv organisation som ska 
effektivisera sin projekthantering. Följande genomgång, som syftar till att 
ge en bild av frågeställningarna inom problemområdet projekthantering i 
multiprojektmiljöer, fokuserar dels på projektledningskompetens (förmåga 
att leda enskilda projekt), dels på projektstyrningskompetens (förmåga att 
hantera projekt i ett verksamhetsledande perspektiv). 

2.2.1  Projektledningskompetens 

Ett vanligt sätt att angripa problem i organisationer är att utbilda persona-
len, dvs. ledningen anser att problemen i verksamheten bäst åtgärdas ge-
nom ökad kompetens (t.ex. Rummler & Brache 2005). Utbildning i syfte 
att skapa en gemensam kompetensplattform för organisationens projektle-
dare är en naturlig åtgärd och investering inom många projektintensiva 
organisationer (t.ex. Eskerod & Riis 2009). 

Oavsett bransch så tycks den traditionella synen på projektledningskompe-
tens med standardiserade metoder för projektplanering och -uppföljning 
styra utbildningarnas innehåll. De projektplaneringstekniker som utveck-
lades under 1950- och 1960-talen utgör fortfarande det huvudsakliga inne-
hållet i de flesta projektledningskurser (Thomas & Mengel 2008). 

En relativt stor andel av forskarsamfundet har dock uppmärksammat pro-
blemet med en enda standardiserad verktygslåda som ska tillämpas oavsett 
projekttyp (t.ex. Nilsson 2008; Blomquist et al. 2010; Morris 2010). Sär-
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dragen och deras betydelse i såväl de enskilda projekten som i multipro-
jektmiljöerna har fått allt större uppmärksamhet inom projektforskningen 
under 2000-talet (t.ex. Shenhar & Wideman 2002; Andersen 2006). En 
bedömning av det enskilda projektets särdrag anses nödvändigt för att 
tekniker och metoder ska kunna anpassas för en effektiv projekthantering 
(t.ex. Pinto & Covin 1989; Payne & Turner 1999; Shenhar et al. 2002).  

Studier har visat att flera av de traditionella metoderna, exempelvis CPM 
(Critical Path Method) och EVM (Earned Value Method), tillämpas i rela-
tivt liten utsträckning av projektledare (t.ex. White & Fortune 2002; Tur-
ner et al. 2009). I små och medelstora företag framhåller projektledare 
först och främst behovet av att kunna analysera projektets krav, ett kun-
skapsområde och en aktivitet som i princip inte behandlas i PMI:s och 
IPMA:s projektledningsstandarder (Turner et al. 2010). Vidare betonas att 
dagens projektledare behöver kompetens inom ledarskap, t.ex. inom 
teamutveckling och kommunikation. Det kan handla om att kunna fasa in 
teammedlemmar i projektet på rätt sätt, eller att skapa trygghet, kreativitet 
och självförtroende i projektgruppen (t.ex. Eskerod & Blichfeldt 2005; 
Adams & Anantatmula 2010; Dwivedula & Bredillet 2010; Jansson & 
Ljung 2011). Projektledarna behöver vara flexibla, ha självinsikt och ett 
reflekterande förhållningssätt för att kunna hantera den nya typen av kom-
plexitet som dagens multiprojektmiljöer innebär (Thomas & Mengel 
2008).  

Många forskare och praktiker har genom åren engagerat sig i frågan om 
vilken kompetens en projektledare behöver för att leda ett projekt på ett 
effektivt sätt. Numer finns troligtvis ingen inom forskarsamfundet som 
fortfarande vidhåller att enbart standardiserade generella planeringstekni-
ker räcker för att lyckas med projekt – ledarskapskompetens och förmåga 
att hantera projektet i en kontext behövs också. Det är å andra sidan tro-
ligtvis ingen forskare som helt förkastar värdet av en standardiserad verk-
tygslåda med tekniker för projektplanering, trots den mångfald av projekt 
som finns i samhället. Motsättningarna inom forskningsfältet verkar istäl-
let handla om vad som är en lämplig grad av standardisering och vad som 
bör utgöra den egentliga kärnan i projektkompetensen. Är det exempelvis 
så att ledarskapskompetens är ett komplement till planeringsteknikerna – 
eller är det tvärtom? Även om en kompetenshöjning av organisationens 
samtliga projektledare kan vara en välgrundad åtgärd, kvarstår problemet 
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med att anpassa utbildningens innehåll till behoven i den specifika multi-
projektmiljön. 

2.2.2  Projekthantering i ett verksamhetsledande pe rspektiv  

När projekten utgör en betydande del, i många fall den största delen, av 
verksamheten förändras kraven på projekthanteringen. Det är inte längre 
tillräckligt att kunna hantera ett fåtal enskilda projekt på ett effektivt sätt 
(Artto & Dietrich 2004; Artto et al. 2008). I projektintensiva organisatio-
ner blir det speciellt viktigt att dels få kontroll över projekten med avseen-
de på bidraget till den långsiktiga lönsamheten och överlevnaden, dels att 
integrera projekten i den övriga verksamheten på ett effektivt sätt (t.ex. 
Arenius et al. 2000; Zika-Viktorsson et al. 2006; Laslo 2010; Urli & Terri-
en 2010).  

Det är inte enbart det stora antalet projekt som ställer nya krav på effektiv 
projekthantering. Olika projekttyper, t.ex. med olika strategisk betydelse 
eller kopplade till olika affärsmodeller, visar sig kräva olika angreppssätt 
(Artto & Dietrich 2004; Kujala et al. 2010). I många organisationer för-
ändras dessutom projektens karaktär över tiden – från relativt okomplice-
rade och välavgränsade, till att omfatta kompletta systemleveranser inklu-
sive finansiering och drift, dvs. ett totalåtagande gentemot kunderna (Sö-
derlund & Tell 2009; Kujala et al. 2010). Följande avsnitt behandlar ett 
antal generella aspekter på och problemområden inom projekthantering i 
multiprojektmiljöer. 

Projektvärdering 

I projektintensiva organisationer behöver varje enskilt projekt kunna vär-
deras för att motivera att det ska ingå i verksamhetens projektportfölj (en 
organisations samtliga projekt). Problemen med och möjligheterna att 
kunna värdera och jämföra projekt har tilldragit sig stort intresse bland 
forskare och praktiker. Enligt Urli & Terrien (2010) har över 100 förslag 
till modeller och konkreta analysverktyg för projektvärdering publicerats 
under de senaste 30 åren (t.ex. Henriksen & Röstad 2010; Urli & Terrien 
2010). 

En försvårande omständighet är när projekt av olika slag ska värderas och 
jämföras. Vad är värt mest för organisationen - en ny kundorder eller en 
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förbättring av rutinerna i lönehanteringen? Även om värderingen av pro-
jektet är tydlig, exempelvis en intäkt från en kund eller en besparing i och 
med en rationalisering, räcker det inte för att kunna prioritera projektet 
gentemot andra tänkbara satsningar och åtaganden. En avgörande grund 
för värderingen av projekten är deras bidrag till att strategier och långsik-
tiga verksamhetsmål blir uppfyllda, t.ex. ökad vinst, marknadsandelar, 
kundnöjdhet och effektivitet (Shenhar & Wideman 2002), samt en bedöm-
ning av resursåtgången och dess konsekvenser för verksamheten. Dessut-
om är projekt ofta präglade av osäkerhet som orsakar upprepade omplane-
ringar. När detta medför t.ex. förskjutningar i tidplaner och budgeter be-
höver nya värderingar av projektet genomföras (Shenhar 2001; Artto & 
Dietrich 2004; Engwall 2004b). 

Ett problem i praktiken är att det vanligtvis förekommer många och ibland 
konkurrerande mål i verksamheten, vilket gör att det behövs tydliga krite-
rier för hur prioriteringen av projekten ska gå till (t.ex. Müller et al. 2008; 
Urli & Terrien 2010). 

Resursallokering och personalhantering 

Med avseende på resurshanteringen, medför tillämpningen av projektar-
betsformen både möjligheter och problem i projektintensiva organisatio-
ner. Det uppstår lätt problem med resurssamordningen i verksamheten när 
många samtidigt pågående projekt kräver resurser från olika delar av orga-
nisationen (Laslo & Goldberg 2008). Det finns klara fördelar med att indi-
vider med rätt kompetens kan utnyttjas i hela verksamheten, men rörlighe-
ten kan även orsaka problem med att överblicka resurssituationen (Söder-
lund & Bredin 2005).    

Ytterligare en svårighet ligger i den osäkerhet som präglar projektens ge-
nomförande (Zika-Viktorsson 2002; Engwall & Jerbrant 2003). Vad hän-
der om t.ex. tidplanen ändras, och hur påverkas övrig verksamhet när pro-
jektets resurser måste fortsätta i projektet längre än beräknat? Brist på 
helhetskontroll kan exempelvis leda till att resurser omplaneras till ett 
projekt under tidspress, utan att konsekvenserna utreds för verksamheten 
som helhet (Engwall & Jerbrant 2003). 

En viktig uppgift för verksamhetsledningen i projektintensiva organisatio-
ner är därför att allokera nyckelpersoner till projekten och att prioritera i 
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vilka projekt de behövs (t.ex. Söderlund 2005). Detta gäller såväl under 
planeringsstadiet som under projektens genomförande när omfördelningar 
av resurserna blir nödvändiga på grund av ändrade planer i projekten 
(Engwall & Jerbrant 2003). Brister i den övergripande planeringen i kom-
bination med en drivkraft att starta alltfler projekt, t.ex. på grund av ökade 
kundförfrågningar och interna förbättringsbehov, riskerar att leda till upp-
levelser av fragmentering, stress och avsaknad av perioder för återhämt-
ning och reflektion mellan projekten (Zika-Viktorsson et al. 2006). För 
organisationen kan detta även leda till minskad kompetensöverföring och 
mindre tid för förbättringsarbete (Engwall 2003b). 

Förutom de beskrivna konsekvenserna för den operativa verksamheten, 
behöver även HRM-funktionen (Human Resource Management) anpassas 
till den nya projektbaserade verksamheten (Söderlund & Bredin 2005; 
Huemann 2010). Rörligheten, fragmenteringen och den tydliga uppgifts-
orienteringen leder till en ny arbetsmiljö för personalen i organisationen. 
Att säkra långsiktig kompetensutveckling, nya karriärvägar och en till-
fredsställande psykosocial arbetsmiljö i en projektintensiv organisation 
innebär nya utmaningar för den traditionella HRM-funktionen (Bredin 
2008). 

Chefer och projekt i samverkan 

Beslutet att initiera och prioritera ett projekt gentemot andra projekt och 
åtaganden i verksamheten fattas av organisationens chefer – de som är 
ansvariga för verksamhetens långsiktiga lönsamhet och existens (Bryde 
2008). En tillämpning av projektarbetsformen innebär att det operativa 
ansvaret för ett projekts genomförande delegeras till en utsedd projektle-
dare, dvs. en roll/person som inte ingår i den fasta organisationens led-
ningsstruktur. En viktig uppgift i projekthanteringen blir då att besluta hur 
projekten ska kunna följas upp och styras av organisationens ledning.  

Rollen med det övergripande ekonomiska ansvaret för projektet och med 
befogenheter att initiera och avsluta projektet, benämns vanligen projekt-
ägare eller projektsponsor (t.ex. APM 2006; Bryde 2008). Det är vanligt 
att ett projekts resurser hämtas från skilda delar av verksamheten, vilket 
gör att besluten om initiering och prioritering av projekt måste fattas av en 
person/grupp på högsta ledningsnivå. En risk är då att projektägaren på 
grund av tidbrist och otillräcklig teknisk kompetens saknar möjlighet att 
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engagera sig personligen i projektet (Cooper et al. 2002). För att flytta de 
övergripande besluten närmare projektet och för att skapa samsyn om vik-
tiga projektbeslut, t.ex. resursallokeringar och förändringar i tidplaner, är 
det vanligt att bilda en styrgrupp för projektet. Styrgruppens medlemmar 
bör ha befogenhet att fatta beslut om resurser och vara (tekniskt) kunniga 
inom sitt verksamhetsområde (Karlsen 2010). Det innebär att projektets 
resursägare, dvs. chefer vars anställda medverkar i projektet, normalt bör 
ingå i styrgruppen.  

Kommunikationen mellan projektägare, projektets styrgrupp och projekt-
ledaren framhålls av flera forskare som en kritisk framgångsfaktor (t.ex. 
Zwikael 2008; Karlsen 2010). Det gäller både hur kommunikationen ska 
gå till och vilken information som ska kommuniceras. Brist på samsyn om 
vilka roller som ska förekomma i projekthanteringen, och vilket ansvar 
och vilka befogenheter som respektive roll ska omfatta, är ett hinder för 
effektiv projekthantering (Zwikael 2008). 

Utveckling av projektkompetens 

Ovanstående beskrivning, som pekat på några områden inom projekthan-
teringen, illustrerar hur organisationernas förmåga att tillämpa projekt som 
arbetsform inte enbart handlar om kompetens i projektledning, utan även 
om chefernas förmåga att hantera projekten som en integrerad del i verk-
samheten. Problemområdet är komplext och synen på vilka åtgärder som 
bör vidtas för att förbättra projekthanteringen, dvs. utveckla organisatio-
nens projektkompetens, har förändrats under de senaste decennierna då 
perspektivet alltmer har breddats. I sökandet efter den ”optimala” projekt-
hanteringen har förbättringsåtgärderna riktats mot andra områden än de 
planerings- och uppföljningstekniker som dominerat projektledningsområ-
det under lång tid (Canonico & Söderlund 2010).  

Utbildning för ökad kompetens inom traditionella planeringstekniker anses 
fortfarande relevant för projektledare, men ledarskapskompetens framhålls 
alltmer som en viktig förmåga (Crawford 2005; Thomas & Mengel 2008). 
Många organisationer försöker specificera en utbildning för samtliga pro-
jektledare i syfte att skapa en gemensam kompetensplattform, oftast med 
fokus på de traditionella planeringsteknikerna (Eskerod & Riis 2009). 
Utveckling av projektkompetens i form av utbildning för de styrande rol-
lerna i projekthanteringen (t.ex. projektägare och resursägare) har dock 
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hittills betraktats som ett område med marginell betydelse, vilket avspeg-
las i det oftast låga deltagarintresset på de kurser för projektbeställare som 
erbjuds av olika utbildningsföretag. 

Förmågan till kontinuerligt lärande inom multiprojektmiljöerna har också 
rönt stort intresse under de senaste decennierna (Turner et al. 2011). Hur 
överförs erfarenheter, från misslyckanden och framgångar, från ett projekt 
till nästa? Att tillämpa projektarbetsformen kan i sig ge goda möjligheter 
till lärande när nya tvärfunktionella team bildas för klara av uppgiften 
(Söderlund 2008). Samtidigt finns det problem med att överföra erfarenhe-
ter från ett projekt till ett annat. Lärandet försvåras t.ex. av tidspress och 
den geografiska spridningen bland projektets medlemmar som ofta är fal-
let när tvärfunktionella team samverkar i stora organisationer (Grabher 
2004; Söderlund 2008; Fuller et al. 2011). Kompetensöverföring kan ske 
genom internutbildning, etablering av nätverk för t.ex. projektledare, obli-
gatoriska uppstartsaktiviteter inför varje projekt där erfarenheter från tidi-
gare projekt delges, eller sammanställningar av erfarenheter via en slut-
rapport som sedan förväntas tillämpas i nästkommande projekt (Ericsson 
Project Management Institute 1999; Eskerod & Riis 2009).   

Många organisationer har inrättat ett så kallat projektkontor med ansvar 
för projektkompetensen (Hobbs et al. 2008). Det kan handla om att till-
handahålla utbildning, metoder och IT-stöd för projektplanering, stödja 
projektledare i metodfrågor och ledarskap, skapa förutsättningar för erfa-
renhetsöverföring mellan projekt, och att utgöra en hemvist för organisa-
tionens projektledare. Projektkontorens uppgifter växlar emellertid mellan 
olika organisationer och över tiden inom samma organisation (Hobbs & 
Aubry 2008; Müller 2011). 

2.2.3  Mot ett gemensamt projektarbetssätt - projek tmodeller   

Projektens engångskaraktär till trots (eller kanske för att kunna hantera 
den) har många organisationer försökt att skapa riktlinjer för projekthan-
teringen. Ett vanligt angreppssätt är att identifiera de företeelser som är 
återkommande och önskvärda i alla projekt, och att beskriva dessa i en 
gemensam projektmodell. Syftet är att åstadkomma en samsyn på projekt 
som arbetsform, och att styra upp viktiga beteenden (Engwall 2004b; Es-
kerod & Riis 2009). Detta kan betecknas som ett sätt för verksamhetsled-
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ningen att införa ett kontrollsystem för hanteringen av sin multiprojektmil-
jö (jfr Simons 1994).  

Generella projektmodeller 

En projektmodell omfattar vanligtvis stöd både för projektledningen, t.ex. 
i form av metoder för projektplanering och dokumentmallar, och för pro-
jektstyrningen, t.ex. för integreringen av projekten i organisationens övriga 
verksamhet (Marshall & Sandberg 2004; Eskerod & Riis 2009).  

Modeller för utveckling av nya produkter har tillämpats av organisationer 
alltsedan 1960-talet med skiftande framgång, och även om projektmodel-
lerna i sig inte löser alla problem i multiprojektmiljön, fyller de ändå flera 
funktioner (Engwall 2004b; Eskerod & Riis 2009): 

• En projektmodell erbjuder en gemensam referensram, ett gemensamt 
språk för projekthanteringen, vilket ökar samsynen på projekt som ar-
betsform. 

• Projektmodellen har både en stödjande och styrande funktion – den kan 
innehålla både råd och riktlinjer.  

• Projektmodellens rollbeskrivningar ger ökad trygghet i rollutövanden 
och ger möjlighet till återkoppling på beteenden.   

• Gränssnittet mellan projekt och verksamhetsledning tydliggörs, bland 
annat hur uppföljning och kontroll av projekten ska gå till. 

• Erfarenheter från genomförda projekt enligt projektmodellens riktlinjer 
skapar referenser för andra pågående och efterföljande projekt, vilket i 
sin tur möjliggör ett lärande genom kontinuerliga utvärderingar och 
förbättringar av projekthanteringen.   

• En synlig/officiell projektmodell skapar förtroende hos organisationens 
kunder.   

Effekterna av att implementera en generell metod/modell, t.ex. PMBOK, 
PROPS eller PRINCE2, för projekthantering har emellertid ofta visat sig 
begränsade. En projektmodell som syftar till att vara heltäckande kommer 
nödvändigtvis att innehålla en stor andel föreskrifter som inte är relevanta 
för alla projekttyper i organisationens multiprojektmiljö, t.ex. mindre pro-
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jekt. Risken är då att projektmodellen uppfattas som alltför byråkratisk 
och därför inte tillämpas som avsett (Turner et al. 2010).  

En annan orsak till problemen med generella projektmodeller är att pro-
jektfloran är alltför diversifierad. Organisationernas multiprojektmiljöer är 
olika till sin karaktär, med egna behov av riktlinjer och metodstöd inom 
projekthanteringen (Engwall 2004b). Om t.ex. projektmodellens rollbe-
skrivningar skiljer sig alltför mycket från de etablerade roller som före-
kommer i verksamheten, finns en stor risk att de invanda beteendena fort-
sätter. Projektmodellen blir betraktad enbart som en idealbild, inte som ett 
stöd i den verkliga projekthanteringen. 

Anpassning av projektmodellen till verksamheten 

Många organisationer har övergett idén om standardisering och istället 
utvecklat egna projektmodeller som är bättre anpassade till verksamhetens 
projekt (Eskerod & Riis 2009).  

Projektmodellens utformning avgörs till stor del av vilka projekttyper som 
förekommer i multiprojektmiljön och vilka av dessa, t.ex. enbart produkt-
utvecklingsprojekten, som projektmodellen ska omfatta (Engwall et al. 
2005). I samband med projektmodellens implementering ställs organisa-
tionen inför en rad frågor som påverkar formuleringen av projektmodellen:   

• Vad kännetecknar de projekt som projektmodellen ska omfatta? Hur 
kan projektmodellen utformas så att den omfattar alla projekttyper i 
multiprojektmiljön? Vilken funktion får den i så fall?   

• Vilka företeelser i multiprojektmiljön är det viktigt att styra upp och 
stödja? Vilka roller, aktiviteter, dokument och beslutsprocesser behöver 
specificeras? 

• Hur detaljerat ska projekten styras enligt den gemensamma projektmo-
dellen? Projekt som kräver kreativitet blir oftast mest effektiva om pro-
jektets medlemmar själva får bestämma arbetets upplägg och vilka kon-
troller som ska tillämpas (Bonner et al. 2002). Vad händer i sådana fall 
om en hårt styrande projektmodell måste följas? 

• Finns rätt kompetens inom organisationen för att det nya gemensamma 
arbetssättet ska fungera? Frågan gäller dels i vilken utsträckning pro-
jektledarna behöver kompetens i t.ex. traditionella tekniker och ledar-
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skap, dels vilken kompetens organisationens chefer behöver (Crawford 
2005; Patanakul & Milosevic 2008; Crawford & Nahmias 2010). 

Anpassning av verksamheten till projektmodellen  

Det förväntas, och i vissa fall upplevs, att en implementerad projektmodell 
leder till ökad effektivitet (Eskerod & Riis 2009). Detta bygger dock på att 
projektmodellens anvisningar efterlevs i praktiken, vilket inte alltid är 
fallet (Engwall et al. 2005). I många fall stannar projektmodellens funk-
tion vid att enbart tillhandahålla ett gemensamt språk i multiprojektmiljön.  

Förutom att ny kompetens kan krävas existerar ofta, precis som för andra 
interna förändringsprojekt, ett stort motstånd inför förändringar av invanda 
synsätt och beteenden i multiprojektmiljön. Att skapa bestående föränd-
ringar i individers beteende är en utmanande uppgift. Enligt t.ex. Beer och 
Nohria (2000) misslyckas en stor andel (minst 2/3) av förändringsprojek-
ten. En anledning är att förändringsledare ofta underskattar individernas 
avgörande betydelse för att förändringen ska komma till stånd (Choi & 
Ruona 2011).  

En organisatorisk förändring, t.ex. nya rutiner för projektledarnas pro-
gressrapportering, kan omfatta framställning av mallar och dokumenterade 
riktlinjer. Det krävs dock att de enskilda projektledarna är beredvilliga att 
övergå från muntliga informella rapporter till skriftliga för att en föränd-
ring i beteendet ska uppnås. En individs beredvillighet (”readiness”) inför 
en förändring påverkas av flera faktorer; individens upplevda behov av 
förändringen, upplevelsen av att förändringsåtgärderna är effektiva, över-
tygelsen om den egna och organisationens förmåga att förändras, samt den 
upplevda nyttan av förändringen – både personligen och för organisatio-
nen (Holt et al. 2007; Choi & Ruona 2011). 

För att lyckas implementera en projektmodell med riktlinjer som innebär 
förändringar jämfört med tidigare arbetssätt, bör därmed hänsyn tas till 
beredvilligheten hos de individer som påverkas. Att låta chefer och pro-
jektledare med gott anseende/hög status medverka aktivt i implemente-
ringen av projektmodellen, är ett välbeprövat sätt att öka individernas tro 
på att förändringen är genomförbar (Eskerod & Riis 2009). En grundläg-
gande förutsättning är också att projektmodellen överensstämmer någor-
lunda med möjligheterna i verkligheten. Det kan vara ödesdigert att speci-
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ficera roller och aktiviteter som inte fungerar i praktiken utan genomgri-
pande förändringar i individers attityder och beteenden. Exempelvis att 
projektsponsorn i fortsättningen förväntas vara närvarande för att ge dag-
ligt stöd till projektledarna i en stor organisation med många samtidigt 
pågående projekt – även om det aldrig hänt tidigare. Andra exempel är 
omständliga dokument för planering och uppföljning av projekt, tvingande 
direktiv att använda vissa tekniker för planering, eller administrativa ruti-
ner som inte tillämpats förut eller ansetts lämpliga enbart i organisationens 
största projekt (Eskerod & Riis 2009; Turner et al. 2010).  

En projektmodell som innehåller obligatoriska/tvingande aktiviteter kom-
mer troligtvis att orsaka konflikter om rollutövarna i projekthanteringen 
anser att verkligheten kräver ett annat beteende. I de fall projektmodellen 
främst ska fungera som ramverk och verktygslåda, kommer den inte att bli 
använd om projektledare och övriga chefer inte upplever nyttan i de aktu-
ella projekten (Turner et al. 2010).  

Analys av särdrag i projekt 

Om implementeringen av en projektmodell ska ge de förväntade effekter-
na, bör den enligt ovanstående argumentation vara väl anpassad till sär-
dragen i organisationens projekt (vilket i de flesta fall gör de generella 
projektmodellerna olämpliga). På liknande sätt kan det hävdas att kompe-
tensutvecklingen av organisationens projektledare också måste anpassas 
efter särdragen i projekten för att ge önskad effekt.  

För att kunna avgöra hur projektmodellen och kompetensutvecklingen ska 
utformas krävs därför god förståelse för projektens särdrag, dvs. på vilket 
sätt särdragen får praktiska konsekvenser utformningen av projekthanter-
ingen. Ett antal försök har gjorts att skapa projekttypologier i syfte att 
tydliggöra karaktären i olika projekttyper. Ett problem är att existerande 
projekttypologier med sina förenklade variabler (t.ex. Turner & Cochrane 
1993; Shenhar et al. 2002) är alltför trubbiga för att ge tillräcklig praktisk 
vägledning i projekthanteringen (Söderlund 2005). För de flesta typologier 
blir därför instruktionsvärdet relativt lågt, med enbart några generella råd 
till projektledaren. Ett exempel är Turner och Cochrane (1993) som ger 
några råd med utgångspunkt i sin typologi med fyra projekttyper (se av-
snitt 1.5.6), t.ex. vad som bör fokuseras på projektets uppstartsmöte och 
möjligheten att planera in etappmål i respektive projekttyp. 
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Ett exempel på högre instruktionsvärde utgör Remington och Pollacks 
(2007) utförliga framställning som erbjuder flera verktyg/tekniker för att 
hantera komplexitet av olika slag i projektsammanhang. Den största ande-
len av verktygen utgör konkreta alternativ till de traditionella planerings-
teknikerna. 

Förenklade analysmodeller leder till att bilderna av projekten och multi-
projektmiljöerna blir onyanserade, vilket i sin tur gör det svårt att vidta de 
rätta åtgärderna för att höja projektkompetensen. Det behövs följaktligen 
effektivare analysmodeller för särdrag i projekt som även har högt instruk-
tionsvärde. 

2.2.4  Syfte och avgränsningar 

Att implementera en projektmodell i verksamheten är en av alla möjliga 
åtgärder som syftar till att effektivisera projekthanteringen, dvs. att utveck-
la projektkompetensen. De generella projektmodellerna tar inte tillräcklig 
hänsyn till multiprojektmiljöernas specifika krav och uppfattas i många 
fall som alltför byråkratiska. Om implementeringen av en projektmodell 
ska ge de förväntade effekterna, bör den därför vara väl anpassad till sär-
dragen i organisationens projekt.  

Onyanserade generella bilder av projekten i multiprojektmiljöerna riskerar 
att leda till trubbiga och ensidiga förbättringsåtgärder. Det behövs därmed 
mer nyanserade analysmodeller som ger praktisk vägledning för anpass-
ning av organisationers projekthantering. ”Projektfloran” är alldeles för 
varierande och komplex för att låta sig beskrivas med några få parametrar.   

Syfte 

Syftet med studien är att utveckla beskrivningar av de särdrag i projekt 
som har avgörande betydelse för projekthantering i multiprojektmiljöer. 
Detta sker genom att utforma och tillämpa ett ramverk för strukturerad 
projektanalys. 

Avgränsningar 

Jag ansluter mig till den grupp forskare som anser att mer forskning om 
projektens natur och variation behövs, snarare än om projektledningstek-
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nikerna. Inom doktorsstudiens ramar kommer tre olika organisationers 
utveckling av projekthanteringen att studeras, till stor del genom eget ak-
tivt deltagande i förändringsprocesserna. 

Föreliggande studie behandlar särdrag i enskilda projekt, projekttyper och 
multiprojektmiljöer i organisationer där projekt är en normalt förekom-
mande arbetsform. Jag gör ingen avgränsning med avseende på bransch, 
och inte heller med avseende på näringsliv eller offentlig verksamhet. 
Däremot behandlar inte studien de stora anläggnings- och utvecklingspro-
jekten i samhället. Det är de projekt som ryms inom en organisations verk-
samhet som är föremål för studien, med andra ord ”projekt där den omgi-
vande (moder)organisationens verksamhet är större än projektet”. 

2.2.5  Genomförande och disposition 

Doktorsstudien består av tre huvuddelar: Genomförande av tre fallstudier, 
utformning av ett ramverk för analys av särdrag i projekt, samt tillämpning 
av ramverket och en jämförande analys av tre projektintensiva organisa-
tioners förändringsarbete inom projekthanteringen. 

Fallstudier i tre organisationer (Del II) 

Den datainsamling och empiri som redovisas i avhandlingen utgörs av tre 
fallstudier som pågått under åren 2004-2011 inom organisationerna Karl-
stads Kommun, Elteknik i Malmö9, samt Cardinal Health10 i Stockholm (se 
kapitel 4-6). Syftet med fallstudierna var att samla in data för att kunna 
göra utförliga beskrivningar av organisationernas interna förändringsar-
bete. 

Alla tre organisationerna hade beslutat att genomföra interna förändrings-
projekt i syfte att utveckla och implementera en egen projektmodell som 
stöd för projekthanteringen. Huvuddelen av empirin är hämtad från dessa 
tre förändringsprojekt där jag medverkade som förändringsledare/-konsult. 
Min egen medverkan i organisationernas förändringsarbete gör att meto-

                                                      
9 Fingerat företagsnamn.  

10 Företaget heter idag Care Fusion. 
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den kan benämnas aktionsforskning, dvs. att kombinera empiriska studier 
med ett verkligt uppdrag som förändringsledare/konsult i en forsknings-
studie. Största fördelen med aktionsforskning är närheten till studieobjek-
tet och den goda tillgången till data. I ett uppdrag med en kund blir det 
möjligt att studera hur förändringsåtgärder beslutas och införs i praktiken. 
I kapitel 3 beskrivs och diskuteras aktionsforskningen som vetenskaplig 
metod. 

I studien redovisas även organisationernas erfarenheter från tillämpningen 
av projektmodellerna och fortsatta åtgärder i förbättringsarbetet med avse-
ende på projekthanteringen. Resterande empiri från fallstudierna kommer 
från uppföljande samtal med chefer i respektive organisation.   

Utformning av ett ramverk för strukturerad projekta nalys (Del III) 

Syftet med utformningen av ramverket är att skapa bättre förutsättningar 
för att påvisa särdrag i enskilda projekt. Det behövs ett mer nyanserat 
språk än existerande projekttypologier för att studiens analys ska ge både 
ett teoretiskt och ett praktiskt kunskapsbidrag. För att öka generaliserbar-
heten av studiens resultat behöver särdragen även beskrivas med ett gene-
rellt tillämpbart språk. Ramverket ska därför utgöra en begreppsapparat 
för strukturerad projektanalys som är fristående från fallstudiernas resul-
tat. 

Ramverkets utformning bygger vidare på den forskning som genomförts 
inom ”situationsskolans” inriktning med fokus på projekttypologier. Ram-
verket bygger även på samlade erfarenheter från min licentiatstudie och 
Ericssons diversifierade multiprojektmiljö, samt min egen och kollegors 
erfarenhet från multiprojektmiljöer i olika branscher. 

Utformningen av ramverket har skett parallellt med, men är alltså inte 
beroende av resultatet i doktorsstudiens fallstudier. Fallstudiernas empiris-
ka roll i ramverkets utformning kan sägas vara likvärdig med all övrig 
erfarenhet från organisationers multiprojektmiljöer under de totalt femton 
år som min forskningsprocess pågått.  

I kapitel 3 beskrivs tillvägagångssättet vid ramverkets utformning ur ett 
metodperspektiv. De teoretiska härledningar, tillämpningar och synteser 
som utförts redovisas i kapitel 7-10.  
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Tillämpning, jämförande analys och epilog (Del IV) 

Med utgångspunkt i ramverket genomförs därefter, i kapitel 11-12, dels en 
exemplifierande tillämpning där olika projekt från fallstudiernas multipro-
jektmiljöer analyseras och beskrivs enligt ramverkets struktur, dels en 
jämförande analys mellan de tre multiprojektmiljöerna och deras föränd-
ringsarbeten. 

Den strukturerade projektanalysen visar hur särdragen i de enskilda pro-
jekten tillsammans med förekomsten av olika projekttyper i respektive 
multiprojektmiljö avgör vilka förändringsåtgärder som bör vidtas för att 
höja projektkompetensen och effektivisera projekthanteringen. 

I avhandlingens avslutande kapitel 13 redovisas doktorsstudiens slutsatser. 
Därefter följer en diskussion om studiens bidrag till teori och praktik inom 
projektområdet. Har studien lett till en ökad förståelse för särdrag i projekt 
och multiprojektmiljöer? Kan organisationer få praktisk vägledning i sin 
effektivisering av projekthanteringen genom studiens resultat? Några för-
slag till fortsatt forskning avslutar framställningen. 

2.3  Summering 

I kapitel 2 har doktorsstudiens syfte och genomförande beskrivits i en 
kontext som utgörs dels av erfarenheter från licentiatstudien och arbetet 
som organisationskonsult under 15 år, dels av forskningen och praktiken 
inom projektområdet. Speciellt har fokus riktats mot multiprojektmiljöer 
och de åtgärder som kan vidtas för att höja kompetensen inom projekthan-
teringen, t.ex. utveckling och implementering av en projektmodell. Dok-
torsstudiens syfte är att ”utveckla beskrivningar av de särdrag i projekt 
som har avgörande betydelse för projekthantering i multiprojektmiljöer”. 
Det är därmed främst de projekt som ryms inom en organisations ordinarie 
verksamhet som är föremål för studien, inte de stora och ofta uppseende-
väckande anläggnings- och utvecklingsprojekten i samhället. Beskrivning-
en av doktorsstudiens genomförande lyfter fram de tre fallstudierna och 
utformningen av ett ramverk för strukturerad projektanalys som huvudsak-
liga inslag i forskningsprocessen. 
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3  Forskningsmetod 
Empirin i doktorsstudien är huvudsakligen hämtad från fallstudier av tre 
organisationers arbete med att förbättra sin projekthantering. Datainsam-
lingen har delvis genomförts via aktiv medverkan i tre interna föränd-
ringsprojekt under åren 2004-2006. Metoden, som kan benämnas aktions-
forskning, valdes för att få åtkomst till data genom en närhet till studieob-
jektet under en lång tidsperiod. Ytterligare data har insamlats genom upp-
följning av organisationernas fortsatta förändringsarbeten. I kapitlet be-
skrivs även tillvägagångssättet för att utforma det ramverk som syftar till 
att beskriva särdrag i projekt genom en strukturerad projektanalys. 

3.1  Preludium 

En grundläggande förutsättning för forskning av hög kvalitet är en god 
tillgång till empiri (Gummesson 1985). När forskningen handlar om kom-
plexa fenomen, som organisationers projekthantering, kan accessen till 
data bli ett problem. Av egen erfarenhet vet jag hur svårt det kan vara att få 
ärliga, öppna svar i intervjuer. Ett ytterlighetsexempel inträffade under 
min licentiatstudie. Jag hade planerat in och fått klartecken för enskilda 
intervjuer med fyra projektsponsorer, dvs. interna projektbeställare, på 
Ericsson i Madrid. På grund av tidsbrist (enligt dem själva) lämnade de 
alla återbud, men kunde istället tänka sig att ställa upp på en kort intervju i 
samband med ett möte de hade. Så det fick bli en kort gruppintervju enligt 
deras önskemål. Jag kommer fortfarande ihåg deras enda och upprepade 
svar på mina frågor om vilka viktiga aktiviteter de genomförde under för-
studien och planeringsfasen i projekten i sin roll som projektsponsor: ”You 
must know the customer, You see”! Nu var dessa projektsponsorer, som tur 
var, inte de enda chefer jag intervjuade under studien, men generellt sett 
var det svårt att komma respondenterna inpå livet - speciellt de högre che-
ferna. Det är dessutom en sak att uttala sig vad som görs i den egna verk-
samheten – en annan att verkligen göra det. Så även om en respondent 
verkar öppenhjärtlig och berättar vad som sker, och skett, under t.ex. ett 
förändringsprojekt, går det inte att veta hur det verkligen förhåller sig (Ot-
tosson 2003). 

Inför min doktorsstudie ansåg jag att ett bättre sätt att komma åt verkliga 
data, dvs. att kunna referera till vad som verkligen sker i en organisations 
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multiprojektmiljö, var att gå in som konsult och medverka i förändrings-
projekt som initieras och drivs av organisationens egen ledning.  

Mitt första avgörande vägval – att basera min forskning på ett antal fall-
studier där jag periodvis haft rollen som aktionsforskare – har fått flera 
praktiska konsekvenser för både genomförandet och den slutliga rapporte-
ringen, vilka diskuteras i metodkapitlet. Detaljerade beskrivningar av hur 
genomförande och datainsamling gått till i praktiken följer i kapitel 4-6.  

3.2  Fallstudien som metod 

En fallstudie utgör en empirisk undersökning som: ”Studerar en specifik 
företeelse, t.ex. en händelse, en person eller en grupp, i dess verkliga kon-
text” (Merriam 1994). 

Fallstudien är lämplig som metod då gränserna mellan företeelsen och 
kontexten är oklara, när kontrollen är liten över den situation som studeras 
och när de frågor som ställs är av typen ”På vilket sätt? och ”Varför?” (Yin 
2007). Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden 
eller ny kunskap om förbisedda fenomen, ger fallstudien i jämförelse med 
statistisk analys bättre närhet till undersökningsobjektet. Fallstudiens fo-
kus är på process snarare än utfall, på att upptäcka snarare än att bevisa 
(ibid.). 

Den kritik som förekommer mot fallstudier som vetenskaplig metod är 
inriktad på att den saknar statistisk validitet, att det inte är möjligt att testa 
genererade hypoteser, samt att det inte går att generalisera från fallstudier 
(Merriam 1994). Generalisering kan innebära att statistiskt beskriva fre-
kvenser, t.ex. hur mycket eller hur ofta, av företeelser i en population. En 
annan dimension av generalisering innebär att den kunskap som genereras 
är vidareförbar till andra liknande situationer. För denna typ av generalise-
ring, som leder till arbetshypoteser och teorier, kan fallstudien vara en 
effektiv metod (Merriam 1994; Yin 2007).  

3.3  Aktionsforskning 

Det finns problem som inte kan undersökas på ett tillfredsställande sätt 
utan att som forskare följa en verklig process, t.ex. vid forskning om be-
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sluts- och förändringsprocesser i organisationer (Wallén 1993; Ottosson 
2003). Det har visat sig att helt andra resultat kan uppnås i reella situatio-
ner där deltagarna får ta konsekvenserna av handlandet, än vid försök att 
simulera verksamheter. Ett sätt är att kombinera konsultrollen med rollen 
som forskare i ett verkligt förändringsarbete, vilket kallas aktionsforskning 
(Gummesson 1985; Ottosson 2003; Badham & Sense 2006).  

Begreppet ”aktionsforskning” lanserades 1945 av John Collier. En av de 
första, och främsta, förespråkarna var Kurt Lewin som formulerade en 
metod för aktionsforskare med bestämda steg för planering, genomförande 
av uppdraget, analys och sammanställning (Ottosson 2003). Aktionsforsk-
ning är en metod (process) där forskaren inte löser ett problem åt andra, 
utan tillsammans med andra, en klient/kund, i ett gemensamt lärande. Me-
toden har ökat i popularitet under 1980- och 1990-talen (Huczynski & 
Buchanan 2001) och det förekommer olika varianter av aktionsforskning.  
I den diagnostiska varianten analyserar forskaren situationen och föreslår 
åtgärder som klienten sedan genomför (Ottosson 2003). Den empiriska 
innebär att forskaren följer processen och delar erfarenheterna med klien-
ten. Deltagande aktionsforskning innebär att forskaren deltar nära och 
aktivt i klientens verksamhet. I den experimentella varianten genomför 
forskaren experiment för att lösa problem i klientens verksamhet. I dok-
torsstudien har jag genomfört en kombination av diagnostisk, empirisk och 
deltagande aktionsforskning. 

I generella termer ska aktionsforskningen idealt uppfylla följande krav 
(Gummesson 1985):  

• Uppdragsgivarens problem ska lösas/bearbetas i samband med att den 
vetenskapliga kunskapen ökar. Det räcker inte med att enbart tillämpa 
tidigare forskning.  

• Kunskap ska utvecklas hos alla inblandade genom arbetet i projektet. 
Detta gäller såväl inom uppdragsgivarens organisation som inom fors-
karens akademiska sfär. 

• Den utvecklade kunskapen ska syfta till en förståelse av helheter.  

• Aktionsforskningen förutsätter ett samarbete – genom arbete – mellan 
personerna i den studerade verksamheten och forskaren.  
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Även om samtliga ovanstående krav kanske inte kan uppfyllas i varje 
forskningsstudie, kan ändå en sammanvägning och helhetsbedömning 
göras inför det aktuella uppdraget med kraven som utgångspunkt. Tre oli-
ka intressenter är representerade i aktionsforskningens socialt orienterade 
process; uppdragsgivaren/klienten, forskaren/konsulten och akademi-
en/vetenskapen (Gummesson 1985; Badham & Sense 2006). 

Kombinationen av konsult- och forskarrollen medför fördelar och möjlig-
heter, men även risker och problem som måste hanteras. Rent praktiskt 
använder aktionsforskaren samma tekniker för dataåtkomst som den tradi-
tionelle forskaren. På grund av närheten och delaktigheten i det utforskade 
skeendet får emellertid aktionsforskaren naturlig och riklig tillgång till 
empiri av olika slag (Gummesson 1985).  

3.4  Fallstudier med aktionsforskning 

I min doktorsstudie har jag genomfört tre fallstudier där en stor del av 
datainsamlingen skett genom aktionsforskning. Fallstudierna har haft olika 
omfattning både vad gäller uppdragets storlek och utsträckning i tid. 
Gemensamt för samtliga fallstudier är dock att de innehållit följande akti-
viteter (se figur 3.1): 

• Medverkan i inledande analys av multiprojektmiljön med förslag till 
åtgärder 

• Medverkan i genomförande av förändringsarbete (gemensamt i samtli-
ga fall var utveckling av projektmodell och utbildning) 

• Medverkan i implementeringen av projektmodellen 

• Uppföljning av projektmodellens implementering och dess effekter 
genom samtal och intervjuer. 
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Figur 3.1. Fallstudiernas struktur: Aktionsforskning och samtal/intervjuer 

Kombinationen aktionsforskning och fallstudier medför att forskaren får 
direktaccess till data och blir den helt avgörande länken vid insamling och 
analys av information. Aktionsforskning tillämpad i en fallstudie ger goda 
möjligheter att kombinera olika metoder och att uppnå nyanserade hel-
hetsbilder (Merriam 1994; Yin 2007). Resultatet begränsas emellertid av 
forskarens egna metodkunskaper och uppfattningsförmåga (Merriam 
1994).  

Förutom direktaccessen karaktäriseras aktionsforskningen även av att för-
förståelsen får stor betydelse för vilka data som samlas in. Närheten och 
engagemanget i uppdraget kan göra det svårt att distansera sig och se ob-
jektivt på forskningsprocessen och studieobjektet. Det finns en risk att 
forskaren förenklar för mycket eller överdriver enskilda faktorers vikt, 
vilket kan leda till att verkligheten förvrängs och till felaktiga slutsatser. 

Ett tredje karaktärsdrag i aktionsforskning är problematiken med att vara 
forskare och konsult samtidigt – speciellt när uppdragsgivaren kräver fullt 
fokus på förändringsuppdraget. En lösning är att utforma en forskningsde-
sign som tillåter forskaren att växla mellan rollerna konsult och forskare 
(Gummesson 1985). 

3.5  Forskning av hög kvalitet 

Alla metoder har både för- och nackdelar, så även fallstudien och aktions-
forskning, men oavsett metodval ska forskningen bedrivas med hög kvali-
tet. Enligt Frenckner (1986) kännetecknas god forskning av ett målmedve-
tet, motiverat och uppföljningsbart genomförande. Det också viktigt att 
forskningen ger ett vetenskapligt bidrag. Vad som kvalificerar ett bidrag 
som vetenskapligt kan diskuteras utifrån olika perspektiv på kvalitet. En-
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ligt Karlstadskolans (Nilsson & Pettersson 2000) synsätt ska forskningen 
vara användbar, dvs. skapa en ömsesidig nytta för både akademi och när-
ingsliv. Karlstadskolan har formulerat tre kriterier på ”god” forskning 
(Håkangård & Nilsson 2000) med fokus på kunskapsbidragen:  

• Originalitet: Intressanta kunskapsbidrag ska ha genererats genom egna 
självständiga resultat.  

• Trovärdighet: Kunskaperna ska vara hållbara, ärligt beskrivna, och med 
en kritisk hållning till insamlat material. 

• Kommunicerbarhet: Kunskaperna ska vara genomskinliga och presen-
teras så att hela argumentationskedjan kan följas.    

Alvesson & Sköldberg (1994) menar att det inte finns någon ”bästa me-
tod” utan det avgörande är att forskningen är empiriskt grundad och präg-
las av reflektion. Reflekterande forskning kännetecknas av två grundele-
ment; tolkning och reflektion vilket innebär att alla referenser till empirin 
är tolkningsresultat. Det finns därmed ingen entydig relation mellan det 
empiriska materialet och något som existerar utanför detsamma. Reflek-
tion kan definieras som tolkning av tolkning – en kritisk självprövning av 
egna tolkningar av empiriskt material (ibid.).  

I följande fyra avsnitt behandlas fyra synsätt/element som är betydelseful-
la för reflekterande empirisk forskning av hög kvalitet.  

Interaktion med och bearbetning av empiriska data 

En genomtänkt logik i interaktionen med det empiriska materialet samt 
noggranna tekniker för databearbetningen är en förutsättning för forskning 
med hög kvalitet. Synen på vad som är empiriska data och hur den ska 
behandlas är en huvudfråga i de så kallade empirinära kvalitativa meto-
derna/inriktningarna Grounded Theory och Etnografi. 

Grounded Theory (dvs. grundad i empirin) som presenterades av Glaser & 
Strauss 1967, är en empirinära metod som lägger stor vikt vid analysen av 
data. Glaser & Strauss (2006) menar att forskaren kan och bör befria sig 
från förförståelsens påverkan och opåverkad analysera noteringar av ob-
servationer på djupet. Att förutsättningslöst analysera varje ord/begrepp i 
texten kommer att generera en ny teori ”av sig självt”. Med sin syn på data 
som relativt ”teorilösa” bär Grounded Theory drag av positivismen. Alves-

62



 

63 

 

son & Sköldberg (2008) betecknar dock tekniken för analys och kodning 
av data i Grounded Theory som ett utslag av övertro på ett tekniskt maski-
neri. Glaser och Strauss egna ”paradexempel” lider av en tydlig påverkan 
av värderingar och egna kunskaper. Numer råder stor enighet om att alla 
fakta är ”teoriladdade” – verkligheten är alltid redan tolkad. Ett av bidra-
gen från Grounded Theory till metodläran är nya exempel på datakällor. 
Förutom de vanliga metoderna intervjuer, enkäter, observation och samtal 
föreslås även biblioteksforskning, romaner, tal, fotografier och planer.  

Etnografin är en metodriktning som är mindre fokuserad på systematisk 
procedur och som står för en friare ansats. Inom etnografin betonas att 
åtkomsten till verkliga data möjliggörs genom en personlig närvaro på 
fältet, helst under lång tid (Yin 2007). Att enbart besöka ett företag för att 
genomföra fem intervjuer med projektledare och chefer kring ett genom-
fört förändringsarbete, riskerar att ge en begränsad bild av verksamheten. 
Dels tolkar respondenterna det som sker, dels har upplevelserna bearbetats 
av respondenterna innan intervjuerna genomförs, dels tolkar forskaren det 
respondenterna uttrycker. Informationen passerar därmed flera filter innan 
forskaren kan dokumentera. En bärande idé inom etnografin är därför att 
genom den personliga närvaron försöka undvika begränsade tolkningar av 
andrahandsinformation (ibid.). Ett öppet sinnelag och tillämpningen av 
flera olika metoder i samma forskningsarbete är ytterligare två karakteri-
stika för etnografin (Alvesson & Sköldberg 1994; Merriam 1994).  

Tolkning och reflektion 

Det andra elementet i reflekterande forskning är tolkningens betydelse. 
Den relativt ”empiriska” objektiverande hermeneutiken (Betti 1962, refe-
rerad i Alvesson & Sköldberg 1994) beskriver kunskapsutvecklingen som 
en cirkel, där ökad kunskap om delarna ger ökad förståelse för helheten 
samtidigt som ökad kunskap om helheten leder till ökad kunskap om de 
ingående delarna (den hermeneutiska cirkeln) (Starrin & Svensson 1994). 
En skarp åtskillnad görs mellan forskaren och det utforskade objektet, dvs. 
det finns en relativ objektivitet i forskningen, och vikten framhålls av att 
pendla mellan ”fakta” och teoriskapande (abduktion). Fakta är heller ald-
rig omedelbart givna, utan alltid tolkade (Alvesson & Sköldberg 1994). 

I den mer djuptolkande aletiska hermeneutiken beskrivs kunskapsutveck-
lingen på ett något annat sätt – också i en cirkelrörelse – men mellan för-
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förståelse och förståelse. Det gäller för individen att förstå den värld 
han/hon lever i. Varje ny förståelse av vardagliga ting är även ett bidrag till 
bättre självförståelse. Individen är aldrig fri från sina föreställningar, det 
förflutna och sina förutfattade meningar (Starrin & Svensson 1994). Detta 
leder till Heideggers version av den hermeneutiska cirkeln: Förståelse 
förutsätter förförståelse, men förförståelsen är samtidigt ett hinder för 
förståelsen. För att hindra uppkomsten av en ond cirkel måste en växling 
ske mellan inträngande i den främmande världen och återkoppling till det 
egna referenssystemet (Alvesson & Sköldberg 1994). 

Kritisk hållning mot paradigm 

Det är en uppenbar risk att forskningsfrågan i en undersökning väljs i en-
lighet med dominerande mönster i samhället. Etablerade elitgruppers in-
tressen och perspektiv, som är väl representerade i forskningen, medför att 
institutioner och ideologier tas för givna och reproduceras i forskningen 
som då bidrar till att förstärka de accepterade paradigmen (Alvesson & 
Sköldberg 1994).  

Kritisk teori är en samhällsvetenskaplig tradition som utgår från ”Frank-
furtskolan”, bildad i slutet av 1920-talet. I den andra generationen av 
Frankfurtskolan är Habermas den tongivande representanten för kritisk 
teori som kännetecknas av en tolkande ansats i kombination med kritiskt 
ifrågasättande av den sociala verkligheten, vilken anses vara historiskt 
skapad och präglad av särintressen och maktförhållanden. Kritisk teori kan 
ge en motvikt till neutrala beskrivningar av för givet tagna institutionalise-
rade förhållanden. (Burrill 1987) 

Kritisk teori förespråkar en friare hållning hos forskaren. Kreativitet, fan-
tasi samt analytisk och tolkande förmåga skall utnyttjas. Vad som är empiri 
utvidgas till att omfatta t.ex. samtal med bekanta och varseblivningen av 
reklamskyltar. Forskaren ska ställa obekväma frågor – mot allt erkänt sunt 
förnuft och elitgruppernas uppfattningar – och inte anpassa sig till konven-
tionella uppfattningar. Om en föreställning kan härledas till ensidig påver-
kan från dominerande ideologier eller resursstarka grupper, finns motiv för 
kritiska tolkningar. Kritisk forskning kan betraktas som trippelhermeneutik 
vilket innebär att forskarens tolkning (av respondenternas tolkningar) i sin 
tur utsätts för kritisk tolkning (Alvesson & Sköldberg 1994).  
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Textens betydelse 

På 1960-talet uppstår poststrukturalismen i Frankrike. En viktig tes är att 
språket och texten är ett fritt strukturellt spel med tecken, utan fullständig 
förankring i varken subjekt eller en yttre värld. Sedan 1970-talet har ter-
men postmodernism blivit alltmer vanlig som beteckning på inriktningen 
(Alvesson & Sköldberg 1994).  

Postmodernismens företrädare vänder sig mot tanken att det existerar nå-
got slags rationella helhetslösningar och förklaringar. Språkets och forska-
rens möjligheter att avbilda den yttre verkligheten ifrågasätts. Forskarens 
språk är tvetydigt, metaforiskt och konstituerande – inte entydigt och av-
bildande. Postmodernismen förordar en övergång från fokusering på teori, 
data och tolkning till språk och framställning i forskningen. Man menar att 
hela forskningsprocessen är genomsyrad av forskarens ofta omedvetna val 
av språk, perspektiv och representation. I all forskning är författarskap, stil 
och text centrala. (ibid.)  

Den traditionella uppfattningen att textsammanställningen enbart är ett 
sista led som är förutbestämt av teori, datainsamling och analys förkastas. 
En neutral, enkelt avbildningsbar social verklighet existerar inte. Postmo-
dernismen understryker att forskningen snarare konstruerar än avbildar 
vad som utforskas. De specifika bidragen från postmodernismen med av-
seende på praktisk empirisk forskning kan formuleras enligt följande 
(ibid.):  

• Fenomenens mångtydighet måste uppmärksammas. 

• Man bör erkänna att forskning innebär att tillskriva fenomen en be-
stämd och av forskaren legitimerad innebörd. Ett motmedel är ”plura-
lism”, dvs. att låta flera röster (olika subjekt) komma till tals i texten.  

• Det viktiga (och praktiskt genomförbara) är att reflektera över, och 
undgå att fångas av, etablerade kategorier och distinktioner.  

• Till postmodernismens största bidrag hör en ökad förståelse och käns-
lighet för språkets betydelse.  
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3.6  Aktionsforskning av hög kvalitet 

Som berördes i kapitel 2 har flera forskare inom projektledningens område 
efterlyst forskning om vad som verkligen pågår i projekten och i multipro-
jektmiljöerna. Syftet med doktorsstudien är att utveckla beskrivningar av 
de särdrag i projekt som har avgörande betydelse för projekthantering i 
multiprojektmiljöer. Beskrivningarna av särdragen ska ge praktisk möjlig-
het att anpassa och därmed effektivisera organisationers projekthantering. 
Jag behöver därmed empiri som möjliggör en så utförlig och nyanserad 
beskrivning som möjligt. Jag har valt aktionsforskningen som metod efter-
som den ger goda möjligheter till empiriska studier av verkliga förhållan-
den (Barley & Kunda 2001). 

Utmaningen i doktorsstudien är att kombinera aktionsforskning och fall-
studien som metod med tillämpning av grundelementen i en reflekterande 
empirisk forskning, samtidigt som konsultuppdragen genomförs med hög 
kvalitet. Aktionsforskningen ger som berörts ovan många fördelar men 
innebär även flera problem och risker som måste bemötas. I följande av-
snitt sammanför jag i en diskussion de redovisade teoretiska ståndpunkter-
na med några av aktionsforskningens fördelar och konsekvenser, såsom 
direktaccessen till reella skeenden, förförståelsens betydelse och växlingen 
mellan rollerna konsult och forskare.   

3.6.1  Direktaccess till reella skeenden 

Jag vill beskriva förändringsprocessen i de tre organisationerna ifrån be-
slut om utveckling av en projektmodell tills det att den är införd och till-
lämpas i verksamheten (se figur 3.2). 

 

Figur 3.2. Metoder för datainsamlingen i organisationernas förändrings-
processer.  
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Jag vill ha svar på ett flertal frågor: Hur går det till att utveckla en egen 
projektmodell? Hur behandlas olika synpunkter på innehållet i modellen? 
Vad avgör utformningen av modellen? Vilken roll spelar karaktärsdragen i 
multiprojektmiljön, t.ex. förekommande projekttyper, för projektmodel-
lens utformning? Vad görs för att modellen verkligen ska bli använd som 
det var tänkt?  

Följande avsnitt behandlar fördelar och risker med att aktivt delta i arbetet 
under ”Analys av projektmiljön”, ”Utveckling av projektmodell”, samt 
under inledningen av ”Implementering av projektmodell” i de tre organisa-
tionerna. 

Direktaccess och empiri 

Fallstudier med tekniker som intervjuer, enkäter och dokumentstudier 
riskerar att ge alltför dålig (ytlig) tillgång till empiriska data eftersom 
forskaren enligt min erfarenhet sällan släpps in i det verkliga skeendet i en 
organisation. I stället för möjligheten att observera ett verkligt skeende, 
blir forskaren lätt hänvisad till utsagor om det som händer. 

Det bästa/enda sättet att studera en sådan förändring är genom att komma 
verksamheten in på livet i förändringsarbetet. Som förändringskonsult 
finns det möjlighet att delta inte bara i analys- och underlagsarbetet, utan 
även i påföljande besluts- och förändringsprocesser. Direktaccessen och 
närheten till multiprojektmiljöerna under lång tid ger tillgång till en 
mängd olika typer av data och goda möjligheter till kvalitativ analys.  

Den aktiva närvaron i den miljö som ska studeras gör att aktionsforskning 
kan betraktas som en empirinära metod (jfr etnografi), men jag ser även 
möjliga problem med närheten till verksamheten. Exempelvis kan tidsåt-
gången bli betydande vid egen medverkan. Forskningen riskerar att få 
mindre utrymme eftersom uppdragsgivaren kräver (med rätta) att jag ägnar 
mig med full kraft åt uppdraget. Tidsbristen och fokus på uppdraget kan 
verka hämmande på min förmåga att upptäcka förhållanden i verksamhe-
ten. Enbart närhet räcker alltså inte. Det krävs också praktiska möjligheter 
att utnyttja närheten till den empiri som finns tillgänglig. En risk är även 
att närheten till forskningsobjektet påverkar min uppfattning och gör mig 
”närsynt”. Oreflekterat kan jag lägga störst vikt vid de situationer jag själv 
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upplever, vilket i sin tur kan leda till att en stor del av den empiri som 
faktiskt är tillgänglig missas.  

Organisatoriskt lärande handlar till viss del om hur enskilda fenomen om-
vandlas till generella begrepp och på vilket sätt begreppen har identiskt 
meningsinnehåll för aktörerna i organisationen. Vid utveckling av en 
gemensam projektmodell är det viktigt att hämta upp individers olika syn-
sätt på begrepp och symboler, något som underlättas genom en aktiv när-
varo i multiprojektmiljön. 

Direktaccess och tolkningskvalitet 

Vid direktaccess flyttas tolkningen ett led närmare empirin. Genom direkt 
deltagande behöver jag inte enbart lita till respondenters tolkning av för-
ändringsprocessen – jag kan även själv tolka det som sker. Min närhet och 
medverkan i skeendet ger bättre äkthet, samtidighet samt oberoende, jäm-
fört med enbart andrahandsuppgifter såsom protokoll eller berättelser. Å 
andra sidan finns det en risk att min tolkning oreflekterat framstår som den 
riktiga, och att jag bortser från de utsagor som inte stämmer med min tolk-
ning. 

Direktaccess och paradigmens betydelse 

Min utgångspunkt i fallstudierna är att beskriva särdrag i multiprojektmil-
jöerna. Jag tar ställning emot ett av de starkaste paradigmen inom området 
– att projekt är i grunden lika och kan hanteras med en generell uppsätt-
ning traditionella verktyg/metoder. Möjligheten att hitta nyanser, eller 
särdrag, i multiprojektmiljöerna ökar med graden av närhet till studieob-
jekten. I mitt arbete som konsult har jag flera gånger fått snedvridna och 
förskönande bilder av organisationers multiprojektmiljöer under de inle-
dande samtalen med personalchefer och metodansvariga. Utan direktac-
cess till verksamheten blir dessa uttalanden, som tydligt påverkats av rå-
dande paradigm, det enda som finns att tillgå. 

Det är ett rimligt antagande att just organisatoriska förändringsprocesser 
med naturliga inslag av förändringsmotstånd kan påverkas av maktspel 
inom organisationen. Utan direktaccess till processen ökar risken att jag 
enbart tillåts observera det som är ”politiskt korrekt”. Intervjurespondenter 
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kan vara utvalda för att ge mig den ”rätta” (för vissa i organisationen) 
bilden av förändringsprocessernas syfte, genomförande och resultat.  

Eftersom uppdragsgivaren till stor del bestämmer omfattningen av min 
medverkan i förändringsprocessen, finns det ändå en risk att jag medvetet 
utestängs från många viktiga diskussioner och beslutsprocesser. Men ge-
nom eget aktivt deltagande i förändringsarbetet får jag i alla fall en större 
möjlighet att kritiskt granska det arbete som faktiskt utförs och det som 
sägs om arbetet. 

Direktaccess och kategoriseringar 

Genom att medverka aktivt i förändringsprocessen, t.ex. delta i diskussio-
ner och workshops, kan jag få bra underlag för att nyansera beskrivningar-
na av särdragen i enskilda projekt och multiprojektmiljöer. 

Direktaccess minskar antalet språkliga filter från empiri till färdig text i 
avhandlingen. Respondenten i en intervju bör ju rimligen också ha valt, 
eller anmodats använda, ett språk som troligtvis innehåller de kategorier 
och begrepp som är etablerade i verksamheten. Däremot ökar risken att jag 
genom min närvaro och position som ”expert” påverkar vilka begrepp och 
kategorier som används i diskussioner och analyser under förändringspro-
cesserna. 

3.6.2  Förförståelsens betydelse 

Förförståelsen påverkar valet av språk, begrepp, respondenter och obser-
vationer, dvs. vilken empiri som bedöms vara relevant för forskningsfrå-
gans lösning. Utan tillräcklig förförståelse riskerar forskaren att välja fel 
metod för sin datainsamling. Dessutom riskerar forskaren att aldrig bli 
medveten om bristerna utan genomför sin analys och drar slutsatser grun-
dade på ett bristfälligt/svagt material. Därmed inte sagt att kunskapen om 
en verksamhet är riskfri i forskningssammanhang. Genom en alltför nära 
koppling till ett forskningsobjekt kan förförståelsen istället bli blockerande 
och leda till att forskningen sker främst inom den sfär som redan är känd. 

Kunskaperna hos traditionella akademiska forskare utgörs främst av teori-
er, tekniker och modeller medan kunskapen om verksamheten som under-
söks i regel är ytlig/översiktlig (Gummesson 1985). Det är väsentlig skill-
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nad mellan kunskap via språklig beskrivning och kunskap via upplevelse 
av fenomen.  

Förförståelse och värdering av empiri 

Erfarenheterna från de olika fallstudierna kommer gradvis (eller språng-
vis) att öka min förförståelse inom området. Den upplevda och faktiska 
tillgången till empiriska data kommer att öka med ökad förförståelse, vil-
ket påverkar vilka fenomen jag väljer att studera. 

En ökad förförståelse är inte önskvärd enligt de mest empirinära ansatser-
na. Förförståelsen riskerar att forskaren distanserar sig från den ”rena” 
empiriska verkligheten. För att motverka att den utvecklade förförståelsen 
blir blockerande, är det viktigt att återkommande reflektera över fallstudi-
ernas syfte – att samla in och bearbeta data för att kunna beskriva händel-
seförloppet, med så få värderingar och förklaringar av bakomliggande 
orsaker som möjligt. 

Förförståelse – en hermeneutisk utgångspunkt 

Det kan vara svårt att uppnå en tydlig åtskillnad mellan forskare och det 
som utforskas i aktionsforskning (enligt den objektiverande hermeneuti-
kens synsätt). Det är ofrånkomligt att jag som forskare och studieobjektet 
påverkar varandra ömsesidigt.11 

Min tolkning sker utifrån mina egna referensramar och erfarenheterna från 
varje ny fallstudie kommer att kasta nytt ljus över tidigare data (den för-
ändrade förförståelsen är en grundsten i den aletiska hermeneutikens syn-
sätt). Ett eget aktivt deltagande ger en helt annan referensram för tolkning-
ar än intervjusvar från respondenter. Med min egen närvaro finns större 
möjligheter att problematisera det som synes oproblematiskt, att upptäcka 
sådant som finns under ytan och som först uppenbarar sig vid en närgång-
en granskning. Aktionsforskningen ger mig bättre möjligheter att förstå 
den värld som undersöks. Om min upplevelse är utgångspunkten för all 
kunskapsbildning, är deltagande i det som utforskas en nödvändighet.  

                                                      
11 Jfr begreppet reflexivitet i Alvesson & Sköldberg (1994).  

70



 

71 

 

Förförståelse och kritisk granskning 

En god förförståelse är även viktig för förmågan att kritiskt analysera de 
fenomen som upplevs. Det är lättare att upptäcka politiska mönster som 
styr beteenden i organisationen om jag kan utveckla en förståelse för de 
sociala mönstren. Genom en närhet till olika/alla organisationsnivåer un-
der uppdragen kan jag få en mer nyanserad och i flera fall även mångfacet-
terad bild av skeendet. 

Den närhet som uppstår vid aktionsforskningen står dock i konflikt med 
det krav på distans som uttrycks inom den kritiska teorin (Alvesson & 
Sköldberg 1994). En nära relation med uppdragsgivaren kan göra det svårt 
att betrakta verksamheten med kritiska ifrågasättande ögon. I ett kon-
sultuppdrag är uppdragsgivarens intressen styrande. Även om jag skulle 
vilja tillämpa ”kritisk forskning” och omkullkasta alla accepterade para-
digm, måste kanske ett sådant angreppssätt anstå till efter uppdragets ge-
nomförande. När jag som aktionsforskare uppfyllt mina åtaganden kan 
kritisk teori tillämpas på datamaterialet och utnyttja den förbättrade för-
förståelsen.  

Förförståelsens avspegling i texten   

Min egen uppfattning om vilka begrepp och kategorier som är giltiga vid 
beskrivning av projekt och multiprojektmiljöer spelar en stor roll vid min 
sammanställning av fallstudierna. Men aktionsforskningen gör det möjligt 
att den text som skall framställas även blir påverkad av de begrepp som 
tillämpas av olika individer i organisationen. Detta minskar risken för att 
enbart mina omedvetet valda kategorier och begrepp tillämpas. 

3.7  Forskningsdesign 

För att kunna ta tillvara de beskrivna fördelarna och bemöta riskerna med 
aktionsforskningen behövs en forskningsdesign som tillgodoser kvalitets-
kraven, både på konsultarbete och på empirisk reflekterande forskning. 
Forskningsdesignen ska innehålla en plan för insamling och organisering 
av data, samt ett specificerat resultat (Merriam 1994). Det huvudsakliga 
syftet med en forskningsdesign är att ”säkra” konsistensen mellan forsk-
ningsfrågor, insamlad empiri och resultat.  
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3.7.1  Att kombinera konsult- och forskarrollen 

Ett problem med aktionsforskningen är svårigheten att kombinera forskar-
rollen och konsultrollen. I ett verkligt uppdrag krävs att konsul-
ten/forskaren ägnar all sin kraft åt uppdraget – ett naturligt krav från upp-
dragsgivaren som betalar för arbetet. Det är då svårt att samtidigt ägna tid 
åt forskningsfrågor och skrivande.  

Lösningen i doktorsstudien är att alternera mellan konsult- och forskarrol-
len för att åstadkomma ett samspel mellan rollerna (Gummesson 1985; 
Badham & Sense 2006) samtidigt som syftet med studien uppfylls. I rollen 
som konsult medverkar jag på uppdrag i en verklig förändringsprocess 
(aktionsdelen) i nära dialog med företag och personal. Däremellan kom-
mer perioder när jag håller mer distans till förändringsprocessen (reflek-
tionsdelen), genomför analyser och vidareutvecklar ramverk med ingående 
begrepp (se figur 3.3).  

Förfarandet kan kallas praxisforskning (Gummesson 1985) och tillämpas 
för att förena konsult- och forskarrollen. Svårigheten att växla mellan 
praktiskt genomförande enligt uppdragsgivarens önskemål och nödvändig 
distans för reflektion i forskningshänseende, kommer att bemötas genom 
ett samspel och växling mellan rollerna i flera fallstudier. Samspelet och 
växlingen kommer att ske inom ett och samma uppdrag samt mellan flera 
uppdrag under en längre tid. Detta förfarande ger flera fördelar men med-
för också problem och risker, vilket behandlas i följande avsnitt. 

Närhet och distans till empiri 

Den goda tillgången till empiri av olika slag har redan berörts som en klar 
fördel med aktionsforskningen. De traditionella teknikerna för datainsam-
ling kommer att kunna tillämpas. Dessutom är den naturliga ström av in-
formation jag upplever genom min fysiska närvaro i verksamheten en vik-
tig del av empirin. När uppdraget är avslutat finns det möjlighet att fortsät-
ta fallstudien med intervjuer och diskussioner. Jag bedömer det som att 
även dessa efterföljande kontakter och insamlingar av data, där distansen 
till verksamheten är större, kommer att gå lättare efter ett nära samarbete i 
förändringsprocessen. 
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Figur 3.3. Forskare och konsult - forskningsprocessen 

Upprepade tolkningar 

Ett antal fallstudier alternerade med perioder av analys och reflektion 
kommer att öka min kunskap och förståelse för problemområdet. I ett her-
meneutiskt perspektiv kommer empirin från en viss fallstudie att få ny 
betydelse/mening senare i forskningsarbetet efter ytterligare fallstudier. 
Jag anser att sådana återkommande analyser på samma material är fruktba-
ra. Jag bedömer att möjligheten till ny nyanserad tolkning av samma empi-
riska material är större när jag själv upplevt de återgivna fenomenen på 
nära håll.  

Kritisk granskning 

Min tillämpning av kritisk teori på forskningens genomförande och resul-
tat måste av praktiska skäl, åtminstone delvis, förläggas till perioderna 
mellan konsultuppdragens genomförande. Å ena sidan vill uppdragsgiva-
ren dra fördel av min möjlighet att betrakta verksamheten med ”nya ögon” 
och upptäcka hur normer och outtalade regler styr beteendet i organisatio-
nen. Å andra sidan kan jag inte vända upp och ned på alla begrepp och 
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accepterade normer i syfte att använda uppdraget som ett experiment och 
test av nya synsätt. Om förändringsprocessen ska lyckas måste jag hålla 
mig inom de ramar som kan accepteras av organisationens medlemmar. 
Efter slutfört uppdrag finns däremot goda möjligheter att utföra analyser 
ur olika perspektiv. Just växlingen mellan rollerna medför fördelar med 
avseende på kritiskt ifrågasättande av gällande paradigm. 

Praktisk och teoretisk påverkan på texten 

Närheten till verksamheten och tillgången till data av olika slag framstår 
som en bra förutsättning för tillämpning av olika tekniker för datainsam-
lingen. Om enbart en teknik tillämpas är risken stor att mina egna före-
ställningar omedvetet sätter gränser för textens slutliga utformning. En 
förhoppning är att mångfalden av intryck ska minska risken för ensidig 
hantering, analys och textutformning. Det är dock nödvändigt att samman-
ställningen från respektive fallstudie sker så snabbt som möjligt i anslut-
ning till uppdraget. I min doktorsstudie sker detta naturligt eftersom upp-
dragen till stor del går ut på att utveckla och dokumentera stödjande pro-
jektmodeller för verksamheterna.  

Doktorsstudiens syfte 

Designen bör utgå ifrån studiens syfte vilket är att utveckla beskrivningar 
av de särdrag i projekt som har avgörande betydelse för projekthantering i 
multiprojektmiljöer. 

Empirin i studien är baserad på fallstudier i tre organisationer som genom-
fört genomgripande förändringar i multiprojektmiljön, vilket i dessa fall 
innebär att de utvecklat och implementerat en egen projektmodell.  

Analysenheter  

Kravet att fallstudierna skulle genomföras som aktionsforskning minskade 
antalet möjliga studieobjekt drastiskt. Som konsult fanns under tiden för 
doktorsstudien endast en handfull uppdrag att välja bland som uppfyllde 
kraven, dvs. att ett omfattande förändringsarbete skulle genomföras för att 
effektivisera projekthanteringen i organisationen.   
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Det första uppdraget som bedömdes uppfylla kriterierna för en lämplig 
fallstudie var Karlstads kommuns utveckling och införande av en gemen-
sam projektmodell för hela organisationen. Uppdraget initierades i maj 
2004. I och med att uppdraget i Karlstads kommun handlade om utveck-
ling av en projektmodell togs beslutet att även påföljande fallstudier skulle 
omfatta ett liknande förändringsprojekt.  

I mars 2006 kontaktade Cardinal Health mig för ett uppdrag som gällde 
utveckling och införande av en projektmodell för deras försäljningspro-
jekt. Uppdraget bedömdes ge goda möjligheter till insikt i en annorlunda 
multiprojektmiljö jämfört med de jag tidigare kommit i kontakt med. 
Dessutom kunde de båda fallstudierna utgöra en grund för jämförande 
analys i enlighet med doktorsstudiens syfte.  

Den tredje fallstudien initierades i september 2006 när Elteknik i Malmö12 
gav mig uppdraget att medverka i en vidareutveckling av deras process-
ledningssystem. En del av uppdraget var att formulera en projektmodell 
för deras kundorderprojekt, i samverkan med chefer och projektledare på 
företaget. 

Analysenheterna i fallstudierna utgörs av de tre organisationernas föränd-
ringsarbeten, där utveckling och implementering av en egen projektmodell 
ingår som en del. Samtliga fallstudier börjar med initieringen av uppdraget 
och beskrivning av uppdragsgivarnas upplevda situation med problem och 
styrkor i projekthanteringen.  

Alla fallstudier har också haft en naturlig brytpunkt där aktionsforskning-
en avslutats i och med leveransen av projektmodellen och de inledande 
utbildningarna i respektive organisation. Inom Karlstads kommun och 
Cardinal Health har jag dessutom kunna följa hur implementeringen av 
projektmodellerna fungerat på längre sikt, vilket inte var möjligt i fallet 
Elteknik på grund av omständigheter i samband med krisen inom bilindu-
strin under slutet av 2000-talet. Jag har gjort flera uppföljningar inom 
Karlstads kommun, och flera punktinsatser med koppling till projektmo-
dellens tillämpning inom Cardinal Health (den senaste i november 2010).  

I efterhand betraktar jag händelseutvecklingen som lyckosam – att få till-
gång till empiri genom tre uppdrag som alla syftade till utveckling och 
                                                      
12 Fingerat företagsnamn. 
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implementering av en projektmodell och som genomfördes i tre multipro-
jektmiljöer med egna karaktärsdrag.  

Kopplingen mellan data och fallstudiernas syfte 

Datainsamlingen har syftat till att beskriva skeendet med de beslut och 
aktiviteter som genomförts under uppdraget. I redovisningen av respektive 
fallstudie (kapitel 4-6) beskrivs uppdrag, tillvägagångssätt, min egen roll, 
samt hur datainsamlingen gått till. Närvaron och den aktiva rollen i orga-
nisationerna har möjliggjort användningen av flera metoder för datainsam-
lingen:  

• Samtal med chefer, projektledare och deltagare i projekten 

• Deltagande i, och observation av, diskussioner och övningar kring pro-
jektmodellens utformning och problemen i multiprojektmiljön 

• Studier av deltagarnas skriftliga sammanställningar från övningar och 
diskussioner  

• Intervjuer/samtal med organisationernas chefer i uppföljningssyfte 

I princip alla roller i multiprojektmiljöerna har varit närvarande (i olika 
omfattning) i fallstudierna. Data har kunnat samlas in från projektmed-
lemmar, verksamhetschefer och företagsledare, byggingenjörer, handläg-
gare på socialförvaltningen, säljare, programmerare, osv. Datainsamlingen 
har pågått under lång tid och det har getts mycket goda möjligheter att 
komplettera med både enstaka frågor och intervjuer i efterhand. 

Med tanke på att syftet var att studera alla de roller som ingår i projekt-
hanteringen, har det varit betydelsefullt att kunna närvara i verksamheter-
na under en längre tid, och inte bara under några korta stunder för att t.ex. 
genomföra intervjuer. Mitt eget aktiva deltagande och upplevelserna av 
användarmedverkan, formulering av projektmål och ledningens stöd under 
respektive förändringsarbete, har gett en bra inblick i olika individers åsik-
ter om projekthantering och projektmodeller. 

3.7.2  Kriterier för tolkning av resultat 

Det finns, som behandlats tidigare i kapitlet, flera risker med ett aktivt 
deltagande i det förändringsarbete som även utgör empirin i studien. Det 
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är därför viktigt att i en forskningsdesign åtminstone försöka formulera 
kriterier för tolkningen av de resultat fallstudien gett (Yin 2007). 13 Följan-
de fyra punkter har bedömts vara av speciellt vikt i föreliggande studie:   

• Reflektion över mina egna värderingars påverkan på resultatet.  

Syftet med studien är att beskriva särdrag i projekt och multiprojektmiljö-
er. Följaktligen vill jag helst se att tydliga olikheter existerar mellan de tre 
organisationerna. En risk är då att jag i princip konstruerar olikheter där 
det i praktiken inte finns några med någon större betydelse. Även om fall-
studierna beskrivits sakligt utan medvetna påverkande värderingar, så kan 
jag ha påverkat aktörernas uttalanden enbart genom min ställning som 
”expert” på området. Exempelvis kan jag i rollen som utbildare styra sva-
ren en hel del genom att ställa ”rätt” frågor.  

• Reflektion över eventuella syften bakom aktörernas uttalanden 

Förändringsprojekt innebär oftast att individer med olika syn på behovet 
av förändring ska samverka. När målsättningen är att så många avdelning-
ar som möjligt ska vara representerade i projektet kan det antas att några 
uppvisar ett tydligt förändringsmotstånd, medan andra är tydligt engagera-
de. Engagemang kan dock orsakas av dolda agendor, vilket gör det svårt 
att avgöra pålitligheten i informationen.   

• Verifiering av aktörernas utsagor om problem och styrkor i projekthan-
teringen  

Vid de inledande samtalen med respektive uppdragsgivare förmedlade de 
en bild av de problem organisationen hade. Det som avslöjades vid de 
initiala mötena visade sig senare överensstämma väl med verkligheten, 
men mycket information var också utelämnad. Genom mitt deltagande i 
projekten gavs det goda möjligheter att få uppgifterna bekräftade samtidigt 
som ny och mer nyanserad information kontinuerligt blev tillgänglig från 
olika aktörer. 

                                                      
13 Se även (Wallén 1993) som behandlar ”tolkningsregler” i forskningen. 
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• Återkoppling av min tolkning till aktörerna 

Har jag tolkat data på rätt sätt enligt aktörerna? Den första tolkningen av 
aktörernas information och beteenden har kontrollerats genom kontinuer-
lig återkoppling under fallstudierna. Ytterligare en kontroll sker genom att 
aktörer i varje organisation får möjlighet att ge återkoppling på fallstudie-
beskrivningen. 

3.8  Utformning av ett ramverk för strukturerad 
projektanalys 

Utifrån syftet med doktorsstudien identifierade jag ett behov av att kunna 
beskriva de olika projekten i fallstudiernas multiprojektmiljöer med en 
begreppsapparat som tydliggjorde särdragen och de praktiska konsekven-
serna för projekthanteringen. För ändamålet utformades ett ramverk där 
grundstrukturen utgörs av tre perspektiv, tre kunskapsområden och tre 
analysmodeller. 

Ett ramverk kan definieras som en övergripande analysmodell i text och 
bilder (Miles & Huberman 1994) och kan fungera som utgångspunkt för 
en forskningsstudie och även utgöra dess slutresultat (Pateli & Giaglis 
2004). En fördel med ett ramverk som utgångspunkt är att forskningsstu-
dien får struktur och tydlighet vid datainsamling och analys – samtidigt är 
det en risk att ramverket blir alltför styrande (Kochen 1985).  

Jag har valt att använda begreppet utformning istället för utveckling av 
doktorsstudiens ramverk för analys av särdrag i projekt. Anledningen är att 
begreppet utveckling, i forskningssammanhang, pekar på en medvetet 
tillämpad metod som stegvis, reflekterat och kontrollerat skapar ett resultat 
(t.ex. Goldkuhl 1993). En vetenskaplig metod bör vara välgrundad med 
avseende på intern konsistens, skärpa och flexibilitet (Nilsson 1991). Även 
om jag anser att arbetet med att utforma ramverket präglats av både reflek-
tion, viss skärpa och flexibilitet, menar jag ändå att någon explicit utveck-
lingsmetod inte har tillämpats.   
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Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssättet ur ett ”metodperspektiv”. De 
teoretiska härledningar, tillämpningar och synteser som utförts redovisas i 
anslutning till beskrivningarna av ramverkets olika delar i kapitel 7-10.  

Ramverket existerade inte vid studiens början. Ramverkets perspektiv, 
kunskapsområden och analysmodeller har utformats stegvis, utan tids- 
eller formmässig regelbundenhet och metodisk stringens. Efterhand har 
konturen av ett ramverk framträtt, som utvärderats och omformats till det 
som presenteras i avhandlingen.  

Arbetet under de år som ramverket växt fram har präglats av ett stort antal 
”tankekonstruktioner” som uttryckts i utkast genom tal, text och bilder, 
samtal och diskussioner med kollegor kring logiken i ramverkets olika 
beståndsdelar och dess helhet. Ett viktigt inslag har också varit reflektio-
nerna kring överensstämmelsen med multiprojektmiljöer inom både of-
fentliga och privata verksamheter. 

Det iterativa och tidvis något ostrukturerade tillvägagångssättet har drivits 
framåt genom återkommande intryck och insikter av flera slag:   

• Behov av tydliggörande, strukturering och klassificering av särdrag i 
projekt för tillämpning i bland annat utbildningssammanhang. 

• Befintliga teorier, t.ex. föreslagna projekttypologier och perspektiv 
inom projektforskningen. Kända och etablerade analysmodeller, typo-
logier och perspektiv har tillämpats. De har anpassats och kombinerats.  

• Praktiska erfarenheter, dels empirin från de genomförda fallstudierna, 
dels egna och andra kollegors erfarenheter av olika multiprojektmiljöer. 

Utformningen av ramverket har alltså framskridit genom en syntes av teo-
ri, praktiska erfarenheter och behov av struktur och pedagogiska förklar-
ingsmodeller.  

Exempel: Första försöket att utforma typologin i an alysmodell 1   

Behovet att kunna lyfta fram tydliga särdrag hos olika projekttyper utifrån 
ett verksamhetsledande (strategiskt) perspektiv uppkom i samband med ett 
kursutvecklingsarbete på Karlstads universitet under läsåret 2003-2004. 
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Min egen och min kollega Tomas Janssons erfarenheter visade på bristan-
de överensstämmelse mellan befintliga typologier i litteraturen och de 
projekttyper som förekom inom både näringsliv och offentlig sektor.  

Vi hade bland annat noterat att förutom projekt som baserades på en kund-
order, genomfördes även ”affärsprojekt” i form av evenemang med syftet 
att skapa direkta intäkter på en potentiell marknad. Produktutvecklingspro-
jekt var en väl representerad projekttyp i litteraturen och passade väl in i 
vår föreslagna typologi. Förutom de interna förändringsprojekten förekom 
även en typ av projekt med syftet att ytterst förändra beteenden hos kun-
derna, så kallade marknadsprojekt.    

Vi hade nu identifierat fem olika projekttyper som upplevdes som en vida-
reutveckling av tidigare typologier i forsknings- och praktikerlitteraturen. 
Litteraturstudier inom ”strategiområdet” gav den pusselbit som behövdes 
för att koppla projekttypologin till en logisk och etablerad teori. Rummler 
& Braches (2005) formulering av en verksamhetslednings grundläggande 
strategiska frågor, bland annat: Vilka produkter och tjänster ska vi erbju-
da? Till vilka kunder och marknader ska vi rikta våra erbjudanden? Hur 
ska det gå till? (min översättning) blev den avslutande pusselbiten i formu-
leringen av typologin strategiska projektarketyper som utgör stommen i 
ramverkets analysmodell 1.  

Ramverket som resultat 

I mitt fall har alltså ramverket byggts upp av både befintlig teori och av 
den kontinuerliga tillgången till empirin under studiens genomförande (jfr 
Miles & Huberman 1994). I relation till min doktorsstudie är ramverket 
därmed främst att betrakta som ett resultat och inte som ett styrmedel för 
forskningens genomförande. Syftet är att ramverket framgent ska kunna 
fungera som lämplig utgångspunkt för att (jfr Halvorsen 1992):  

• Beskriva och förklara de praktiska konsekvenserna av olika projektty-
pers särdrag. 

• Genomföra datainsamling och analys i samband med fortsatt forskning 
i multiprojektmiljöer. 

• Besluta om förbättringsåtgärder i organisationers projekthantering. 
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3.9  Summering 

Som aktionsforskare gäller det främst att tydliggöra vilka ståndpunkter 
man anammat, lyfta fram möjligheter och risker som blir följden av synsätt 
och metodval, samt att kontinuerligt och öppet reflektera över det egna 
forsknings- och konsultarbetet. Min avsikt är att åstadkomma en reflekte-
rande empirisk forskning genom aktionsforskning. Detta innebär i prakti-
ken att konsult- och forskningsarbete periodvis kan pågå parallellt, medan 
jag periodvis bör ägna full kraft åt det ena eller det andra.  

Krav från två håll 

Att verka som aktionsforskare ställer höga och till synes oförenliga kvali-
tetskrav på arbetet. Dels måste aktionsforskaren leva upp till de konsult-
ideal som uppdragsgivare utgår ifrån, dels motsvara (inrätta sig efter) kva-
litetskraven på god forskning. Ett konsultideal ställer krav på konsultens 
förmåga att genomföra ett uppdrag, förförståelse/erfarenhet, val av verk-
samhetsområde, metoder och val av kvalitetskriterier. På motsvarande sätt 
medför gällande vetenskapsideal krav på forskningsresultat, synsätt på 
kunskapsutveckling, val av metoder samt problemområde. Det existerar 
flera konkurrerande varianter av såväl konsult- som vetenskapsideal. Det 
går troligen inte att avgöra vilket synsätt som är det bästa och enda rätta, 
även om upprepade försök gjorts inom både konsultbranschen och den 
vetenskapliga sfären.  

Fördelar och nackdelar/risker 

Den goda accessen och möjligheterna till utvecklad förförståelse inom 
problemområdet som uppnås genom aktionsforskningen, tycks ge stora 
möjligheter att bedriva en ” reflekterande empirisk forskning”. En egen 
aktiv medverkan i verksamheten ger en bättre förståelse för vad som verk-
ligen händer. Förståelsen är nödvändig för att kunna bedöma vilken infor-
mation det är viktigt att få access till och ger större möjlighet till dataåt-
komst av skilda slag, kontinuerliga omtolkningar, kritisk granskning samt 
en slutlig text som återspeglar ett verkligt skeende.  

En risk är att närhetens fördelar förvandlas till hemmablindhet och när-
synthet på grund av en ”blockerande” förförståelse och att distansen till 
forskningsproblemet blir svår att upprätthålla. Då kan möjligheterna till 
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god tolkning och kritisk reflektion komma att minska istället för att öka. 
Vidare kan uppdraget som konsult styra vilka data som anses viktiga. Valet 
av empiriska data blir inte förutsättningslöst utan helt beroende av upp-
dragets innehåll. Ett uppenbart problem med aktionsforskningen är svårig-
heterna att kombinera ett konsultuppdrag med forskning av hög kvalitet 
Det kan uppstå praktiska problem med att växla mellan närhet och genom-
förande av uppdraget enligt uppdragsgivarens önskemål och den nödvän-
diga reflektionen i det vetenskapliga perspektivet. 

Arbetet med att utforma studiens ramverk har varit av en helt annan karak-
tär än den verksamhetsnära aktionsforskningsmetoden. Fokus har där fun-
nits på abstrakta modeller, inre konsistens och utveckling av teori. En för-
del med att studien blivit utsträckt över flera år, är möjligheterna till peri-
oder av reflektion, vilket anses speciellt viktigt för att aktionsforskning ska 
hålla hög kvalitet. Möjligen har de två helt olika tillvägagångssätten även 
orsakat perioder av välgörande distans, såväl till de studerade verksamhe-
terna som till de teoretiska studierna och utformningen av ramverket. 
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Del II – Fallstudier i tre organisationer 

Doktorsstudiens empiri utgörs till stora delar av tre fallstudier som genom-
förts i tre olika organisationer, i samband med konsultuppdrag inom för-
ändringsarbetet i respektive projektmiljö. Uppdragen utfördes inom föl-
jande organisationer och tidsperioder:   

• Karlstads kommun (nov 2004- aug 2005).  

• Cardinal Health, Stockholm (jan 2006 – sept 2006).  

Samarbetet med Cardinal Health har därefter fortsatt i omgångar fram 
till och med 2011 med flera kortare uppdrag 

• Elteknik, Malmö (okt 2006 – sept 2007).  

De effekter som implementeringen av projektmodellerna gett, har följts 
upp genom samtal med chefer i respektive organisation. 

Jag har valt att ge varje fallstudie ett eget kapitel i avhandlingen. De tre 
organisationerna, som samtliga har omfattande projektverksamhet, uppvi-
sar stora skillnader med avseende på projekthanteringen och i valet av 
förbättringsåtgärder. 
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4  Karlstads kommun 
I detta kapitel beskrivs det förändringsarbete som syftade till att utveckla 
och införa en gemensam projektmodell i Karlstads kommun under åren 
2004-2005. Jag beskriver kommunens organisation och projekthantering 
så som den var innan projektmodellen utvecklades. Därefter beskrivs upp-
draget som genomfördes i samverkan med deltagare från kommunen, det 
resultat som överlämnades, samt de effekter som upplevts i kommunen 
fram till idag som en följd av projektmodellens användning i verksamhe-
ten. 

Karlstads kommun var 2004 en arbetsplats för ca 6500 anställda inom 600 
olika yrken, med uppgift att ge service i olika former till kommunens ca 80 
000 invånare.14 Liksom många andra kommuner var Karlstad en kommun 
med en verksamhet som antog alltmer företagsliknande former. Internt 
nämndes ofta begreppet ”koncernen Karlstads kommun” – en benämning 
som tydligt signalerade den företagsmässiga synen på verksamheten.  

4.1  Kommunens verksamhet och organisation 

Kommunens viktigaste ansvarsområden (med avseende på budgetens stor-
lek) var skola, vård och omsorg. Kommunen ansvarade också för plane-
ringen av bygg-, miljö- och hälsoskyddsfrågor. Kulturskola, parklekar, 
öppna förskolor, gator, parker, vatten och avlopp var andra exempel på 
kommunens ansvarsområden. 

Karlstad kommuns organisation var indelad i två huvuddelar, förvaltningar 
och bolag, som båda lydde under kommunfullmäktige, kommunens högsta 
beslutande organ med 61 politiskt valda ledamöter. 

4.1.2  Kommunens förvaltningar 

Kommunstyrelsen var det ledande politiska förvaltningsorganet med ett 
övergripande ansvar för samordningen av kommunens ekonomi och verk-

                                                      
14 2010 finns drygt 7000 anställda inom kommunen som ger service åt ca 84 000 
invånare.  
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samhet. Kommunledningskontoret var en förvaltning direkt underställd 
kommunstyrelsen som arbetade med att initiera, analysera, driva på och 
bevaka utveckling och tillväxt i Karlstad och regionen.  

Kommunledningskontoret bestod av fem enhets-/verksamhetsområden:  

• Tillväxtcentrum 

• Statssekretariat 

• Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

• Arbetsgivarpolitik 

• Informationsenheten 

 

 

Figur 4.1. Kommunens förvaltningsorganisation 

Ledningen av kommunens övriga förvaltningar var uppdelad i två nivåer 
(se figur 4.1). För den övergripande ledningen ansvarade en politiskt till-
satt nämnd där beslut togs om ramar och inriktning för förvaltningens 
verksamhet. Den operativa ledningen sköttes av en förvaltningschef (en 
tjänsteman som inte var politiskt tillsatt) som ledde arbetet med att verk-
ställa de beslut som togs i förvaltningens nämnd.  
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Vid fallstudiens början våren 200415, utgjordes Karlstads kommuns för-
valtningsorganisation, förutom Kommunledningskontoret, av följande 13 
förvaltningar: 

• Socialförvaltningen 

• Fritidsförvaltningen   

• Arbetsmarknadsförvaltningen 

• Barn- och ungdomsförvaltningen 

• Kulturförvaltningen 

• Gymnasieförvaltningen 

• Miljöförvaltningen 

• Stadsbyggnadskontoret 

• Statsingenjörskontoret 

• Karlstadbuss 

• Tekniska verken 

• Fastighetskontoret 

• Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Varje förvaltning var i sin tur indelad i ett antal avdelningar. Exempelvis 
var Kulturförvaltningen indelad i Bibliotek, Allmänkultur, Kommunarkiv 
och Turism.  

4.1.3  Kommunens bolag 

Den andra huvuddelen av organisationen utgjordes av sex kommunala 
aktiebolag (se figur 4.2) som var samordnade under Karlstads Stadshus 

                                                      
15 Den omorganisation som genomfördes 2005, bland annat i syfte att minska anta-
let nämnder, innebar att antalet förvaltningar minskade till nio. (www.karlstad.se 
2010). 
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AB.16 Ledningen av de kommunala aktiebolagen utgjordes dels av en sty-
relse utsedd av kommunfullmäktige, dels av en opolitisk verkställande 
bolagsledning. De sex bolagen var:  

• Karlstads Bostads AB – utvecklade och förvaltade lägenheter och 
lokaler i centrala Karlstad.   

• Karlstads Elnät AB – utvecklade och förvaltade el- och bredbandsnät 
i kommunen. 

• Karlstads Energi AB – levererade energi och hanterade renhållning 
till privatkunder och företag i Karlstadsregionen.  

 

 

Figur 4.2. Kommunens bolag 

• AB Karlstads Studentbostäder – hade till uppgift att ordna student-
bostäder i Karlstad genom att erbjuda studentrum och lägenheter i 
egen regi och via förmedling. 

• Karlstads Parkerings AB – förvaltade de tomtparkeringar som fanns 
inom centrala Karlstad. 

                                                      
16 I koncernen ingick även Karlstads räddningstjänst som drevs i form av ett för-
bund i samverkan med andra kommuner i regionen.  
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• Mariebergsskogen AB – Mariebergsskogen är en park i Karlstad med 
strövområden, badplats, friluftsteater och en mindre djurpark. Marie-
bergsskogen AB förvaltade parkens mark och byggnader samt utveck-
lade parken inom natur- och kulturområdet. 

4.2  Kommunens projektmiljö 

Projektarbetsformen hade blivit allt vanligare inom Karlstads kommuns 
verksamhet och projektmiljön karaktäriserades av en stor variation med 
avseende på projekttyper och projekthantering.  

4.2.1  Mångfald i projektmiljön 

Normalt pågick ett stort antal projekt inom kommunen (under hösten 2004 
uppskattades antalet totalt till ca 50). Projektens omfattning var mycket 
varierande, både avseende antalet inblandade personer, utsträckning i tid 
och budget. Det förekom allt ifrån små projekt med endast en person på 
deltid under några veckor, till stora projekt som sträckte sig över flera år 
och som engagerade ett 50-tal personer på hel- och deltid. Dessutom var 
variationen stor med avseende på hur många enheter som var involverade i 
projektet. Projekt kunde drivas inom en avdelning, över avdelningsgrän-
serna inom en förvaltning, eller som ett koncerngemensamt projekt med 
flera eller alla förvaltningar/bolag inblandade.  

Mångfalden i projektmiljön framstod även tydligt när projektens resultat 
och syfte ställdes i fokus. Det pågick ständigt ett antal interna föränd-
ringsprojekt inom Karlstads kommun. Ett exempel var det stora koncern-
övergripande projektet ”ARK” (Administrativa Rutiner Karlstad) som 
handlade om översyn, utveckling och standardisering av kommunens ad-
ministrativa rutiner. Projektet engagerade ca 60 personer under fem år 
(2003 – 2008) med en sammanlagd arbetstid om ca 31 manmånader.  

Projektarbetsformen tillämpades också flitigt för utvecklingar av nya 
tjänster, och för renoverings- och nybyggnadsarbeten, som till exempel 
Karlstads Bostads AB:s (KBAB) nybyggnation ”Seglet” – ett tolv våning-
ar högt energieffektivt punkthus med 44 hyreslägenheter.17 

                                                      
17 Stod klart februari 2007. 
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På senare år hade dessutom antalet evenemang som anordnats i kommunen 
ökat i antal, vilket gjorde att projekt som arbetsform blivit vanligare inom 
kultursektorn.  

Ytterligare andra typer av projekt handlade om att initiera och upprätthålla 
försöksverksamheter där projekten resulterade i en dokumenterad utvärde-
ring, t.ex. av en nyinrättad mottagning för personer med drogberoende, 
eller ett nytt sätt att sköta kundmottagningen vid en offentlig inrättning. 
Ett exempel var projektet ”Mötespunkten – ett förebyggande hemmaplans-
alternativ”, som genomfördes inom Barn- och ungdomsförvaltningen. 
Projektet pågick under två år med start i juli 2004, och med en planerad 
årsbudget på 3.4 MSEK.  

4.2.2  Projekthanteringen – ledning och styrning 

I en jämförelse mellan olika delar i Karlstads kommun hösten 2004, märk-
tes stora variationer i projektmognaden. Inom exempelvis KBAB hade 
projektarbetsformen använts under lång tid, med etablerade projektled-
ningsmetoder och -modeller. I övriga bolag och förvaltningar förekom 
många varianter av projektplanering och -uppföljning, ofta helt beroende 
av vem som var projektledare i det enskilda projektet.  

• Initiering av projekt 

Inom kommunens förvaltningsorganisation initierades projekt på två prin-
cipiellt skilda sätt. Dels kunde projekt initieras av förvaltnings- eller av-
delningschefer inom respektive enhets fastställda ramar. Dels kunde ett 
politiskt beslut i en nämnd medföra att ett uppdrag gavs till en förvalt-
ningschef som därefter verkställde uppdraget i form av ett projekt (eventu-
ellt delegerades uppdraget till en underställd chef). 

Inom kommunens bolag fungerade det på liknande sätt. Vissa projekt initi-
erades/beslutades formellt (politiskt) i bolagets styrelse. Ägarskapet av 
projektet övergick sedan till den VD som skulle ansvara för verkställandet, 
inklusive val av arbetsform, inom beslutade ramar. Det förekom sällan 
formella förstudierapporter som underlag för beslut om projektinitiering. 
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• Prioritering 

Det var de enskilda förvaltnings- och bolagscheferna som hade möjlighet 
att överblicka hur många nya uppdrag, bland annat projekt, som kunde 
initieras. Hösten 2004 fanns inte någon samlad bild, t.ex. en projektkata-
log över pågående projekt, på förvaltningarna eller i kommunens bolag – 
med undantag av KBAB som hade en förteckning över sina projekt. Priori-
teringen skedde i praktiken utifrån hur väl enskilda chefer och projektleda-
re förmådde framföra argument för sina respektive åtaganden.   

• Projektledarrollen 

Projektledare utsågs normalt av närmaste chef, ibland i samråd med över-
gripande chef. Det förekom att personal anställdes i syfte att enbart verka i 
rollen som projektledare, men normalt var projektledaruppdraget något 
som enbart utgjorde en tillfällig del av en befattning. Det fanns ingen spe-
ciell avdelning för projektledare inom någon förvaltning eller bolag i 
kommunen, inte heller något nätverk eller någon utstakad väg för kompe-
tensutveckling i rollen som projektledare.   

• Resursallokering 

I praktiken var det projektledarens uppgift att allokera resurser till ett ini-
tierat projekt. Hur detta gick till var personberoende och avgjordes till stor 
del av den personliga läggningen, det egna nätverket och positionen i or-
ganisationen. Hösten 2004 rådde det delade meningar bland projektbestäl-
larna i kommunen huruvida resursåtgången i projekt överhuvudtaget skulle 
planeras och följas upp på individnivå.    

• Uppföljning och kontroll 

Styrgrupper existerade i en del projekt, men det fanns ingen enad syn på 
hur en projektstyrgrupp skulle sättas samman, eller hur man skulle arbeta 
med den kontinuerliga styrningen av ett projekt (t.ex. uppföljning av pla-
ner och hantering av ändrade krav). Det fanns några exempel där man 
specificerat och dokumenterat styrgruppens roll för det aktuella projektet. 
Formellt strukturerade projektspecifikationer användes av vissa projektle-
dare men det fanns ingen etablerad norm för hur detta dokument skulle 
utformas, vilket även gällde progress- samt slutrapporter.  
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Det saknades etablerade rutiner för att hantera eventuella behov av ökade 
resurser, tid och budget. Hanteringen av dessa frågor var i praktiken bero-
ende av vem som var projektledare för projektet. Personer med stark ställ-
ning och bra argumentationsteknik (eller förhandlingsförmåga) hade större 
möjligheter att förhandla fram lösningar för sina projekt, jämfört med 
exempelvis nya projektledare utan etablerade kontaktnät i organisationen.   

4.3  Utveckling av kommungemensam projektmodell 

I Karlstads kommuns projektmiljö rådde inte någon samsyn kring vilka 
metoder och modeller som borde användas av projektledare och chefer i 
förvaltningar och bolag. I projekten använde man allt ifrån de etablerade 
formella metoderna inom KBAB, till inofficiella ”ad-hoc”-liknande ar-
betssätt, beroende av vem som var projektledare, i förvaltningar/bolag med 
mindre erfarenheter av projektarbete.   

4.3.1  Upplevda problem och möjligheter 

Det faktum att inget gemensamt arbetssätt för projekt fanns i kommunen, 
orsakade problem vid projektarbete, speciellt i de fall där samarbete kräv-
des mellan olika enheter. Situationen att varje förvaltning, avdelning och 
enskilda personer använde sig av sina egna metoder och modeller för pro-
jektarbete, ledde bland annat till missförstånd, långa uppstartstider och 
kostsamma omarbetningar.  

Avsaknaden av ett strukturerat projektarbetssätt märktes även i samspelet 
mellan projektledare och cheferna på olika nivåer i organisationen. Utan 
formella rutiner och rollbeskrivningar uppstod en osäkerhet om vilket 
beteende som förväntades. Verksamhetens styrning av projekten blev där-
med beroende av de inblandade individernas personliga förmåga att hante-
ra frågor om prioritering, övergripande beslut, styrgruppers arbete, pro-
jektdokumentation, resursallokering och ändringar. Med tanke på proble-
men ansåg man att det fanns stora vinster i en effektivisering av projekt-
hanteringen.    
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4.3.2  Initiering av förändringsarbetet 

Två projektledare på kommunledningskontoret hade under en tid upplevt 
behovet av ett gemensamt arbetssätt och en terminologi för projektarbete. 
De ansåg att en kommungemensam projektmodell och ökad kompetens 
inom projektledning kunde skapa en grund för effektivare hantering av 
kommunens projekt.  

Vi 18 blev kontaktade av projektledarna på Karlstads kommun i maj 2004 
för att inleda diskussioner kring kommunens upplevda problem inom pro-
jekthanteringen. Efter flera möten och interna diskussioner på kommunen 
lade projektledarna fram ett förslag om utveckling och implementering av 
en gemensam projektmodell till biträdande kommundirektören 2004-06-
01, och två veckor senare beslutade kommunfullmäktige att starta projek-
tet ”Gemensam projektmodell”.  

4.3.3  Uppdragsformulering  

Den 24:e juni skrev Karlstads kommun ett avtal med Karlstads universitet 
om att genomföra ett 10-dagars utbildningsprogram i projektledning för ca 
25 chefer och projektledare. Vi fick uppdraget som lärare i utbildningen i 
egenskap av anställda på universitetet. Utbildningen skulle innehålla både 
planeringsmetodik och grupputveckling/ledarskap. Dessutom skulle ut-
bildningen integreras med utvecklingen av den kommungemensamma 
projektmodellen, vilket innebar att en del av kurstiden skulle ägnas åt dis-
kussioner och övningar som kunde stödja utformningen av projektmodel-
len. Utvecklingen av projektmodellen skulle genomföras av oss i rollen 
som konsulter, tillsammans med utbildningsdeltagarna och kommunens 
två projektledare. 

Följande mål och ramar specificerades för uppdraget och projektet 
”Gemensam projektmodell”: 

• Att ge deltagarna gedigna kunskaper inom projektledningsmetodik och 
projektledarskap. 

                                                      
18 ”Vi” står för jag själv och Tomas Jansson, dels i rollen som konsulter, dels som 
lärare vid Karlstads universitet. 
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• Att utveckla ett väl förankrat förslag till gemensam projektmodell för 
koncernen Karlstad kommun. 

• Att skapa förutsättningar för en lyckad implementering och tillämpning 
av projektmodellen i kommunens fortsatta verksamhet.  

4.3.4  Uppdragets genomförande  

Utbildningsprogrammet 

En viktig poäng med utbildningens upplägg var att de 25 deltagarna skulle 
verka för att den projektmodell som utvecklades överensstämde med de 
krav och förhållanden som gällde i respektive förvaltning/bolag. Dessutom 
skulle deltagarna fungera som kulturbärare i sina verksamheter och kunna 
stödja den kommande implementeringen av projektmodellen. Varje för-
valtning/bolag i kommunen fick därför i uppgift att utse lämpliga deltagare 
till utbildningen. 

Under utbildningen använde vi kommunens tänkta implementering av 
projektmodellen som praktikfall i diskussioner och övningar i exempelvis 
projektplanering. På det sättet åstadkom vi dels ett högt engagemang 
ibland deltagarna, dels fick kommunens projektledare ett bra underlag för 
att planera det kommande implementeringsprojektet. 

Vi inledde utbildningen med ett tredagars internat i Loka Brunn, 9-11 no-
vember. Därefter var programmet uppdelat på 4 träffar under vintern och 
våren 2005, med 1-2 dagar per tillfälle. 

Utvecklingen av projektmodellen 

I rollen som konsulter skulle vi ansvara för utvecklingen av projektmodel-
len. Efter de inledande diskussionerna med kommunens projektledare 
beslutades att vi skulle utgå ifrån den generella projektmodell vi beskrivit i 
den kursbok (Jansson & Ljung 2004) som användes i utbildningspro-
grammet. Utvecklingen av projektmodellen skedde genom följande, delvis 
parallella, aktiviteter:  
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• Diskussioner under utbildningspassen 

Under utbildningen försökte vi ställa den generella referensramen (pro-
jektmodellen) mot de specifika förhållandena i kommunens olika verk-
samheter. Vi genomförde ett stort antal diskussioner i olika grupperingar, 
t.ex. tvärgrupper med avseende på hemvist i kommunens organisation, 
fokusgrupper med avseende på erfarenhet av projekttyper, och i storgrupp.  
Syftet var dels att de olika förvaltningarnas/bolagens speciella krav på 
projektmodellens utformning skulle konkretiseras och utgöra input till 
utvecklingen, och dels att förankra både utvecklingsarbetet och den färdi-
ga modellen hos deltagarna.   

• Styrgruppsmöten  

Förankringen av projektmodellens utveckling skedde även kontinuerligt på 
den verksamhetsledande nivån i kommunen. Vi genomförde fyra möten 
med projektets styrgrupp, där vi avrapporterade status i projektet och dis-
kuterade utformningen av projektmodellen. Styrgruppen bestod av åtta 
förvaltningschefer och VD:ar. Förankringen var viktig eftersom projekt-
modellen även beskrev chefernas förväntade agerande i projekten. 

• Möten med arbetsgruppen på Karlstads kommun  

Parallellt med och även efter utbildningsprogrammet fortsatte utvecklings-
arbetet i samverkan med en mindre arbetsgrupp från kommunen. Arbets-
gruppen bestod av utpekade deltagare från utbildningsprogrammet. 

Exempel på agenda (från mötet 2005-01-24): 

1. Diskussion kring beskrivningen av projektdefinitionen. Ska vi ge ex-
empel? Ska blankett användas? 

2.  Diskussion kring begreppen interna respektive externa mottagare. Det 
måste vara tydligt vad rollerna innebär. 

3. Beställarrollen: Ska det heta projektbeställare eller projektägare (eller 
båda)? Vilken är styrgruppens roll? 

4. Vilka verksamhetsbeslut ska ingå i modellen? Hur många ska det vara – 
tre eller fyra? Ska Verksamhetsbeslut 3 (VB3) kunna tas bort efter be-
slut av projektägare/-beställare i VB2? 
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5. Faserna: Ska de vara samma som i den generella modellen? 

6. Diskussion kring de obligatoriska dokumenten: Ska protokoll, dagord-
ningar, kallelser, etc., ingå i modellen? Vad gäller direktiv, projektplan 
och slutrapport? Hur gör vi med lägesrapporterna? 

• Kontinuerligt eget arbete – utformningen av flera modellförslag 

Vi (konsulter) dokumenterade och sammanställde deltagarnas synpunkter, 
steg för steg, genom hela utbildningen. Därefter försökte vi sammanställa 
allt material till ett första modellförslag som skulle diskuteras i arbets-
gruppen. Eftersom kommunens projektmiljö är så diversifierad, och det 
faktum att flera bolag redan hade etablerat ett eget projektarbetssätt, var 
det inte friktionsfritt att komma fram till en modell som alla kunde ställa 
sig bakom. 

Vi presenterade flera projektmodellförslag under våren 2005, som diskute-
rades i möten med kommunens arbetsgrupp, med kommunens projektleda-
re, och i projektets styrgrupp innan vi kunde formulera en acceptabel slut-
version. 

4.3.5  Resultat – en gemensam projektmodell 

Vårt uppdrag avslutades i och med att projektmodellen översändes i juni 
2005 till Karlstads kommun för slutgranskning och tryck. Den projektmo-
dell som vi utvecklade i samverkan med representanter från Karlstads 
kommun har stora likheter med den generella projektmodell som utgjorde 
utgångspunkt och referensram för övningar och diskussioner i utbildning-
en. Den främsta anledningen till detta är att de olika förvaltningarna och 
bolagen hade egna åsikter om hur arbetet borde genomföras i projekten. 
För att alla förvaltningar/bolag skulle kunna enas om en gemensam modell 
formulerades den på en övergripande, generell nivå. Vi beslutade också 
tillsammans med arbetsgruppen att modellen inte fick bli alltför omfattan-
de. Den färdiga projektmodellen omfattade ca 14 A4-sidor och innehöll 
följande delar: 
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Bakgrund och syfte med projektmodellen 

En inledande text om hur Karlstads kommuns ökade inriktning på att ska-
pa, utveckla och förändra i projektform leder till behov av samverkan mel-
lan enheter, förvaltningar eller bolag. Hur detta i sin tur leder till ökade 
krav på allas förmåga att kunna driva och arbeta i projekt på ett professio-
nellt sätt, samt hur en gemensam terminologi (en projektmodell) är en 
förutsättning för effektiv samverkan i projekt.  

Om projektarbetsformen 

Vi försökte förmedla att man bör bedöma fördelarna och riskerna med att 
använda projektarbetsformen i varje enskilt fall, istället för att definiera 
absoluta kriterier för när en uppgift är ett projekt eller inte.  

 

 

Figur 4.3. Projektarbetsformen: Fem karaktärsdrag 

Bedömningen sker lämpligen med utgångspunkt i uppgiftens karaktär av 
skapande och förändring, dess temporära karaktär, engångskaraktären, 
omfattningen och komplexiteten, samt betydelsen för organisationen, dvs. 
hur viktig uppgiften är (se figur 4.3). 
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Generella projektroller 

Projektmodellen innehöll en utförlig beskrivning av de generella projekt-
roller som finns i alla projekt inom kommunen, oavsett verksamhet, och 
som definieras efter vilket huvudansvar och viktigaste arbetsuppgifter 
som tilldelats rollen (se figur 4.4). Följande roller definierades i projekt-
modellen: Projektledare, Projektbeställare, Resursägare, Interna mottagare 
och Externa mottagare. Dessutom beskrevs projektets Styrgrupp och Refe-
rensgrupp. 

 

Figur 4.4. De generella projektrollerna i kommunens projektmiljö. 

Vi berörde också de problem som kan uppstå när flera personer har samma 
roll och när en person har flera roller, och att de generella projektrollerna 
endast visar det grundläggande rollspelet i och runt ett projekt. I det en-
skilda projektet måste de olika aktörernas roller tydligt definieras och an-
passas till det aktuella projektet och dess aktörer.  

Verksamhetsbeslut 

Nästa avsnitt behandlade projektbeställarens ansvar för projektets effekter 
på både kort och lång sikt. Projektbeställaren fattar de övergripande pro-
jektbesluten, som bör baseras på bedömningar avseende; kommu-
nens/verksamhetens mål, projektets mål, samt prioriteringen av resurserna 
(se figur 4.5).  
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Figur 4.5. Tre påverkande aspekter i övergripande projektbeslut. 

I varje projekt ska projektbeställaren fatta minst fyra verksamhetsbeslut. 
Det första beslutet är att starta projektet (dvs. att påbörja planeringen), det 
andra att gå från planering till genomförande, det tredje att börja lämna 
över resultatet till interna och externa mottagare, och det sista verksam-
hetsbeslutet är att avsluta projektet. I vissa sammanhang fattas även ett 
formellt verksamhetsbeslut som initierar förstudien till projektet. I detta 
perspektiv kan alltså flödet genom alla projekt beskrivas på det sätt som 
visas i figur 4.6. 

 

 

 

Figur 4.6. Verksamhetsbesluten anger flödet genom projektet. 

Projektets faser följer verksamhetsbesluten 

Därefter beskrevs den logiska kedjan av faser/etapper i projekt: Förstudie, 
Planeringsfas och Genomförandefas, som i sin tur kan delas in i Realise-
ring (projektresultatet skapas), Överlämning (projektresultatet lämnas över 
till interna och externa mottagare) och Avslut (då bland annat erfarenheter 
ställs samman och utvärderas). 
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Faserna följer naturligt efter respektive verksamhetsbeslut, som markerar 
övergången från en fas eller etapp till nästa (se figur 4.7).  

 

Figur 4.7. Verksamhetsbesluten delar in projektet i faser och etapper. 

Verksamhetsbeslutens innebörd kan därmed uttryckas på följande sätt 
kopplat till projektets faser:  

• VB0: Beslut att starta en förstudie 

• VB1: Beslut att inleda planeringsfasen – från ”Om” till ”Hur”  

• VB2: Beslut att inleda genomförandefasen – från ”Planera” till ”Rea-
lisera”  

• VB3: Beslut att påbörja överlämningen 

• VB4: Beslut att avsluta projektet  

Obligatoriska projektdokument  

Slutligen beskrevs de fyra dokument som ansågs vara obligatoriska vid 
genomförande av projekt:  

• Förstudiebeställning – en uppdragsbeskrivning för att genomföra en 
förstudie. 

• Projektbeställning – en uppdragsbeskrivning för att genomföra pro-
jektet. 
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• Projektspecifikation – en basplan för projektet. 

• Slutrapport  – en summering av uppnådda resultat och erfarenhetsre-
dovisning från projektet 

4.4  Implementering av projektmodellen 

Den 10 oktober 2005 beslutade kommunfullmäktige att den utvecklade 
projektmodellen skulle implementeras i Karlstads kommun. Den formella 
motiveringen formulerades enligt följande protokollsutdrag:   

”Behovet av en gemensam projektmodell inom koncernen har växt fram. 
En gemensam projektmodell för hur man styr, driver och genomför ett 
projekt ger både chefer, projektledare och deltagare ett viktigt stöd under 
arbetets gång. Syftet med en gemensam projektmodell är att styra och 
effektivisera det arbete som sker i projektform. Det möjliggör bl a att alla 
inblandade i ett projekt ser på projektet ur samma synvinkel, använder en 
gemensam terminologi, arbetar efter en enhetlig basmodell och mot tyd-
ligt definierade mål, tids- och kostnadsramar.” 

Beslutet gällde samtliga nämnder, förvaltningar och helägda bolag i kom-
munen. Arbetsgivarenheten på kommunledningskontoret fick i uppdrag att 
äga, förvalta och vid behov vidareutveckla projektmodellen. Beslutet in-
nebar också att den plan för implementeringen som upprättats under vå-
ren-hösten 2005 nu sattes i verket i form av ett projekt. Tidplanen sträckte 
sig fram till 2006-05-31.  

4.4.1  Projektmål och leveransobjekt 

Strategin i implementeringsprojektet var att fokusera på presentationer och 
utbildningar för att sprida kunskaper om projektmodellen och att skapa 
förväntningar på projektledares och chefers agerande i kommande projekt. 
Därefter skulle cheferna på respektive förvaltning/bolag ta ansvar för att 
projektmodellen användes i projekten. Implementeringsprojektets uppdrag 
omfattade utveckling, planering och genomförande av utbildningar, samt 
utveckling av webbaserade verktyg för att stödja användningen av pro-
jektmodellen. Projektmålet formulerades som: ”En väl känd projektmodell 
med verktyg för projekthantering och uppföljning.” Följande leveransob-
jekt specificerades:  
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1. Beskrivning av projektmodellen (broschyr) 

2. Modellanpassad projektplats på intranätet 

3. Projektbibliotek för uppföljning av pågående projekt inom kommunen 

4. Word-mallar med instruerande ledtexter för de obligatoriska projektdo-
kumenten. 

5. Tre nätverksträffar för aktiva projektledare. 

6. Kursupplägg/innehåll och genomförande av följande utbildningar om 
projektmodellen:  

• Förvaltningschefer och VD:ar (2 timmar). En utbildning planerades. 

• Resultatenhetschefer (en dag). Fyra utbildningar planerades. 

• Projektledare (2 dgr). Åtta utbildningar planerades. 

• Projektdeltagare (1 dag). Sex utbildningar planerades. 

• Modellanpassad projektplats för projektledare (2-4 timmar). Minst 4 
utbildningar planerades. 

4.4.2  Implementeringsprojektets effekter 

Vid projektets slut 2006-05-31 hade målet enligt punkterna 1-5 ovan upp-
fyllts, och alla utbildningskoncept var utvecklade. Av de planerade utbild-
ningarna hade 3 (av 4 planerade) tillfällen för resultatenhetschefer och 4 
(av 8 planerade) för projektledare genomförts. Den planerade utbildningen 
för förvaltningschefer och VD:ar hade ställts in, och ingen utbildning hade 
genomförts för projektdeltagare.    

Våren 2007 genomfördes en enkätundersökning (Ekström Larsson & Sät-
terlund 2007) med 23 projektledare inom kommunen i syfte att ge en bild 
av projektmodellens användning, ett och ett halvt år efter beslutet om infö-
randet: Vilka effekter fick implementeringen av en gemensam projektmo-
dell i praktiken för Karlstads kommuns projekthantering? Hur användes 
projektmodellen? Vilka hinder och möjligheter såg projektledarna med 
modellen? 

101



  

102 

 

En fråga gällde projektledarnas uppfattning om beställarnas tydlighet i 
verksamhetsbesluten. Drygt hälften (52%) av de tillfrågade projektledarna 
ansåg att projektbeställaren hade tagit ett tydligt VB2 (beslut att påbörja 
genomförandefasen). Enbart 22% av projektledarna hade uppfattat att 
beställaren tog ett tydligt VB3 (klart att påbörja överlämning). 

En annan frågeställning var om de obligatoriska dokumenten användes i 
projekten. Det framkom att 65% av projektledarna fick en ”Projektbeställ-
ning” av projektbeställaren. De flesta projektledarna i undersökningen 
(74%) svarade att de upprättade en projektspecifikation i sina projekt.    

Det gjordes ingen motsvarande undersökning innan implementeringen, 
men enligt en av de ansvariga projektledarna på kommunledningskontoret 
(intervju 2010-10-10) upplever man en tydlig förbättring både i använd-
ningen av strukturerade dokument som t.ex. projektspecifikationer, och i 
en medvetenhet om betydelsen av gemensamma projektarbetssätt jämfört 
med tidigare.19 

4.5  Summering  

I detta kapitel har jag beskrivit den fallstudie som gjorts i samband med 
Karlstads kommuns utveckling och implementering av en gemensam pro-
jektmodell. Kapitlets innehåll är medvetet fokuserat på dels kommunens 
praktiska problem och de förändringsåtgärder de vidtagit, dels vår med-
verkan i egenskap av konsulter. Forskningsprocessen har även omfattat 
återkommande moment av reflektion och analys, vilket fokuseras i av-
handlingens analyskapitel.    

Det var de upplevda behoven av en gemensam referensram för projektar-
bete som låg bakom initiativen till projektet ”Gemensam projektmodell” i 
Karlstads kommun.  Genom att enas om en arbetsmodell för projekt, skul-
le både chefer, projektledare och projektmedlemmar få tillgång till ett 
gemensamt språk och en arena där olika aktörers roller var specificerade.   

Eftersom kommunen valt att utveckla en enda gemensam projektmodell på 
övergripande nivå, handlade en stor del av utvecklingsarbetet om att enas 

                                                      
19 Christina Höök, Projektledare Kommunledningskontoret, intervju 2011-02-10. 
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om begrepp samt att avgöra hur detaljerad modellen skulle vara på olika 
områden. Den färdiga projektmodellen hade stora likheter med en generell 
läroboksmodell, vars syfte är att ge en grundläggande förståelse för pro-
jektarbetsformen oavsett bransch. Andra alternativ som diskuterades under 
projektets gång (men som aldrig var aktuella), var att låta den/de enheter 
som redan använde etablerade metoder och modeller fortsätta på sitt eget 
spår, eller att utveckla flera olika modeller som kunde tillämpas beroende 
på projekttyp.  

Efter godkännande och beslut om implementering blev kommunens nästa 
steg att göra modellen känd i hela organisationen. Presentationer och ut-
bildningar har genomförts inom de flesta förvaltningar och bolag. Några 
utvärderingar har gjorts av projektets effekter, där man ställt sig frågor 
som: På vilket sätt är projektmodellen bidragande till en effektivare pro-
jekthantering i Karlstads kommun? Vilka förändringar har åstadkommits i 
praktiken? Kommunens projektledare för ”Gemensam projektmodell” 
anser att även om inte projektmodellen är styrande för det dagliga praktis-
ka projektarbetet (delvis beroende på dess övergripande utformning), så 
har strukturerad dokumentation, tydliga beslut och beteenden enligt speci-
ficerade roller blivit vanligare i projektmiljön. Dessutom har projektmo-
dellen skapat en arena där det är tillåtet att ifrågasätta, diskutera och ha 
förväntningar på chefers och projektledares agerande i projektarbete.  
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5  Cardinal Health 
Kapitlet beskriver ett förändringsarbete som syftade till att utveckla och 
implementera en projektmodell för försäljningsprojekt inom Cardinal 
Health AB, under åren 2006-2011. Inledningsvis beskrivs organisationen 
och situationen i projektmiljön innan förändringsarbetet påbörjades. Där-
efter beskrivs uppdragets genomförande och resultat.   

Cardinal Health, Inc.20 var 2006 en ledande leverantör av produkter och 
tjänster inom hälso- och sjukvården. Ur företagspresentationen hämtades 
följande beskrivning: ”Cardinal Health utvecklar, tillverkar, paketerar och 
marknadsför patientnära produkter; utvecklar teknologier för läkemedels-
tillförsel; distribuerar läkemedel och medicinska, kirurgiska och laborato-
rieförnödenheter; erbjuder tjänster som ökar kvalitén och effektiviteten 
inom sjukvården.” Huvudkontoret fanns i Dublin, Ohio USA. Cardinal 
Health hade 2006 över 30 000 anställda på sex kontinenter och en årlig 
omsättning på ca 65 miljarder dollar. 

5.1  Cardinal Healths verksamhet och organisation 

Den nordiska regionen i Cardinal Health (i fortsättningen benämnt Cardi-
nal Health) var verksamt inom affärsområdet ”medicinteknisk utrustning” 
på svenska och norska marknaderna. Produktsortimentet utgjordes dels av 
så kallade kapitalvaror (dvs. teknisk utrustning, exempelvis pumpar för 
läkemedelstillförsel), dels av förbrukningsvaror kopplade till den tekniska 
utrustningen.  

Cardinal Healths kundbas utgjordes av samtliga sjukhus i Sverige och 
Norge. Den svenska marknaden bestod 2006 av cirka 110 sjukhus, varav 
95% var statliga och 5% privatägda.  

Den nordiska regionen utgjordes formellt av två bolag – ett för den svens-
ka och ett för den norska marknaden. Organisations ledning bestod av VD 
samt en produktchef (se figur 5.1). Direkt under ledningen fanns två för-
säljningsenheter med ansvar för den svenska (5 pers) respektive norska (4 
pers) marknaden, samt enheterna Ekonomistöd (2 pers), Tekniskt stöd (3 

                                                      
20 Företaget heter idag Care Fusion. 
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pers, med ansvar för support och utbildning), och Kundtjänst (3 pers, med 
ansvar för orderprocessen, exempelvis frågor kring order, produkter och 
leveranser).   

  

 

Figur 5.1. Organisationsschema för Cardinal Health i Norden 2006. 

5.2  Cardinal Healths projektmiljö 

Cardinal Healths verksamhet hade under en längre tid gradvis ändrat ka-
raktär till allt större och färre affärer. Detta var en konsekvens av den cent-
ralisering som inneburit att landstingen hanterade sjukhusens upphand-
lingar. Antalet kunder minskade därmed drastiskt, exempelvis i Västra 
Götaland där det tidigare fanns tio kunder, dvs. sjukhus, innan landstinget 
övertog ansvaret för upphandlingarna.  

Samtidigt som varje enskild affär nu hade blivit viktigare, ökade även 
komplexiteten i och med upphandlingarnas storlek. För att skapa fokus på 
viktiga upphandlingar gjorde ledningen nu ett medvetet val att hantera 
arbetet inför en offentlig upphandling som ett projekt. Det fanns dock 
ingen större erfarenhet av arbete i projektform inom organisationen, men 
etiketten projekt upplevdes tilltalande med karaktäristika som målformule-
ring, planering, etappmål och uppföljning av progressen.  

Inom Cardinal Health Norden förekom ingen produktutveckling eller in-
terna förändringsprojekt. Däremot kunde leveransarbetet efter en erhållen 
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order betraktas som ett leveransprojekt, där bland annat logistiken var en 
viktig parameter för att kunden skulle bli nöjd.  

5.2.1  Försäljningsprojekten 

”Projektmiljön” utgjordes 2006 uteslutande av de ”försäljningsprojekt” 
som fått allt större betydelse för verksamheten under senare år. Under 
våren 2006 pågick 4-6 försäljningsprojekt av varierande omfattning, med 
avseende på:  

• Kalendertiden: Från 3 till 12 månader 

• Antalet inblandade: Från 2 till 5 personer.  

• Resursåtgång: Från ca 120 till 800 mantimmar. 

Det huvudsakliga arbetet under projektet bestod av typiska säljaktiviteter, 
exempelvis kundbesök, telefonsamtal, demonstrationer, mässdeltagande 
och installationer där Cardinal Healths föreslagna produkter användes i 
skarpt läge. 

Offentliga upphandlingar 

Det förekom nästan aldrig att en kund upphandlade medicinteknisk utrust-
ning spontant. Projekten gällde uteslutande offentliga upphandlingar som 
ställde speciella krav på Cardinal Healths samverkan och relation med 
kunderna. Processen i en upphandling kan beskrivas enligt följande:   

Varje sjukhus hade avtal med flera leverantörer avseende medicinteknisk 
utrustning. När avtalsperioden närmade sig sitt slut, eller om ett ökat nytt 
behov förelåg, påbörjade sjukhuset upphandlingsprocessen internt. Sjuk-
huset skapade en referensgrupp med sjuksköterskor, läkare och annan 
berörd personal som framställde en kravlista på den utrustning som skulle 
upphandlas. Kravlistan skickades därefter in till upphandlingsenheten på 
landstinget.  

När alla formella kriterier var uppfyllda offentliggjordes upphandlingen. 
Upphandlingsunderlaget innehöll både lagmässiga krav och produktkrav. 
När anbudstiden var slut gjordes en utvärdering av leverantörerna. Vinna-
ren och även andrahandsvalet utsågs.  
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Speciella förhållanden 

Det var svårt att få ut information från kunderna under anbudstiden. Enligt 
lag fick inte en anbudslämnare kontakta kunden och ”prata för varan”.  

Intressentbilden var oftast komplex. Kunden kunde ibland göra det medve-
tet komplext genom att hemlighålla vilka som ingick i referensgruppen. 
Referensgruppernas storlek hade dessutom ökat i och med centralisering-
en. Det var inte ovanligt att en referensgrupp bestod av över 20 personer. 
Det var följaktligen svårt att avgöra vem som egentligen var beslutsfatta-
ren, dvs. vem eller vilka inom kundens organisation som i praktiken av-
gjorde vilken leverantör som fick ordern.  

5.2.2  Projekthanteringen – ledning och styrning 

Projekthanteringen inom Cardinal Health karaktäriserades av informella 
beslut och avsaknad av etablerade projektrutiner.  

• Initiering av projekt 

Den ansvarige säljaren (även kallad distriktschef) på respektive distrikt 
ansvarade för att starta upp ett riktat säljarbete mot en kund. Att arbetet 
påbörjats i projektet meddelades till säljchef genom den kontinuerliga 
normala kommunikationen som ägde rum mellan ansvarig säljare och sälj-
chef. Det togs inga formella beslut, exempelvis i ledningsgruppen, om 
projektstart.   

• Prioritering 

Vid de tillfällen det uppkom behov av prioritering mellan pågående pro-
jekt, avgjordes detta av respektive säljchef. Det fanns ingen formell för-
teckning över pågående och kommande projekt. Det var säljchefernas 
uppgift att ha kontroll och helhetsperspektiv.    

• Projektledarrollen 

Ansvarig säljare blev automatiskt projektledare i och med ansvaret i det 
aktuella distriktet. Säljarna inom Cardinal Health hade ingen formell ut-
bildning för försäljningsarbete eller projektledning. En säljare ägnade 
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cirka halva sin arbetstid åt projekten (normalt 1-2 samtidiga projekt per 
säljare). 

• Resursallokering 

”Projektledaren” allokerade de resurser som behövdes för punktinsatser i 
projekten. Exempelvis handlade detta om deltagande i mässor, genomfö-
rande av demonstrationer eller utbildningar. Resurskonflikter uppstod 
sällan i verksamheten. 

• Uppföljning och kontroll 

Uppföljningen av projekten skedde vid de regelbundna möten som säljche-
ferna höll med säljarna. Det planerades inte möten speciellt för projekt-
uppföljning. Ingen formell, dokumenterad plan fanns för projekten. Säl-
jarna skrev veckorapporter som lämnades till säljcheferna. På ledningsnivå 
diskuterades läget i ”projektportföljen” på kvartalsmöten.  

• Projektmetoder och -modeller  
Det fanns ingen strukturerad modell eller process för försäljningsprojekten 
vid uppdragets initiering 2006. Säljarna hade mallar och kalkylblad i Ex-
cel som stöd för sitt arbete. Försäljningsarbetet baserades på SPIN, en 
modell för relationsmarknadsföring och försäljning (se kapitel 8 – ”mark-
nadsprojekt ”).  

5.3  Utveckling av Cardinal Healths projektmodell  

5.3.1  Upplevda problem och möjligheter 

Cardinal Healths ledning ansåg att man inte hade tillräcklig struktur vid 
genomförandet av försäljningsprojekten. Detta gällde främst projektens 
tidiga skeden, exempelvis initierades projekten informellt utan tydliggjord 
analys. Formulerade mål och strategier saknades, åtminstone explicit. Av-
saknaden av strategier och planer ledde till svårigheter att följa upp och 
kontrollera status i projekten. 
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Framgången i projekten byggde till största delen på den individuella sälja-
rens förmåga att skapa en bild av målet och vilka aktiviteter som var bäst 
för att lyckas med projektet. Säljarna ansågs sakkunniga och kompetenta 
med god social förmåga och handlingskraft.  

Enligt ledningen var det nödvändigt att bli mer strukturerade i hanteringen 
av kommande upphandlingar. Ett gemensamt arbetssätt skulle införas där 
både ledningen och säljare samverkade för att bättre kontrollera projekten. 
Dessutom växte verksamheten och man behövde skapa förutsättningar för 
att snabbt få in ny personal i ett strukturerat arbetssätt i framtiden. 

5.3.2  Initiering av förändringsarbetet 

Högsta ledningen på Cardinal Health Norden var initiativtagare till föränd-
ringsarbetet. I ett affärsperspektiv hade riskerna ökat i verksamheten då 
upphandlingarna blev allt större och färre. Några av de senaste stora upp-
handlingarna hade utfallit till Cardinal Healths nackdel. 

Jag kontaktades av Cardinal Healths VD i februari 2006 för att inleda dis-
kussioner kring de upplevda problemen i verksamheten. Första arbetsmö-
tet genomfördes som en heldagsdiskussion, 2006-03-01, i Karlstad. Närva-
rande var jag själv, Shahram Khorsand (säljchef) och Göran Lindholm 
(VD). 

5.3.3  Uppdragsformulering  

Efter inledande möten och diskussioner erhölls uppdraget att utveckla en 
projektmodell för Cardinal Healths försäljningsprojekt. Projektmodellen 
skulle omfatta hela processen från de inledande mål- och strategiformule-
ringarna till genomförande av leverans enligt eventuell order i upphand-
lingen. Utvecklingen av modellen skulle integreras med en kortare utbild-
ning av personalen, vilket även syftade till att förankra utvecklingen av 
projektmodellen internt.  

Uppdraget formulerades inte som ett formellt projekt med dokumenterade 
mål, men den ömsesidiga överenskommelsen var att: 

• Utveckla en projektmodell för stöd och styrning av Cardinal Healths 
försäljningsprojekt 
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• Genomföra utbildning med all personal i syfte att höja projektkompe-
tensen och förankra projektmodellen 

• Ta till vara synpunkter från säljare och övrig personal i den slutliga 
utformningen av projektmodellen 

5.3.4  Uppdragets genomförande  

Initial utveckling av projektmodellen 

Med det inledande endagsmötet som grund påbörjades arbetet med pro-
jektmodellen under mars-maj 2006. Arbetet skedde mestadels på ”hemma-
plan” med stöd i huvudsak från säljchefen på Cardinal Health. Kommuni-
kationen sköttes via telefon, e-mail och utbyte av dokument. Det första 
modellförslaget blev klart i mitten av maj 2006. 

Projektmodellen innehöll de traditionella byggstenarna, såsom faser, akti-
viteter, beslut och dokument. Däremot ställde verksamheten speciella krav 
på utformningen, delvis beroende på de ovan redovisade restriktionerna i 
de offentliga upphandlingsprocesserna. 

Utbildning 

Under tre dagar, 7-9 juni 2006, i Karlstad, genomfördes en utbildning för 
den svenska delen av Cardinal Health. Innehållet var dels grundläggande 
projektmetodik med fokus på projektplanering, dels presentation av och 
praktiskt arbete med den föreslagna projektmodellen som tillämpades i 
övningar och praktikfall. Utbildningen innehöll också flera pass där pro-
jektmodellen i sig diskuterades. Ett mål med utbildningen var, förutom 
högre projektkompetens, att inhämta så mycket synpunkter som möjligt på 
den föreslagna modellen.   

Revidering av projektmodellen 

Med personalens synpunkter som grund, återupptogs arbetet med projekt-
modellen efter utbildningstillfället. Arbetet, som omfattade ca 50 timmar, 
inriktades på följande:  
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• Grafisk utformning – projektmodellen avsågs att tryckas och användas 
inom hela Cardinal Health Norden 

• Begrepp – bland annat verksamhetsbeslut, dokumentnamn och aktivite-
ter 

• Instruktioner till aktiviteterna i modellen 

• Stöddokument 

Implementering 

I september 2006 genomfördes en avslutande kursdag där den svenska och 
norska delen av Cardinal Health deltog. Agendan innehöll dels en repeti-
tion av projektmetodiken, dels en presentation av den färdiga projektmo-
dellen, samt en tillämpningsövning. 

5.3.5  Resultat – en gemensam projektmodell  

Den dokumenterade projektmodellen som benämndes ”Cardinal Health 
Sales Process Model” innehöll följande delar:  

• Översiktsbilder med faser, aktiviteter och övergripande affärsbeslut. 
Illustrationer av samspelet mellan kund, säljare och Cardinal Healths 
ledning under hela projektet från initiering till genomförd leverans vid 
eventuellt erhållen order.  

• En manual med kortfattade förklaringar och instruktioner till varje 
aktivitet i översiktsbilderna.  

• Dokumentmallar för bland annat mål- och strategidokument, aktivitets-
plan, leveransplan och kundinformation.  

I följande avsnitt redovisas den del av projektmodellen som täckte plane-
ring och genomförande av försäljningsprojektet. 

Projektplanering – steg 1 

Projektet initieras formellt och insamling och sammanställning av kundda-
ta genomförs (se figur 5.2). 
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Figur 5.2. Initiering av projektet. Insamling av kunddata till databas. 

• Beslut: Projektinitiering 

Beslut att initiera projektet tas av distriktschef (ansvarig säljare) som in-
formerar ledningen och bokar in möten för analysen. 

• Aktivitet: Informationsinsamling 

Insamling och sammanställning av den information som behövs för att 
genomföra analysen: Nuläge, målbild, framgångsfaktorer och strategi. Ett 
kontinuerligt arbete som sker med hjälp av alla deltagarna i projektet. In-
formationen sammanställs i ett dokument eller en databas av ansvarig säl-
jare. 

• Dokument: Kunddatabas 

Dokument (eller databas) där all information om kunden och projektet 
finns tillgänglig. 
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Projektplanering – steg 2 

Efter insamlingen av nödvändig information om kunden, är nästa steg i 
projektplaneringen att analysera information, risker och möjligheter för att 
formulera mål och strategier för genomförandet (se figur 5.3). 

Analys

Mål & 
Strategi

1

Analys-
stöd

Projektplanering

Godkännande

Analys

Mål & 
Strategi

1

Analys-
stöd

ProjektplaneringProjektplanering

Godkännande

 

Figur 5.3. Analys av information för formulering av mål och strategi. 

• Aktivitet: Analys 

Med utgångspunkt i den insamlade informationen genomförs en analys för 
att tydliggöra och fastställa mål och strategi i den kommande upphand-
lingen/ affären. Analysen genomförs av ansvarig säljare med stöd från 
ledningen (Aktivitet: Analysstöd), och resulterar i ett mål- och strategido-
kument med beskrivning av slutresultat, syfte och övergripande tillväga-
gångssätt.  

• Dokument: Mål och strategi 

Dokument som innehåller projektmål och syfte, etappmål (med tidsangi-
velse) samt framgångsfaktorer och strategier. 

1 
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• Beslut: Godkännande 

Ett ledningsbeslut som innebär godkännande av projektmål och -strategi, 
och att projektet ska gå vidare med planeringen av aktiviteter för genomfö-
randet. 

Projektplanering – steg 3 

Med utgångspunkt i formulerade mål och strategier är nästa steg att plane-
ra de säljaktiviteter som ska genomföras i projektet innan upphandlings-
underlaget blir offentliggjort (se figur 5.4). 

Planering

Aktivitets-
plan

MS1

Projektplanering

Planering

Aktivitets-
plan

MS1

Projektplanering

 

Figur 5.4. Planering av säljaktiviteter 

• Aktivitet: Planering 

Med utgångspunkt i ”Mål- och strategidokumentet”, planerar distriktsche-
fen de aktiviteter som ska genomföras innan kunden offentliggör upphand-
lingen. Planen beskriver t.ex. vilka initiala besök som måste göras, vilka 
resurser internt och externt som behövs. Här planeras även alla andra akti-
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viteter som bedöms viktiga i projektet, exempelvis mässor och produkt-
demonstrationer. 

• Dokument: Aktivitetsplan 

I detta dokument som framställs av distriktschef visas alla planerade och 
genomförda aktiviteter enligt den formulerade strategin. Här visas kopp-
lingen till veckorapporterna och hjälper alla inom och utanför projektet att 
följa progressen i projektet. 

• Kontrollpunkt: MS1 

Milstolpe 1. Planeringen är klar. Alla aktiviteter finns dokumenterade i 
”Aktivitetsplanen”. Realiseringen kan påbörjas. 

Realisering 

Realiseringen innebär att planerade säljaktiviteter genomförs. I Cardinal 
Healths projekt utför ansvarig säljare största delen av aktiviteterna. Övriga 
resurser allokeras enbart vid behov (se figur 5.5). 

• Aktivitet: Säljaktiviteter 

De vardagliga säljaktiviteterna som finns i specificerade i planen och som 
följs upp med mer information och återkoppling i veckorapporterna. 

• Dokument: Veckorapporter 

Veckorapporter från ansvarig säljare till projektmedlemmar och ledning. 
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Figur 5.5. Realisering av säljaktiviteter 

• Kontrollpunkt: MS2 

Milstolpe 2. Alla planerade aktiviteter inför upphandlingen är genom-
förda. 

Realisering: Offertarbete 

Realiseringen av de planerade säljaktiviteterna måste vara genomförd 
innan anbudsunderlaget blir offentligt, eftersom det då enligt lag inte är 
tillåtet att exempelvis ställa frågor enskilt till kunden, eller göra besök för 
att argumentera för produkterna (se figur 5.6). 

• Dokument: Anbudsunderlag 

Upphandlingens grunddokument som lämnas ut offentligt av kunden. In-
nehåller kundens krav på produkter och genomförande av leverans. Inne-
håller även de lagliga restriktionerna i upphandlingen. 

116



 

117 

 

Offert-
arbete

Anbuds-
underlag

2

Anbudssvar 
sammanställt

Stöd i 
offertarbetet

Anbudssvar

Realisering: Offertarbete

Offert-
arbete

Anbuds-
underlag

2

Anbudssvar 
sammanställt

Stöd i 
offertarbetet

Anbudssvar

Realisering: Offertarbete

 

Figur 5.6. Realisering: Offertarbetet 

• Aktivitet: Offertarbete 

Framställningen av anbudssvaret, vilket omfattar att skriva svar, författa 
bilagor som förtydligar produkter, tjänster och fördelarna med Cardinal 
Health som leverantör. Resultatet av arbetet blir det anbudssvar som 
skickas till kunden. Alla inom projektet behöver, och förväntas, delta i 
denna aktivitet.  

• Aktivitet: Stöd i offertarbetet  

Ledningen stödjer offertarbetet med att exempelvis ta fram information 
om kunden, konkurrenterna och de olika produktrelaterade delarna i an-
budsunderlaget. 

• Beslut: Anbudssvar sammanställt 

Ledningen godkänner att anbudssvaret överlämnas till kunden. 

• Dokument: Anbudssvar 

Det färdigställda anbudssvaret som skickas till kunden. 

2 
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Realisering: Tester och utvärdering 

När anbudsperioden är slut inleder kunden en urvalsprocess där några av 
anbudslämnarna/leverantörerna inbjuds att demonstrera och låta testa offe-
rerade produkter för en slutlig utvärdering (se figur 5.7).  

Tester & 
utvärdering

Utvärderings-
rapport

Realisering: Tester och utvärdering

Tester & 
utvärdering

Utvärderings-
rapport

Realisering: Tester och utvärdering

 

Figur 5.7 .Tester och utvärdering. 

• Aktivitet: Tester och utvärdering 

Test och utvärdering hos kund på de erbjudna produkterna.  

• Dokument: Utvärderingsrapport 

Efter att utrustningen har utvärderats på en avdelning görs oftast en intern 
utvärdering av Cardinal Health. I vissa fall används kundens egna utvärde-
ringsmallar för dokumentationen, annars utförs utvärderingen med Cardi-
nal Healths egna mallar. 
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Kontraktsfasen 

Denna första del av projektet avslutas med att kundens val utlyses. Vid en 
eventuell order påbörjas leveransplanering och säljaktiviteter inriktade på 
merförsäljning samt en intern summering av projektet.  

5.4  Implementering av projektmodellen 

Endagsutbildningen hösten 2006 var det sista planerade steget i uppdraget. 
Det var nu tänkt att Cardinal Health skulle börja använda modellen i och 
med att säljarna startade nya projekt.   

5.4.1  Effekterna uteblir 

Det var säljarna som förväntades tillämpa projektmodellen med de mallar 
som fanns framtagna. Övergången till ett strukturerat arbetssätt enligt pro-
jektmodellen fungerade inte som förväntat. Det visade sig svårt att formu-
lera tydliga mål och strategier för projekten. Stöddokumenten och mallar-
na ansågs alltför omständliga och blev inte tillämpade som planerat. VD 
och säljchefen för Sverige gav följande förklaringar till den uteblivna för-
ändringen: 

• Säljarnas personligheter.  

De ansvariga säljarna klarade av sitt jobb på grund förmågan att hålla 
många bollar i luften, agera snabbt och följsamt på ”signaler” från de in-
tressenter de mötte hos kunderna. 

• Konflikt mellan dagligt arbete och projektverktyg.  

Karaktären på säljarnas dagliga arbete stämde inte överens med projekt-
metodikens traditionella verktyg.  

• Implementeringen gick för snabbt.  

Det blev för många (tio) dokument att hantera på en gång. Man hade gått 
från ”ingenting” till fullständig projektmetodik utan någon tidigare vana 
av projektarbete.  
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5.4.2  Fortsatt arbete 

Efter drygt ett års tillämpning av projektmodellen i praktiskt arbete kunde 
Cardinal Healths ledning konstatera att utfallet inte blivit det önskade. 
Projektmodellen tillämpades fortfarande inte som det var avsett. Insikten 
om att förändringsprocesser tar lång tid, gjorde dock att man inte på något 
sätt gav upp, utan försökte hitta lösningar inför fortsättningen. Uppfatt-
ningen att man måste strukturera arbetet inför kommande upphandlingar 
kvarstod. Trenden mot allt större och färre affärer hade fortsatt.21      

Revidering och ny utbildning 2008 

I början av januari 2008 kontaktades jag åter av säljchefen på Cardinal 
Health för fortsatta diskussioner. Efter ett möte 25 januari beslöts att ut-
bilda den norska och danska delen av organisationen, och att ta fram ett 
verkligt praktikfall som underlag för utbildningen. Dessutom skulle doku-
mentmallarna revideras ytterligare. Den 3-4 mars 2008 genomfördes ut-
bildningen i Asker, Norge. Speciellt utrymme ägnades åt de tidiga faserna i 
projektet. Genom ett antal övningar och diskussioner försökte vi hitta sätt 
att formulera strategier för projektarbetet.  

Revidering av mallar och stöddokument 2009-2010 

Under 2009-2010 har ledningen upplevt ett tydligt motstånd hos säljarna i 
organisationen mot att tillämpa projektmodellen i sitt arbete. Cardinal 
Healths ledning har gjort flera försök att förenkla modellen. Mallarna för-
enklades och slogs ihop till ett enda dokument - projektspecifikationen. 
Kravet på versionshantering i dokumenten övergavs. Trots flera förenk-
lingar i projektmodellen, tillämpas den inte enligt ledningens önskemål.22 

                                                      
21 Samtal med Göran Lindholm, VD Cardinal Health Norden, 2007-08-14. 

22 Samtal med Shahram Khorsand, produktchef Cardinal Health Norden,  
2011-01-19. 
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Workshop med ledningsgrupp och norska säljare  

Arbetet har fortsatt, om än sporadiskt, under hela 2010. Cardinal Healths 
ledning beslutade att ägna två dagar åt en workshop i november 2010 för 
att dels diskutera marknaden i Norge, dels hitta en ingång till bättre an-
vändning av projektmodellen. Deltagare var säljchefen och två säljare på 
Norska marknaden. Jag deltog för att få insikt i marknadssituationen och 
för att leda arbetet med målformuleringen i de projekt som bedömdes vik-
tigast på den norska marknaden. 

5.5  Summering 

Kapitlet har beskrivit Cardinal Health Norden AB:s förändringsarbete med 
att införa projektarbetsformen i verksamheten. Analysen av detta föränd-
ringsprojekt görs i kapitel 12. Det var ledningen som insåg behovet av ett 
mer strukturerat arbetssätt för att bemöta förändringarna på marknaden där 
en centralisering av sjukhusens inköpsfunktioner ökat betydelsen av varje 
upphandling. Genom att enas om och införa en gemensam projektmodell 
skulle säljare och ledningsgrupp kunna få ett verktyg för att tillsammans 
utforma mål och strategier för försäljningsprojekten.  

Projektmodellen har ännu inte fått fullt genomslag i organisationen, men 
genom upprepade förenklingar, bland annat minskad omfattning av doku-
mentationen, har modellen gradvis fått större acceptans och används allt-
mer av de ansvariga säljarna. 
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6  Elteknik AB 
I den tredje fallstudien beskrivs arbetet med att utveckla och införa ett 
gemensamt synsätt på kundorderprojekten i företaget Elteknik23 i Malmö 
under året 2006. Efter en kort presentation av företaget beskriver jag den 
inledande analysen av projektverksamheten och utvecklingen av den ge-
mensamma projektmodellen för kundorderprojekten.   

Elteknik bildades i Malmö 1965 med inriktning på automatisering av ma-
skiner, flöden och processer. Affärsidén 2006 var att erbjuda innovativa, 
effektiva, driftsäkra och användarvänliga automationslösningar inom 
främst verkstadsindustrin. Exempel på kunder var Volvo, ASSA, Saab, 
Swedish Match och SKF. 

6.1  Eltekniks verksamhet och organisation 

Företaget hade hösten 2006 drygt 100 anställda. Huvuddelen fanns i 
Malmö, med mindre avdelningar i Trelleborg, Ystad och Lund. Ca 5% av 
den operativa verksamheten (faktureringen) utgjordes av löpande (konti-
nuerliga) åtgärder hos kunderna, t.ex. underhåll och mindre uppdateringar. 
Resterande del (95%) av faktureringen kom ifrån kundorderprojekten som 
omfattade i huvudsak följande områden:  

• In- och utmatning ur bearbetningsmaskiner 

• Utveckling av gripverktyg och fixturer 

• Styrsystem för kranar, transportsystem och hanteringsrobotar 

• Logistikstyrning och produktionsplanering 

• Maskinutveckling för tillverknings-, energi- och processindustri. 

• Totalleveranser av robotutrustning för fristående eller kompletta pro-
duktionslinjer 

                                                      
23 Företagsnamnet är fingerat. Angivna orter och kunder för verksamheten över-
ensstämmer inte med den verkliga situationen i företaget. Alla personuppgifter är 
fingerade. 
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Eltekniks övergripande organisationsledning utgjordes av Styrelse och 
VD, samt stabsfunktionerna Ekonomi, Marknad globalt och Elteknik Indu-
strikonsult. Organisatoriskt var företaget uppdelat i två regioner; Malmö 
samt Trelleborg. En säljgrupp var kopplad direkt till respektive regionchef 
(se figur 6.1).  

 

Figur 6.1.  Eltekniks övergripande organisation. 

Regionerna inom Elteknik var organiserade enligt den struktur som visas i 
figur 6.2 (Region Malmö) med en produktionschef direkt underställd regi-
onchefen. Dessutom fanns en chef för enheten ”Installation” som bestod 
av åtta personer med ansvar för elektrisk installation av de produkter El-
teknik levererade. Övriga enheter var HW (”Hardware”, 5 pers, elkon-
struktion), SW (”Software”, 10 pers, utveckling av mjukvara), PL (Pro-
jektledare, 4 pers) samt Robot (Robotprogrammering, 2 pers). Säljgruppen 
utgjordes av fyra personer och en säljchef.  
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Figur 6.2.  Eltekniks organisation – Region Malmö 

6.2  Eltekniks projektmiljö 

6.2.1  Kundorderprojekten i fokus 

Projektmiljön i Elteknik karaktäriserades av den stora andelen och fokuset 
på kundorderprojekten. Under hösten 2006 pågick cirka 20-30 projekt 
samtidigt av varierande storlek. Det största projektet gällde ett automatise-
rat lager för motorblock till Saab med ett ordervärde på ca 12 MSEK. Pro-
jektets ledtid var ca 10 månader, berörde som mest 10 personer från Eltek-
nik, med en total intern resursåtgång om ca 5000 timmar. Även små upp-
drag benämndes projekt, dvs. även ett enmansuppdrag med ett ordervärde 
på 10-20.000 kr. Formellt tillsattes dock ingen projektledare om inte upp-
draget krävde samordning av resurser mellan minst två olika enheter. 

6.2.2  Projekthanteringen – ledning och styrning 

Vid genomförandet av kundorderprojekten använde Elteknik ett eget pro-
cessledningssystem som var avsett att styra upp flödet från kundförfrågan 
till projektavslut och samordna insatser från olika delar av verksamheten. 
Med utgångspunkt i processledningssystemet beskrivs i följande avsnitt 
hur kundorderprojekten initierades och genomfördes inom Elteknik.  

Regionchef 

Malmö 
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Initiering av kundorderprojekt 

Arbetsgången för initieringen av kundorderprojekten kan beskrivas i tre 
huvudsakliga steg/aktiviteter (se figur 6.3): 

1) Planera och bedöm offertförfrågan. Skriva offert.  

Aktiv marknadsföring, direkta säljaktiviteter och kunders erfarenhet från 
tidigare affärer med Elteknik utmynnar i en offertförfrågan som bedöms 
bland annat med hänsyn till riskerna. Därefter tas beslut om att lämna of-
fert eller ej.  

 

Figur 6.3. Initiering av kundorderprojekt.  

Om offert ska lämnas utförs en detaljerad analys av affärsmöjligheten av 
säljare/säljchef, ekonom, resursägare och teknisk personal. När förutsätt-
ningarna är utredda skrivs offerten som, efter internt godkännande, över-
lämnas till kunden. Förfrågningar som innebär stora åtaganden och risker 
hanteras av säljchef, medan mindre åtaganden med små risker hanteras av 
säljare. 

2) Följa upp offert. Förhandla med kund.  

I normalfallet följer därefter en period med fortsatta diskussioner, precise-
ringar och förhandlingar med kunden, där nya förutsättningar kontinuerligt 
bedöms under processens gång. 
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3) Lämna över order till projektorganisationen. 

När en kundorder kommer till Elteknik förbereder säljare/säljchef över-
lämningen av projektet till projektledaren genom att uppdatera säljdoku-
menten, bekräfta ordern, registrera projektet och flytta dokumentation till 
projektledningen. Projektledare utses av aktuell resursägare (beroende på 
orderns innehåll).   

Genomförande av kundorderprojekt 

Den projektledare som mottagit projektet från säljare/säljchef ansvarar nu 
för att leda genomförandet. I processledningssystemet beskrevs projektle-
darens huvudsakliga uppgifter inom fyra områden/perspektiv (se figur 
6.4):  

1) Starta upp projekt. 

Projektledaren allokerar resurser till projektet i samverkan med berörda 
resursägare, genomför ett internt uppstartsmöte, uppdaterar projektbudget 
och tidplan. Därefter genomförs ett uppstartsmöte och efterföljande pro-
jektmöte med kunden 

2) Genomföra projekt 

Här beskrivs vilka interna projektmöten som ska hållas och det logiska 
flödet när konstruktionen av tekniska lösningar resulterar i egen tillverk-
ning (och eventuellt inköp) av utrustning, material och tjänster som sedan 
levereras, installeras, provas och driftsätts. Processen avslutas med över-
lämning av utrustning/resultatet och godkännande av kund. 

3) Följa upp och styra projekt 

Uppföljningen av projekten sker med fokus på ekonomi, tidplan och ned-
lagda resurser samt teknikinnehåll gentemot kravspecifikationen. Progno-
ser och avvikelser behandlas i projektmöten och rapporteras till lednings-
gruppen. 
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4) Avsluta projekt 

Efter leverans och godkännande av kund, avslutas projektet genom att 
projektledaren stänger projektet i redovisningssystemet, genomför av-
slutsmöten, arkiverar projektdokumentation och sammanställer erfarenhe-
ter av projektet i en slutrapport.  

 

Figur 6.4. Genomförande av Eltekniks kundorderprojekt 

• Prioritering 

En gång per vecka genomfördes ett planeringsmöte där alla projektledare, 
säljare samt resursägare deltog. På dessa veckomöten diskuterades nya och 
pågående projekt. 

• Projektledarrollen 

Inom Elteknik fanns det 6-7 personer i rollen som projektledare 2006. 
Rekryteringen skedde både internt och externt. Projektledarrollen var 
normalt ett heltidsåtagande där det var vanligt att hantera 5-10 projekt 
samtidigt i olika faser och med olika omfattning. Ingen formell utbildning 
i projektledning krävdes, men ledningen valde personer med tidigare erfa-
renheter från projektledning och med rätt teknikbakgrund.  

127



  

128 

 

• Resursallokering 

Resursallokeringen till varje projekt skedde formellt vid de planeringsmö-
ten som hölls veckovis där projektledarna, säljarna och resursägarna del-
tog. Säljarna presenterade de aktuella kundobjekten och efter beslut allo-
kerades resurser. 

• Uppföljning och kontroll 

Uppföljningen av projekten följde en rutin som var specificerad enligt 
processledningssystemet. Med projektmöten som bas avrapporterades 
projektstatus till ledningsgruppen med jämna mellanrum. Projektrappor-
terna utgjorde en grund för de beslut om prioritering av resurser till olika 
projekt som togs i samband med veckomötena. 

6.3  Utveckling av Eltekniks kundobjektsmodell 

6.3.1  Upplevda problem och möjligheter 

Elteknik stod 2006 inför en stor expansion av verksamheten. Antalet pro-
jekt förutsågs öka inom de närmaste åren. Dessutom ändrades åtagandena 
mot allt större helhetslösningar istället för delleveranser. Med ett ökat 
antal projekt följde också behovet av fler projektledare och ledningen 
ansåg att en höjning och ensning av projektledningskompetensen behöv-
des. Ledningen såg framför sig en projektskola där inte bara projektledare 
kunde få en gemensam kompetensbas utan där även säljare och övriga 
chefer skulle få ökad förståelse för projekt som arbetsform.     

Man hade också upplevt problem med kundorderprojekten en längre tid. 
Flera av fastprisprojekten orsakade stora förluster för företaget. Ofta 
tvingades Elteknik lämna offert utan att hinna utreda tid- och kostnadspla-
ner tillräckligt. Projekt offererades och såldes med utgångspunkt i en sälja-
res eller säljchefs bedömning av ramarna. Vid överlämningen av projektet 
från säljare till projektledare visade det sig ofta att projektledarens be-
dömning av tidsåtgång och kostnader skilde sig avsevärt från säljarens. 
Projekten kunde därmed inte genomföras enligt den initiala bedömningen 
utan blev betydligt dyrare än beräknat för Elteknik. Processledningssyste-
met gav stöd för en till synes logisk sekvens av aktiviteter i projekten, från 
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initiering till avslut, men med faktiska resultat för handen upplevdes ändå 
ett stort behov av förändring inom projekthanteringen.  

6.3.2  Initiering av förändringsarbetet 

Vi 24 blev kontaktade i september 2006 av Ove Berggren på Elteknik. Han 
var ansvarig för processledningssystemet och uttryckte intresse för oss 
som utvecklare av Eltekniks projektkompetens. Efter en kort tids mail- och 
telefonkommunikation bestämdes ett första möte den 9:e oktober i Malmö 
med Ove Berggren och Krister Dahl (ansvarig för projektledningsgruppen 
på företaget). 

Mötet i Malmö resulterade i att vi ombads komma med förslag på innehåll 
i ett utbildningsprogram och en uppskattning av antalet dagar som behöv-
des för att vidareutveckla processledningssystemet.  

6.3.3  Uppdragsformulering 

Vi skrev ett avtal med Elteknik i slutet av oktober 2006. I rollen som kon-
sult fick jag uppdraget att inledningsvis göra en analys av projekthanter-
ingen med fokus på kundorderprojekten och formulera en övergripande 
projektmodell med stöd för samverkan mellan olika roller i kundorderpro-
jekten. Jag fick även uppgiften att inom givna ramar utforma ett utbild-
ningsprogram där det gavs utrymme för diskussioner kring den nya pro-
jektmodellen och för en fortsatt utveckling och anpassning av processled-
ningssystemet tillsammans med oss och ledningen. Följande mål och ra-
mar specificerades för uppdraget:  

• Att utveckla Eltekniks processledningssystem till ett effektivt hjälpme-
del för projektledning och -styrning av kundorderprojekten. 

• Att fortbilda Eltekniks projektledare till att på bästa sätt kunna leda och 
styra framtida projekt såsom större totalentreprenader. 

                                                      
24 ”Vi” står för jag själv och Tomas Jansson i rollen som konsulter. 
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6.3.4  Uppdragets genomförande  

Analys och initial utveckling av Eltekniks ”kundobj ektsmodell” 

Under två dagar, 6-7/12 i Malmö, analyserade jag, Ove Berggren och Kris-
ter Dahl, projektmiljön med fokus på kundorderprojekten. Vi hade långa 
diskussioner om orsakerna till verksamhetens problem och vilka föränd-
ringsbehov som förelåg. Efter mötet fortsatte analysen på hemmaplan i 
Karlstad och utvecklingen påbörjades av den nya projektmodellen. Efter 
en intensiv arbetsperiod i december kunde jag presentera ett första förslag 
till utformning av projektmodellen – ”Eltekniks kundobjektsmodell”.    

Utbildningsprogrammet 

Utbildningsprogrammet genomfördes under 10 heldagar januari-oktober 
2007, i Malmö och Trelleborg, med ca 12 deltagare. Utbildningen innehöll 
tre integrerade huvuddelar där vi använde Eltekniks egna projekt som ar-
betsexempel i största möjliga utsträckning:  

• Generell metodik för projektplanering 

Grundläggande tekniker (enligt traditionell skolbildning) för exempelvis 
analys av projektidén, intressentanalys, krav- och behovsanalys, strukture-
ring av projektarbetet, bedömning av tid- och resursåtgång, analys av ord-
ningsföljd, tidplaner, projektbudget, projektorganisation och plan för 
kommunikation. 

• Grunder i individ- o grupputveckling 

Inriktning på förståelse för personligheter och beteende i nya team, första 
intrycket, värderingar, attityder, konfliktteori och grupprocesser. 

• Tekniker för ledare i mötet med olika människor 

Praktisk träning i presentationsteknik, att genomföra samtal av "känslig" 
karaktär, och förhandlingsteknik med fokus på ”vardagsförhandlingar”, 
exempelvis om tilläggsbeställningar, leveransgodkännanden och resurstill-
gång. 
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Fortsatt utveckling och förankring av projektmodell en 

I rollen som konsulter skulle vi även ansvara för att den nya projektmodel-
len blev väl förankrad bland kursdeltagarna. Ytterligare en uppgift var att 
tillsammans utvärdera och anpassa processledningssystemet till det nya 
synsättet på kundorderprojekten. 

• Diskussioner och utveckling under utbildningspassen 

Genom hela utbildningsprogrammet diskuterades projektmodellen i olika 
grupperingar och tillämpningar. Vi fick kontinuerligt synpunkter på hur 
modellen borde formuleras för att ge stöd åt projekthanteringen.   

Mot slutet av programmet ägnade vi en heldag åt en gemensam analys av 
hur processledningssystemet skulle kunna utvecklas för att motsvara den 
nya synen på samverkan och avgörande beteenden i kundorderprojekten.  

• En workshop med fokus på mätpunkter 

I oktober genomförde jag och representanter för Eltekniks olika funktioner 
en workshop där vi arbetade med tänkbara mätpunkter för projekthanter-
ingen, speciellt med avseende på hur ledningen skulle kunna stödja och 
styra de som utövade olika roller i kundorderprojekten. Från Elteknik del-
tog en resursägare, en projektledare och en ekonom (säljgrupperna var 
dock inte representerade). Följande förslag till tänkbara ”mätpunkter” 
formulerades:  

1. Se till att projektledaren kan medverka i offertarbetet. Miniminivå kan 
vara ett första möte om 1-2 timmar. Då görs också en bedömning av hur 
mycket samarbete som behövs i projektet under offereringen, förhandling 
om kontraktet och genomförande av projektet.  

2. Utforma incitament som främjar gemensamt ansvar för kundprojektens 
resultat och lönsamhet (ledningens ansvar). Förslag på mätpunkt: Jämför 
skillnaderna mellan offertens och projektplanens tid- och kostnadsbedöm-
ning. 

3. Fokusera på möten mellan människor vid uppstart, överlämning och 
avslut. Kolla att mötena ägt rum! Gör det tydligt att uppföljning kommer 
att ske.  
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• Vårt eget arbete 

Under utbildningsprogrammets gång fick vi många förslag till olika för-
bättringar i projektmodellen. Alla justeringar som gjordes var dock av 
mindre omfattning i förhållande till det förslag vi presenterade i januari.    

6.3.5  Resultat – Eltekniks kundobjektsmodell 

Den övergripande projektmodellen som internt benämndes ” Eltekniks 
kundobjektmodell” fokuserade på det grundläggande problemet i kundor-
derprojekten. Inom projektledningsgruppen ansågs att problemet inte låg i 
den logiska sekvensen av aktiviteter utan i bristen på kommunikation och 
samverkan mellan säljare/säljchef och projektledare. I kundobjektsmodel-
len är därför samtliga övergripande processteg representerade men i ett 
sammanhang där samverkan mellan rollerna i teamarbete är betonad (se 
figur 6.5). Kundobjektsmodellen är uppbyggd i fem nivåer/spår/flöden 
med olika fokus enligt följande:  

Affärsbeslut 

Enbart två affärsbeslut specificerades i modellen. Först det beslut som tas 
av ansvarig säljare eller säljchef (eventuellt ledningsgruppen) att påbörja 
offertarbetet utifrån en kundförfrågan. Det andra beslutet gäller överläm-
ning av den färdiga offerten till kunden. Ytterligare affärsbeslut diskutera-
des, men inom projektledningsgruppen ansågs att dessa två var de med 
störst konsekvenser för verksamheten. 

Roller 

Nästa flöde beskriver vilka roller som är inblandade och hur de ska sam-
verka i olika faser av projektet. Idén var att bilda ett ”Sälj objekt-team” där 
säljare och projektledare tillsammans genomförde kravanalyser och be-
dömningar av tid- och kostnadsramar. 

Processer 

I processflödet återgav vi alla steg på övergripande nivå i processlednings-
systemet (se avsnitt 6.2.2). 
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Arbetsinsats 

Vi betonade särskilt den relativa arbetsinsatsen för säljare och projektleda-
re under de olika faserna. Under ”Sälj objekt-fasen” skulle det mesta arbe-
tet utföras av säljare/säljchef med projektledaren i en assisterande roll. 
Under överlämningssteget förutsågs en gemensam ansträngning, därefter 
skulle projektledaren överta det mesta av både ansvaret och arbetsuppgif-
terna.    

 

Figur 6.5. Eltekniks kundobjektsmodell. 

6.4  Implementering av projektmodellen 

6.4.1  Effekter 

Vid uppdragets slut i oktober 2007 fanns det goda förutsättningar för att 
åstadkomma en enad syn på kundorderprojekten och vikten av samverkan 
mellan säljare och projektledare. Projektmodellen implementerades i verk-
samheten. En konsekvens blev att veckomötena innehöll en rutin där de 
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nya ”sälj-casen” presenterades av ansvarig säljare, som också anmälde 
behov av en projektledare som stöd i offertarbetet. Projektledaren deltog 
därefter i ett nära samarbete under hela försäljningsfasen.  

Elteknik har de senaste åren varit mycket påverkat av krisen inom bilindu-
strin. Många av projektledarna har tvingats lämna företaget, och fokus 
inom affärsledningen har funnits på andra uppgifter än fortsatt implemen-
tering och tillämpning av projektmodellen (samtal med Ove Berggren, 
Elteknik, 2011-05-10), vilket i praktiken inneburit en återgång till de bete-
enden som gällde före implementeringen av projektmodellen.   

6.5  Summering  

Detta kapitel har handlat om ett förändringsarbete i ett medelstort företag 
med fokus på en relativt väl avgränsad typ av kundorderprojekt. I min roll 
som både konsult och forskare har jag fått god inblick i verkliga problem-
bilder och utmaningen i att förändra invanda beteenden som är starkt för-
knippade med yrkesrollen.  

Det var upplevda problem med förmågan att leverera resultat i kundorder-
projekten enligt uppgjorda kontrakt som drev fram ett förändringsarbete 
på Elteknik. Problemen kunde ha förklarats med bristande kompetens i 
projektledningen, exempelvis avseende planeringstekniker, ledarskap eller 
verksamhetskunnande. Det visade sig dock vara en bristande överens-
stämmelse mellan säljarnas och projektledarnas uppfattning om kostnads- 
och tidsramar i kundorderprojekten som ledde till de största problemen i 
projekten.  
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Del III: Utformning av ett ramverk för 
strukturerad projektanalys  
 

I del III (kapitel 7-10) presenteras SPA-ramverket, ett ramverk för Struktu-
rerad ProjektAnalys som utformats inom doktorsstudiens ramar. SPA-
ramverket, som är en viktig del av doktorsstudiens kunskapsbidrag, ligger 
också till grund för en jämförande analys av de tre projektmiljöer som 
studerats i fallstudierna. 

Syftet med utformningen av ramverket är att skapa bättre förutsättningar 
för att beskriva särdrag i projekt. För att öka generaliserbarheten av studi-
ens resultat ska SPA-ramverket utgöra en utvecklad och nyanserad be-
greppsapparat för projektanalys som är fristående från fallstudiernas resul-
tat. 

SPA-ramverkets dimensioner: perspektiv och kunskaps områden 

SPA-ramverkets ena dimensionen utgörs av tre perspektiv: Resultat-, Pro-
cess- och Organiseringsperspektivet. De tre perspektiven bildar tillsam-
mans en typ av grundmodell för yrkesmässig verksamhet som även är van-
ligt förekommande i olika varianter i forskningslitteraturen: 

• Processperspektivet – bygger på den traditionella synen på projekt och 
projektledning där fokus främst ligger på metoder och tekniker för pro-
jektets planering, osäkerhetshantering och projektets förmåga att levere-
ra ett projektresultat enligt originalplanen.  

• Organiseringsperspektivet – bygger på den sociala inriktningen (se av-
snitt 1.5.4) där individer, team, roller och organisering av temporära 
samarbetsformer är i fokus för projektanalyser och teoribildning.     

• Resultatperspektivet – existerar implicit i de övriga skolbildningarna. 
Tidigare forskning har även ifrågasatt synen på projektresultatet, -målet 
och -effekterna som triviala fenomen utan behov av problematisering. 
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Den andra dimensionen utgörs av tre kunskapsområden: Strategisk bety-
delse, Operativ logik samt Komplexitet. Varje kunskapsområde beskrivs 
med hjälp av en typologi för att kunna betona ett projekts särdrag ur olika 
aspekter. 

Kombinationen av perspektiv och kunskapsområden kan tillämpas i en 
strukturerad projektanalys, där projektets särdrag preciseras och nyanseras 
genom att anlägga vart och ett av de ovan nämnda tre perspektiven. Med 
hänsyn till detta skapas en analysmodell för var och ett av kunskapsområ-
dena, vilket ger följande översiktliga utformning av SPA-ramverket (se 
figur III.1). 

 

Figur III.1. SPA-ramverkets struktur. 

• Analysmodell 1 – Strategisk betydelse 

Den första analysmodellen, för kunskapsområdet Strategisk betydelse, 
fokuserar på särdrag som förklaras av den strategiska betydelse projektet 
har i organisationens verksamhet. Som underlag används en typologi över 
strategiska projektarketyper. Särdragen kan härledas till variationer i pro-
jektmålet och projektets effekter (se kapitel 8), och kommer till uttryck 
även i beslutsprocess, projektfaser, roller och organisation (se figur III.2).  
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Figur III.2. Analysmodell 1 – Strategisk betydelse 

• Analysmodell 2: Operativ logik 

Den andra analysmodellen, för kunskapsområdet Operativ logik, fokuserar 
på särdrag som förklaras av karaktären av och relationen mellan projektets 
grundkomponenter. Som underlag används en typologi över operativa 
logiker. Särdragen kan härledas till variationer i leverablernas karaktär och 
relationen mellan leverabler, projektmål och effekter (se kapitel 9), och 
kommer till uttryck även i processens karaktär, planeringsprinciper, upp-
följning, överlämning, organisationsprinciper och drivkrafter (se figur 
III.3). 

 

Figur III.3. Analysmodell 2 – Operativ logik 

 

137



  

138 

 

• Analysmodell 3: Komplexitet 

Den tredje analysmodellen, för kunskapsområdet Komplexitet, fokuserar 
på särdrag som förklaras av projektets komplexitet i olika avseenden. Som 
underlag används en typologi över begreppet komplexitet i ett projekt-
sammanhang. Särdragen kan härledas till variationer i kompliceringsgra-
den, osäkerheten avseende utfall, intressenternas bristande samsyn och en 
instabil omgivning i ett resultatperspektiv (se kapitel 10) och kommer även 
till uttryck i process- samt organiseringsperspektivet (se figur III.4). 

 

Figur III.4. Analysmodell 3 – Komplexitet 

SPA-ramverket 

Särdragen i projektens leverabler, projektmål och effekter med mera, ger 
upphov till stora variationer med praktiska konsekvenser för projekthan-
teringen, vilket kommer att visas i beskrivningen av SPA-ramverket.  
I kapitel 7 beskrivs de tre perspektiven med speciellt fokus på resultatper-
spektivet. Kapitel 8-10 behandlar de tre analysmodellerna för kunskaps-
områdena. I detta sammanhang genomförs teoretiska härledningar för per-
spektiven och analysmodellerna. Vidare ges exempel på interaktionen 
mellan kunskapsområdena.  
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7  Perspektiv på projekt 
Kapitlet behandlar de tre perspektiv på projekt som utgör ramverkets ena 
dimension. Inledningsvis beskrivs processperspektivet som traditionellt 
utgjort grundbulten i den projektledningslära som spridits över världen 
sedan 1950-talet. Därefter behandlas det organiseringsperspektiv som 
representeras av den sociala inriktning som etablerades i mitten av 1990-
talet. Slutligen redovisas ett resultatperspektiv på projekt, vilket hittills 
inte varit explicit behandlat som alternativt perspektiv inom projektforsk-
ningen. Resultatperspektivet, som utgör det överordnade perspektivet, är 
även en grund för utformningen av ramverkets tre analysmodeller. 

Utveckling av teori förutsätter ett tydligt perspektiv på det fenomen som 
ska utforskas (Andersen 2006). Det finns många exempel på försök att 
anlägga olika perspektiv på projekt och projektledning inom forskningslit-
teraturen. Exempelvis identifierar Söderlund (2011), i en genomgång av 
forskningslitteraturen, sju olika ”skolbildningar”, alla med ett eget per-
spektiv på projekt och projektledning.  

På grund deras centrala position i projektforskningen har följande tre per-
spektiv på projekt valts att utgöra den ena dimensionen i studiens ramverk: 

• Processperspektivet – bygger på den traditionella synen på projekt och 
projektledning där fokus främst ligger på metoder och tekniker för pro-
jektets planering, osäkerhetshantering och projektets förmåga att levere-
ra ett projektresultat enligt originalplanen.  

• Organiseringsperspektivet – bygger på den sociala inriktningen (se av-
snitt 1.5.4) där individer, team, roller och organisering av temporära 
samarbetsformer är i fokus för projektanalyser och teoribildning.     

• Resultatperspektivet – existerar implicit i de övriga skolbildningarna. 
Flera forskare har även ifrågasatt synen på projektresultatet, -målet och 
-effekterna som triviala fenomen utan behov av problematisering. 
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Teoretisk härledning 

Två av perspektiven, process och organisering, representerar de två star-
kast etablerade synsätten inom projektforskningen (Packendorff 1993; 
Söderlund 2004). Exempelvis tillämpar Packendorff (1993) de två per-
spektiven ”projekt som plan” respektive ”projekt som temporär organisa-
tion” i sin genomgång av forskningen på projektområdet. 

Resultatperspektivet är inte explicitgjort på samma sätt i forskningen, men 
frågan om vad som egentligen utgör kriterierna för ett lyckat projekt har 
tilldragit sig ett ökat intresse det senaste decenniet och har diskuterats av 
flera forskare (t.ex.Baccarini 1999; Shenhar et al. 2001).     

Det har även föreslagits ett antal teoretiska analysmodeller som i huvudsak 
bygger på de tre valda perspektiven. Exempelvis utgörs Andersens (2010) 
”X-model” som syftar till att utvärdera projekt av komponenterna resurser 
(”input”), process, och resultat (”output”). Shenhar (2007) föreslår tre 
centrala forskningsperspektiv; strategi, process och team/ledarskap.   

Empirisk härledning 

De tre perspektiven, som delvis är väl representerade i forskningslitteratu-
ren, utgör dessutom en naturlig grundmodell för yrkesmässig verksamhet. 
All yrkesmässig verksamhet syftar till att uppnå någon typ av resultat, och 
begreppet ”yrkesmässig” pekar på att det är människor som utför arbetet, 
dvs. ”människor som utför arbete som ger resultat” (Jansson & Ljung 
2009). 

7.1  Processperspektivet 

Den övervägande delen av forskarsamfundet har under många år valt att 
betrakta projekt och projektledning ur ett processperspektiv (Packendorff 
1993). Detta traditionella synsätt, har bland annat lett till utveckling av 
omfattande processer och modeller för projektplanering och -uppföljning, 
exempelvis PMI:s ”A Guide to the Project Management Body of Know-
ledge” (Project Management Institute 2008).   

Teoribildningen inom projektområdet har sedan mitten av 1900-talet i 
stora delar styrts av synen på projektledning som en metod för att planera 
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och hantera genomförandet av komplexa uppgifter (Söderlund 2005). En-
ligt detta synsätt handlar projektledning om att tillämpa metoder och tek-
niker som möjliggör en strukturerad, mekanisk och rationell styrning av 
projektet (Blomquist et al. 2010)25. Ett lyckat projekt ska leverera planerat 
resultat inom planerad tids- och kostnadsram, dvs. projektets framgång 
avgörs främst genom en jämförelse mellan faktiskt utfall och den ur-
sprungliga projektplanen (Cicmil & Hodgson 2006). 

Planens betydelse 

Synsättet framhåller planeringens och planernas roll som avgörande fakto-
rer för framgången (Packendorff 1993). Den traditionella teoribildningen 
har fokuserat på möjligheterna att optimera projektplanerna genom till-
lämpningen av planeringstekniker och -metoder. Huvudprincipen för pro-
jektplaneringen är att bryta ner hela uppgiften i små delar, så kallade ar-
betspaket, som tidsätts och ordnas i en logisk ordningsföljd (t.ex. Jansson 
& Ljung 2004). Eventuell osäkerhet i tids- och resursbedömningar hante-
ras genom matematiska kalkylmodeller och användning av buffertar. Upp-
följningen av projektet är därefter inriktad på att kontrollera att planen 
hålls. Om avvikelser upptäcks är den naturliga åtgärden att korrigera arbe-
tet, t.ex. öka resursinsatsen, inte att utvärdera och eventuellt förändra pla-
nen (Koskela & Howell 2002; Koskela & Ballard 2006). 

Standardisering och processer 

Övertygelsen om att planeringen är kärnan i projektledningskompetensen 
har lett till att stora projektledningsorganisationer, såsom PMI och IPMA, 
genomfört omfattande arbeten för att definiera och standardisera en gene-
rell verktygslåda med planeringstekniker som är giltiga för alla projekt 
oavsett bransch eller typ. Synsättet och teknikerna har spridits över hela 
världen och till de flesta branscher (Engwall 1995; Whitley 2006). Ytterli-
gare ett uttryck för detta så kallade rationalistiska synsätt är de försök som 
gjorts för att kvalitetssäkra projekten genom att processorientera aktivite-
terna för projektledningen (t.ex. Humphrey 1989).   

                                                      
25 Jfr Packendorffs (1993) ”projekt som plan” och Söderlunds (2005) ”optime-
ringsskolan”. 
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Projektmodeller 

Ett annat uttryck för rationalitet och processfokus är användningen av 
generella eller verksamhetsanpassade projektmodeller. En projektmodell 
syftar till att etablera ett gemensamt (projekt-)språk i organisationen, och 
specificerar vanligtvis de roller, verksamhetsbeslut, projektfaser och do-
kument som ska tillämpas vid varje projektgenomförande (Engwall 
2003a).   

7.2  Organiseringsperspektivet 

Organiseringsperspektivet i ramverket bygger på den så kallade ”sociala” 
inriktningen (Söderlund 2004) som sedan mitten av 1990-talet har repre-
senterat ett tydligt alternativ till det traditionella processorienterade syn-
sättet.  

Utgångspunkten för teoribildningen är den temporära organisationen. In-
riktningen har förespråkats främst av skandinaviska forskare, bland andra 
Lundin & Söderholm (1995) som formulerade en teori om den temporära 
organisationen och hur projekt utvecklas. De fyra grundläggande begrep-
pen i teorin är tid, arbetsuppgift, team och förändring/övergång (”transi-
tion”). Dessa karaktärsdrag tillämpas i utvecklingen av teorin för att av-
gränsa den temporära organisationen ifrån andra arbetsformer, exempelvis 
permanenta verksamheter. 

Projekt som organisation 

Att studera projekt ur ett organiseringsperspektiv är i och för sig ett ny-
gammalt synsätt. I Gaddis (1959) klassiska artikel om projektledning be-
skrivs projekt som ”en organisatorisk enhet ägnad att uppnå ett mål”. Ef-
tersom projektet är temporärt till sin natur är även (oftast) projektorganisa-
tionen temporär. När projekt genomförs inom yrkesmässiga verksamheter 
uppstår nya roller med specificerade aktiviteter, ansvarsområden och be-
fogenheter (Ericsson Project Management Institute 1999; Engwall 2003a). 
Detta innebär även att nya relationer, exempelvis mellan projektledare och 
linjechefer, skapas i samband med initieringen av projekten. 
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Organisation och organisering 

Den sociala inriktningen fokuserar inte bara på den temporära organisatio-
nen som en grupp individer, ofta i nya roller, sammanförda för att möjlig-
göra utnyttjandet av olika kompetenser. En viktig aspekt i teoribildningen 
är även organiseringen, dvs. processen att forma och etablera den nya 
organisationen (Berggren & Lindkvist 2001). Även om projekt har relativt 
tydliga mål, sätter förstagångskaraktären i uppgiften sin speciella prägel på 
organiseringen. Besluten om vilka metoder som ska användas, vilket arbe-
te som ingår, i vilken ordning det ska utföras, hur lång tid det får ta, och 
hur rollerna ska fördelas i projektet, är mer eller mindre öppna för för-
handling (Lundin & Söderholm 1995). För att acceptera nya arbetsuppgif-
ter där ännu ingen vet hur utfallet av arbetsinsatsen kommer att bli, behövs 
tillåtelse att prova, göra fel, och prova igen. En av de grundläggande idé-
erna inom den sociala inriktningen är att förståelsen för projektarbetsfor-
men måste bygga på insikter om lärande, motivation och deltagande (t.ex. 
Christensen & Kreiner 1997). 

7.3  Resultatperspektivet  

Det tredje perspektivet i SPA-ramverket utgår ifrån projektresultatet – ett 
relativt outforskat perspektiv med tanke på att projekt är tydligt målorien-
terade (Morris 2010). Funderingarna kring vilket arbete som ska utföras, 
och vilka som ska utföra arbetet, startar alltid i en tanke kring något som 
ska uppnås. Projekt existerar på grund av att något viktigt och komplext 
behöver lösas (Goodman & Goodman 1976). 

Traditionellt har projektforskningen utgått ifrån att projektmålet kan be-
traktas som ”ett specificerat resultat med tids- och kostnadsramar” (Cicmil 
& Hodgson 2006). När väl detta är fastställt övergår forskaren vanligtvis 
till de problem som dominerat forskningsfältet sedan 1950-talet, dvs. frå-
gor om olika planeringstekniker och organisering. Forskning om projekt-
målets karaktär och dess påverkan på hur projektet planeras, organiseras 
och realiseras lyser med sin frånvaro med några få undantag (Shenhar et 
al. 2002; Andersen 2006). 

Den traditionella projektledningsläran trivialiserar alltså frågan om projek-
tets leverabler, projektmålet, projektets effekter, samt intressenternas öns-
kemål, behov och krav. Detta är motiverat om projektledarens uppgift 
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avgränsas till att leda genomförandet av projekt där mål, krav och strategi-
er upplevs som konkreta och redan är bestämda (Morris 2010). Dagens 
projektifierade samhälle visar dock upp en annan bild, där projektledning 
ofta innebär ett större ansvar för analys av intressenternas situation och 
innebörden av kraven på projektet (Morris 2011). Följande avsnitt återger 
några av de resonemang som förts kring projektresultat, -mål och effekter 
inom projektforskningen, dvs. diskussioner med utgångspunkt i ett resul-
tatperspektiv. 

Mål och effekter – en nyanserad bild   

Ett steg mot en nyansering och problematisering av projektmålet är att 
ifrågasätta den traditionella bilden av det lyckade projektet (Atkinson et 
al. 2006). Flera forskare ger numer projektets effekter för moderorganisa-
tionen större betydelse vid utvärderingen av projektet (Cicmil et al. 2006). 
Många projekt kan därför anses lyckade även om inte tidplanen eller bud-
geten hålls (White & Fortune 2002). Shenhar et al. (2001) menar att pro-
jektets framgång kan bedömas utifrån fyra kriterier: Intern projekteffekti-
vitet (dvs. leverans enligt plan), nytta för kunden, kortsiktiga affärseffekter 
(exempelvis ökad försäljning) samt långsiktiga effekter för verksamheten 
(exempelvis ökad konkurrensförmåga eller marknadsandel). Andra forska-
re vill byta fokus, exempelvis Morris (2010) som menar att det är förmå-
gan att leverera projektet framgångsfullt till kunden (eller projektspon-
sorn) som ska utvärderas – inte att projektet levererar planerat resultat 
inom planerad tid- och budgetram.  

Hur framgångskriterierna ska rangordnas, och vilken aspekt som är den 
avgörande, varierar mellan olika projekttyper och situationer (Atkinson et 
al. 2006). Exempelvis är projektets upplevda effekter starkt kopplade till 
att tidplanen hålls i evenemangsprojekt eller projekt av typen Y2K, dvs. 
kvalitetssäkringen av olika informationssystem inför millennieskiftet (At-
kinson 1999). 

Kategorier av resultat och effekter 

Enligt Shenhar et al. (2002) misslyckas många projekt på grund av att 
ledningen antar att alla projekt kan hanteras likadant, och föreslår ett ram-
verk i flera dimensioner för klassificering av projekt. Dimensionen ”orga-
nisationens strategiska mål” används för att identifiera följande projektty-
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per: produktutvecklingsprojekt, långsiktiga strategiska projekt, problem-
lösningsprojekt, interna förbättringsprojekt samt forskningsprojekt. En 
liknande indelning görs av Berggren & Lindkvist (2001): Forskningspro-
jekt, utvecklingsprojekt, anläggningsprojekt samt installationsprojekt. 
Betraktat ur ett resultatperspektiv (vilket inkluderar både resultatet och 
effekterna av projektet) är det stora skillnader mellan dessa projekt, t.ex. 
mellan att utveckla en ny produkt och att åstadkomma nya beteenden i 
organisationen. Andersen (2006) menar att det behövs en ny projektled-
ningsteori speciellt för interna förändringsprojekt (”renewal projects”), 
bland annat på grund av att målen i förändringsprojekten är av speciell 
karaktär. Inom traditionell projektplanering är tekniken WBS (”Work Bre-
akdown Structure”) vanlig för att bryta ned projektuppgiften i mindre han-
terbara arbetspaket. I interna förändringsprojekt är det, enligt Andersen, 
viktigare att göra motsvarande nedbrytning av syftet och målet med pro-
jektet.  

Otydliga mål 

En annan aspekt på mål och resultat är hur tydligt vi kan specificera målet 
vid projektets initiering. Turner & Cochranes (1993) kategorisering av 
projekttyper är baserad på om målen respektive metoderna är väldefiniera-
de eller inte (se avsnitt 1.5.6). Enligt författarna är det konstruktionspro-
jekt som, med både tydliga mål och metoder, har de största chanserna att 
lyckas (enligt traditionella mått). Svårigheterna att specificera projektmå-
let är en orsak till kritiken mot de gängse projektmodeller som tillämpas i 
traditionella produktutvecklingsprojekt. Det visar sig gång på gång att 
kunskapen om projektmålet förändras under projektets gång (Engwall 
2003a; Atkinson et al. 2006). En osäkerhet om projektresultatet och -målet 
får praktiska konsekvenser för projekthanteringen. Inom IT-branschen har 
de till synes oöverstigliga svårigheterna att specificera resultatet långt i 
förväg (så att både leverantör och kund ser samma sak) lett till att agila 
metoder tillämpats alltmer (Fredriksson & Ljung 2010b).  

En föränderlig omvärld 

Även om projektmålen i sig är väldefinierade kan förändringar i omvärl-
den orsaka problem för projektet, speciellt med tanke på det traditionella 
kravet på leveransprecision enligt plan. Christensen & Kreiner (1997) 
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menar att projekt som genomförs i en instabil miljö/omgivning inte kan 
utnyttja fördelarna med de traditionella planeringsteknikerna. Det pro-
jektmål som fastställs idag, kanske är helt meningslöst om två år. Snabba 
och svårbedömda förändringar i omvärlden, t.ex. att kundens situation, 
kompetens eller preferenser förändras, kan tvinga projektet att tillämpa 
planerna på ett sätt som tillåter genomgripande omplaneringar och nya 
prioriteringar gentemot organisationens övriga åtaganden (Thomas & 
Mengel 2008).  

Under 2000-talet har det ”agila” synsättet etablerats, främst inom IT-
branschen där det länge funnits stora problem att lyckas med projekt enligt 
den traditionella måttstocken, dvs. projekt där resultatet, tidplanen och 
budgeten överensstämmer med originalplanen (Standish Group Internatio-
nal 2001). I agil projektledning överges ambitionen att kunna fastställa 
(låsa) kravspecifikationen och planera hela projektet innan realiseringen 
påbörjas. Istället genomförs små iterativa utvecklingscykler som avslutas 
med leverans av funktionsdugligt resultat, t.ex. programvara (Fredriksson 
& Ljung 2010b).  

Intressenternas olika uppfattning om målet 

Projekt initieras utifrån en idé (Engwall 1995) eller ett beslut om att skapa 
ett resultat som ska vara färdigt vid en viss tidpunkt till en viss kostnad. 
Även om målet är tydligt specificerat behöver inte alla intressenter ha 
samma uppfattning om nyttan med projektet (Westerveld 2003; Diallo & 
Thuillier 2005; Jugdev & Müller 2005). Intressenternas olika drivkrafter 
visar sig ofta bli avgörande för hur projektet lyckas. Intressenternas brist 
på samsyn benämns av Remington & Pollack (2007) som drivkraftskom-
plexitet (”directional complexity”) och skapar behov av helt andra verktyg 
än de traditionella planeringsteknikerna (se kapitel 10). 

Mål för organisering 

Det som berörts ovan har mestadels handlat om projektmålets relation till 
verksamhetens strategier och betydelsen för projektplanering och realise-
ring. Att tydliga mål och aktivt arbete med målsättning även har stor bety-
delse för individers och gruppers motivation är väl dokumenterat (Gäll-
stedt 2003). På grund av resultatets engångskaraktär ger projektarbetsfor-
men goda möjligheter till målsättningar som är tydliga och inspirerande i 
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relation till målen i den kontinuerliga verksamheten, men projektmålets 
tydlighet kan även bli pressande när projektet utsätts för ändringar och 
tidspress (Blomquist & Gällstedt 2008). Tydliga projektmål och utmanan-
de etappmål på vägen, i kombination med en hög grad av självbestämman-
de, kompetensutveckling och samhörighet med övriga projektdeltagare är 
faktorer som påverkar motivationen positivt för de flesta människor (Deci 
& Flaste 1995). 

7.4  Tre perspektiv med resultatperspektivet i 
förgrunden 

De tre beskrivna perspektiven utgör den ena dimensionen i SPA-ramverket 
och har följande fokusområden med avseende på särdrag i projekt: 

• I resultatperspektivet fokuseras på särdrag i projektet med avseende på 
leverablernas karaktär, projektmålet (kategori av resultat, tidsram och 
kostnadsram), samt projektets effekter på kort och lång sikt. 

• I processperspektivet fokuseras på särdrag i projektet med avseende på 
faser, huvudaktiviteter, beslutsprocesser och projektstrategier. 

• I organiseringsperspektivet fokuseras på särdrag med avseende på eta-
bleringen och funktionen av interna och externa roller i projektet, samt 
relationer, ansvar och befogenheter. 

Resultatperspektivet som utgångspunkt 

Forskningen inom projektområdet har som redovisats ovan länge föresprå-
kat en rationalistisk och processfokuserad syn på projekt och projektled-
ning. Kritik har bland annat kommit från den ”sociala” inriktningen som 
fokuserat på projekt som temporära organisationer, men även andra skol-
bildningar inom projektområdet har visat på behovet av nya angreppssätt 
och teorier. 

Ett resultatperspektiv tillämpas i en del av forskningslitteraturen, exem-
pelvis i diskussionen om lyckade projekt, men är inte explicit uttryckt som 
ett projektteoretiskt perspektiv. För att utveckla beskrivningar av särdrag i 
projekt framstår resultatperspektivet som en fruktbar teoretisk utgångs-
punkt, enligt följande argumentation:  
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Engångsresultatet motiverar existensen 

Projekt är av naturen målorienterade (Morris 2010), och utgår alltid ifrån 
ett tänkt slutresultat som är mer eller mindre tydligt specificerat. Ett beslut 
om ett framtida projektresultat orsakar initiering av en temporär organisa-
tion som planerar och genomför en temporär serie av aktiviteter. Varken 
processen (aktiviteterna) eller projektorganisationen skulle behövas om 
målet inte existerade (Engwall 1995; Söderlund 2004). Detta är visserligen 
inte något speciellt för projektarbetsformen – ett önskat resultat ligger 
oftast till grund för att både en process eller linjeorganisation existerar. En 
skillnad är dock att avdelningen i en organisation inte upplöses när målen 
är uppnådda. 

Engångskaraktären ger mångfald/variation 

I projekt är resultatet av engångskaraktär. Karaktären på och relationerna 
mellan resultat, tidsramar, budget, prioritering och effekter styr utform-
ningen av både processen och organiseringen. Detta är speciellt tydligt i 
projektsammanhang, exempelvis allokeras enbart det antal resurser med 
rätt kompetens som behövs till respektive projekt, medan en avdelning 
normalt inte upplöses efter uppnådda mål utan lever vidare med nya mål 
att sträva mot. I många fall är resultatet abstrakt och existerar enbart i 
människors tankar, eller på ritbordet. Vår mentala, sociala och fysiska 
konstruktion av projektet utgår ifrån det tänkta projektmålet och dess ef-
fekter – även om fokus kan ligga på processen eller den temporära organi-
sationen vid studier av projektet. 

7.5  Resultatperspektivet – utgångspunkten för 
ramverkets analysmodeller 

Resultatperspektivet utgör det överordnade perspektivet i SPA-ramverkets 
ena dimension. Detta innebär inte att process- och organiseringsperspekti-
ven åsidosätts eller trivialiseras, men att de är underordnade resultatper-
spektivet. 

En av utgångspunkterna för utformningen av ramverkets tre analysmodel-
ler är variationen i och relationerna mellan projektets leverabler, projekt-
målet och effekterna. Indelningen är baserad på bland annat Baccarinis 
(1999) problematisering och definition av begreppet ”lyckat projekt” 
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(”project success”). Med de begrepp som tillämpats i denna avhandling 
kan resultatperspektivet beskrivas med komponenterna leverabler, pro-
jektmål (resultat, tid, kostnad) samt effekter (se figur 7.1).  

 

Figur 7.1. Resultatperspektivets komponenter 

SPA-ramverkets tre analysmodeller kan härledas från de olika komponen-
terna i resultatperspektivet enligt följande: 

• Analysmodell 1: Strategisk betydelse (se kapitel 8). 

Behandlar variationer i projektmålet och projektets effekter, exempelvis 
prioritet mellan kvalitet, tid och kostnad i projektmålet, kategori av resul-
tat i ett strategiskt avseende, eller samband mellan projektmål och effekter. 
Variationerna får konsekvenser för t.ex. beslutsprocessen och projektens 
avgränsning. 

• Analysmodell 2: Operativ logik (se kapitel 9) 

Behandlar variationer i leverablernas karaktär, exempelvis produkt (vara 
eller tjänst), aktivitet, pseudo/NUL (ingenting), eller utvärdering av 
genomförd aktivitet. Variationerna får direkta konsekvenser för vilka pla-
nerings- och utförandelogiker som är möjliga och lämpliga.  
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• Analysmodell 3: Komplexitet (se kapitel 10) 

Behandlar variationer i kompliceringsgrad, osäkerhet, intressentsituatio-
nen (t.ex. bristande samsyn eller konflikter) och kontextens stabilitet. Va-
riationerna får konsekvenser för exempelvis valet av planeringstekniker, 
möjligheten att detaljplanera, och hantering av osäkerhet. 

7.6  Summering 

Kapitlet har beskrivit de tre perspektiv på projekt som utgör den ena di-
mensionen i SPA-ramverket. Tillsammans utgör resultat-, process- och 
organiseringsperspektiven en slags grundmodell för yrkesmässig verksam-
het, som även är väl tillämpad i olika varianter inom projektteorin. Sär-
skild uppmärksamhet har ägnats åt en problematisering av resultatperspek-
tivet, som jämfört med process- och organiseringsperspektiven behandlats 
sparsamt i forskningslitteraturen.  

Karaktären på och relationerna mellan leverabler, projektmål och effekter 
ger upphov till stora variationer med avseende på projektens särdrag och 
styr dessutom till stora delar utformningen av både processen och organi-
seringen. Resultatperspektivet har därför valts som det överordnade per-
spektivet i SPA-ramverkets tre analysmodeller.   
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8  Analysmodell 1: Strategisk betydelse 
Den omfattande projektifieringen har medfört att projekt initieras och 
genomförs med en mängd olika mål och syften. Fokus på projektets stra-
tegiska betydelse för moderorganisationen ger goda möjligheter att be-
skriva särdrag för olika projekttyper. I ramverkets första analysmodell 
beskrivs projektet med utgångspunkt i fem olika strategiska projektarke-
typer: Produktutvecklings-, marknads-, internt förändrings-, kundorder- 
och evenemangsprojekt. De representerar, i sina renodlade former, ab-
strakta tankemodeller med avsikten att göra viktiga mönster för effektiv 
projekthantering tydliga. 

Analysmodellen motiveras i ramverket på grund av projektstyrningens roll 
i projekthanteringen. Vid en analys av särdrag i projekt är det viktigt att 
inte bara projektledningen diskuteras, utan även andra aktörers (speciellt 
ledningens) roller i projektet (Karlsen 2010). Det är cheferna i organisa-
tionen som initierar, ansvarar för styrningen (t.ex. prioritering och upp-
följning) och beslutar om nedläggning eller avslut av projekten. Ett pro-
jekts funktion/syfte i organisationens strategi bestämmer till stora delar 
rollspelet kring projektet, och det är i detta avseende betydande skillnader 
mellan t.ex. ett kundorderprojekt och ett internt förändringsprojekt (t.ex. 
Artto & Dietrich 2004). 

8.1  Teoretisk härledning 

Den första analysmodellen fokuserar på särdrag som förklaras av den stra-
tegiska betydelse projektet har i organisationens verksamhet. Analysmo-
dellens utformning kan härledas teoretiskt utifrån följande tre komponen-
ter: projektmål och effekter i resultatperspektivet, karaktärsdraget signifi-
kans i projektdefinitionerna, samt existerande projekttypologier.      

Projektmål och effekter i resultatperspektivet 

De särdrag som förklaras av den strategiska betydelsen kan härledas till 
variationer i projektmålet och projektets effekter (se kapitel 7). Det kan 
gälla prioriteten mellan resultatets kvalitet, tid och kostnad i projektmålet, 
resultatets kategori i ett strategiskt avseende, eller sambanden mellan pro-
jektmål och effekter. 
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Karaktärsdraget signifikans i projektdefinitionerna   

I projektdefinitioner förekommer ”signifikans” eller ”av kritisk natur” som 
karaktärsdrag för projektuppgifter. Detta har troligtvis sin förklaring i den 
tidigare uppfattningen att projekt var en extraordinär företeelse i organisa-
tionens verksamhet (jfr Packendorff 1993). I den största andelen av forsk-
ningen inom projektområdet har man dessutom fokuserat på stora anlägg-
nings- eller utvecklingsprojekt (t.ex. Söderlund 2005), vilket gjort det 
naturligt att lägga till karaktärsdraget signifikant i projektdefinitionerna.  

Signifikansbegreppet är centralt i analysmodell 1, men istället för att be-
döma graden av signifikans framträder särdragen i projektet tydligare vid 
fokus på vilket sätt en uppgift är signifikant, dvs. vilken strategisk betydel-
se projektet har. 

Existerande projekttypologier 

Det har funnits ett stort intresse bland forskare att skapa typologier av 
projekt med utgångspunkt i det strategiska perspektivet. Shenhar et al. 
(2002) identifierar fem olika projekttyper med utgångspunkt i projektets 
strategiska mål:  

• Vidareutvecklingsprojekt (”extension projects”) som genomförs för att 
uppgradera tidigare produktsortiment. Idén är att skapa intäkter utan att 
investera i stora nyutvecklingar. Några exempel är nästa års modell av 
en etablerad bilmodell eller en ny mobiltelefon med några förbättrade 
funktioner. 

• Strategiska projekt som syftar till att skapa eller behålla en strategisk 
position på marknaden. Dessa projekt har ofta ett långsiktigt perspektiv 
och kan avgöra organisationens fortlevnad. Utveckling av helt nya bil-
modeller eller flygplan är exempel på denna projekttyp.  

• Problemlösningsprojekt där målet är att lösa ett problem som hindrar 
fortsatt verksamhet, t.ex. att utveckla en ny produktionsmetod eller en 
ny funktionalitet som kan ingå i flera kommande produkter. 

• Interna förändringsprojekt (”utility projects”) som genomförs för att 
skapa förutsättningar för fortsatt verksamhet, t.ex. omorganisering eller 
inköp och installation av IT-stöd.  
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• Forskningsprojekt där syftet är att utforska nya idéer och att öka kun-
skapen som en investering i framtiden. 

Lindkvist & Berggren (2001) menar att man i industriella sammanhang 
kan identifiera fyra huvudtyper av projekt:  

• Forskningsprojekt – där målet är att generera en viss typ av kunskap. 
Karakteristiskt för projekttypen är den höga graden av osäkerhet om 
målet överhuvudtaget är nåbart. 

• Utvecklingsprojekt – med målet att leverera en ny produkt eller ett sy-
stem. 

• Anläggningsprojekt – målet är en fast anläggning, t.ex. en bro, fabrik 
eller kraftverk. Denna projekttyp karaktäriseras av ett stort antal in-
blandade aktörer samt resultatets långa varaktighet. 

• Installationsprojekt – med målet att konstruera och installera exempel-
vis ett datasystem. Ett särdrag för denna projekttyp är interaktionen 
mellan den tekniska utformningen av t.ex. ett datasystem, och använ-
darnas krav som kan vara mer eller mindre outtalade. 

Vidare föreslår Söderlund (2005) en typologi med affärsprojekt, utveck-
lingsprojekt och förändringsprojekt. Affärsprojekten bygger på kontrakt 
med kunden. Utvecklingsprojekt är utveckling av nya produkter, vari även 
forskningsprojekten ingår. Dinsmore et al. (2000) gör en klassificering 
med utgångspunkt i strategisk betydelse: Strategiska, operativa, kapital-, 
produkt- och marknadsrelaterade projekt. 

8.2  Analysmodellens struktur 

Den formulerade projekttypologin i analysmodellen är en syntes av existe-
rande typologier, egna erfarenheter från multiprojektmiljöer, och fråge-
ställningarna inför de strategiska beslut som tas av organisationens högsta 
ledning.  

Jämfört med egna erfarenheter från multiprojektmiljöer saknades två pro-
jekttyper, med särdrag i strategisk betydelse, i forskningslitteraturens typo-
logier. Dels projekt i syfte att påverka efterfrågan på organisationens pro-
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dukter (varor och tjänster), dels projekt i syfte att leverera ett evenemang 
till en potentiell publik.  

Enligt Rummler & Brache (2005) utgör bland annat följande frågor en 
grund för att formulera organisationens övergripande strategi:  

1) Vad ska vi erbjuda, och varför ska kunderna välja just oss? 

2) Till vem ska vi erbjuda våra produkter? 

3) Hur ska det gå till när vi framställer och levererar vårt erbjudande till 
kunderna? 

Tre typer av projekt kan direkt härledas till dessa tre strategiska frågor. 
Första frågan handlar om organisationens produktmix. Om den behöver 
förändras kan det bli aktuellt att initiera ett eller flera produktutvecklings-
projekt. Om efterfrågan från kunder och marknader (fråga 2) behöver för-
ändras/påverkas kan detta göras i projektform, i så kallade marknadspro-
jekt (Scheuch & Shuh 1994; Anderson & Getz 2005). Den tredje frågan 
utmanar behovet av förbättringar avseende t.ex. arbetsmetoder, processer 
eller organisation – vilket kan leda till initiering av interna förändrings-
projekt.  

Inom organisationens operativa verksamhet kan ytterligare två projektar-
ketyper förekomma i form av kundorderprojekt (jfr affärsprojekt, Söder-
lund 2005) och evenemangsprojekt (Getz 2005; Bowdin et al. 2006) – 
även om strategin innebär att inga förändringar ska genomföras inom vare 
sig produktmix, marknadens efterfrågan eller det interna arbetssättet.  

I den första analysmodellen beskrivs alltså projektet genom den föreslag-
na typologin med fem strategiska projektarketyper: Produktutvecklings-, 
marknads-, internt förändrings-, kundorder- och evenemangsprojekt 
(Jansson 2005; Jansson & Ljung 2010). Varje strategisk projektarketyp 
uppvisar specifika karaktärsdrag som kommer till uttryck i analysmodel-
lens tre perspektiv (se figur 8.1).  

Särdragen i resultatperspektivet beskrivs med fokus på effekter (de kort- 
och långsiktiga effekterna av projektet) samt projektmålet (resultat, tid- 
och kostnadsramar). Särdragen i processperspektivet beskrivs med fokus 
på beslutsprocess (de övergripande verksamhetsbesluten under projektet) 
samt projektfaser (indelningen av projektet i faser och deras innehåll). 
Särdragen i organiseringsperspektivet beskrivs med fokus på roller (an-
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svar, befogenheter och arbetsuppgifter för dem som är inblandade i pro-
jektet) samt organisation (ansvarsområden och organisationsstruktur).    

Observera att typologin och analysmodellen lyfter fram särdrag inom de 
angivna fokusområdena i de renodlade projektarketyperna. Ett reellt en-
skilt projekt kan beskrivas med karaktärsdrag från en eller flera arketyper, 
t.ex. ett kundorderprojekt som samtidigt innebär utveckling av en produkt. 

 

Figur 8.1. Analysmodell 1 – Strategisk betydelse 

8.3  Produktutvecklingsprojekt  

Ett produktutvecklingsprojekt initieras utifrån ett strategiskt beslut om att 
organisationens produktmix ska förändras (Rummler & Brache 2005) ge-
nom att utveckla ett nytt erbjudande. Organisationens utbud av tjänster 
och varor i olika kombinationer, som utgör de erbjudanden organisationen 
vill tillhandahålla marknaden, behöver utvecklas för att motsvara kunder-
nas önskemål och för att ge konkurrensfördelar (Olin 2004).  

Förekomst och varianter 

I många organisationer, t.ex. Ericsson, Volvo och Astra Zeneca, är pro-
duktutvecklingsprojekt en central del av verksamheten (Söderlund 2005). 
Vision och strategier utgår från en typ av produkt där man har ett tekniskt 
försprång och efterfrågan från marknaden. Produkternas livstid tycks bli 
allt kortare och de olika produktutvecklingsprojekten avlöser varandra, 
eller till och med går om lott, dvs. en ny produktutveckling påbörjas redan 
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innan den föregående produkten kommit ut på marknaden (Olin 2004). 
Inom branscher som läkemedel, telekommunikation, IT, bil- och försvars-
industri är den kontinuerliga utvecklingen av erbjudandet, dvs. produkter-
na, vanligen en så central del av verksamheten att den närmast ingår i ett 
slags operativt flöde. Det gäller att ständigt försörja företagets marknad 
med nya produktvarianter (Jansson & Ljung 2009), vilket medför att en 
betydande del av personalen är sysselsatt med arbete i dessa projekt. 

Den största andelen forskningslitteratur om produktutveckling handlar om 
banbrytande produkter, stora system och oftast om stora företag såsom 
Ericsson, Saab, Toyota eller ABB (t.ex. Engwall 2004b; Söderlund 2005). 
Men även små- och medelstora företag genomför produktutvecklingar om 
än av mindre omfattning, t.ex. utveckling av en ny kurs, eller design och 
konstruktion av en ny kaffemaskin (Nylin 2004; Turner et al. 2010). 

Förstudien 

Före projektstart genomförs en utredning (förstudie) för att avgöra om ett 
nytt erbjudande till marknaden ska utvecklas. Förutom de självklara gene-
rella frågorna (om det finns tillgängliga resurser, och om utvecklingen är i 
linje med strategierna) är följande frågeställningar typiska (se figur 8.2) i 
den utredning som föregår beslut om start av produktutvecklingsprojekt 
(t.ex. Pisano & Wheelwright 1995; Söderlund 2005): 

• Vilka behov, önskemål och krav hos kunderna ska den nya produkten 
tillfredsställa? 

• Är det tekniskt möjligt att framställa produkten? Har vi den tekniska 
kompetens och utrustning som krävs?   

• Vilka idéer eller produktvarianter är tänkbara (t.ex. olika funktioner 
och kvalitetsnivåer)? 

• Kan vi klara tidsramen för att träffa marknadsfönstret? Vill kunderna 
ha produkten när den är redo till försäljning? Hur ser konkurrensen ut 
på marknaden? 

• Vilken försäljning kan vi räkna med? Hur lönsam blir produkten, med 
bedömda budgetramar, i ett livscykelperspektiv?  

• Kan vi tillverka och leverera produkten i den omfattning vi planerar? 
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Figur 8.2. Analysområden i förstudien inför ett produktutvecklingsprojekt. 

Eftersom förstudiens syfte, åtminstone i grunden, är att utreda om ett pro-
jekt överhuvudtaget ska initieras, borde rimligen en del förstudier resultera 
i en nedläggning av projektidén. I praktiken följer dock inte beslutsfattarna 
alltid en rationell beslutsmodell (Cooper et al. 2002). Ett vanligt problem i 
projektintensiva organisationer är att det startas för många projekt (Cooper 
et al. 2002; Zika-Viktorsson et al. 2006). En studie på Ericsson (Keikkala 
& Olsson 1998) visade att i princip samtliga förstudier blev projekt. Dess-
utom kan organisationen ha etablerat ett synsätt som gör att nya projekt 
startas med jämna mellanrum, snarare än grundat på resultatet av en mark-
nadsanalys (Söderlund 2005). 

Projektet i affärsprocessen 

Baserat på resultatet av förstudien initieras ett produktutvecklingsprojekt. 
Ur ett strategiskt perspektiv kan projektet betraktas som en länk i en över-
gripande affärsprocess, där projektet föregås av en förstudie och följs av 
tillverkning, marknadsföring och försäljning (se figur 8.3).  

Utveckla 
erbjudande

Tillverka Marknads-
föra

Sälja och 
leverera

Produktutvecklings-
projekt

Förstudie Utveckla 
erbjudande

Tillverka Marknads-
föra

Sälja och 
leverera

Produktutvecklings-
projekt

Förstudie

 

Figur 8.3. Produktutvecklingsprojektet i affärsprocessen (omarbetad från 
Jansson & Ljung 2009)  
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Bilden av affärsprocessen som ett sekventiellt flöde är schematisk. Pro-
duktutveckling präglas alltmer av att t.ex. marknadsföring och försäljning 
påbörjas innan produkten är klar för leverans. Dessutom behöver tillverk-
ningen förberedas för inte tappa tempo (Pisano & Wheelwright 1995). 

8.3.1  Resultatperspektivet 

De förväntade effekterna på kort och lång sikt, produktens utformning, 
samt en precisering av vilka leverabler projektet överlämnar är i fokus för 
projektets styrning. 

Effekter på kort och lång sikt 

På en strategisk nivå är projektets syfte att utveckla och leverera just det 
som marknaden efterfrågar – inte det som är möjligt att göra. Den nya 
produkten ska ge god lönsamhet vid försäljning, eller utgöra en komplette-
ring av produktsortimentet som ger merförsäljning av övriga produkter, 
eller tjäna som instegsprodukt på en ny marknad (t.ex. Liljedahl 2001; 
Aaker 2005). 

Konkurrenssituationen och efterfrågan på marknaden är dock inte statiska. 
Under den tid produktutvecklingen pågår kan t.ex. konkurrenter med lik-
nande produkter hinna före med sina erbjudanden. En god lönsamhet för-
utsätter existensen av ett så kallat marknadsfönster där tillgång och efter-
frågan kan mötas (Ogawa & Piller 2006). Marknadens framtida efterfrå-
gan är alltså enbart potentiell, och på strategisk nivå krävs därmed att led-
ningen har kontroll både på funktionalitet, tid- och budgetramar, samt 
marknadssituationen för att projektets effekter ska kunna infrias (ibid.). 

Projektmål 

Förutom tid- och kostnadsramar är det avgörande för en effektiv projekt-
hantering att kunna bestämma exakt vad som ska levereras från projektet, 
med andra ord, hur långt i affärsprocessen projektet sträcker sig. Att pro-
jektet inte omfattar kontinuerlig försäljning eller service till kunderna är 
relativt enkelt att bli överens om – men exakt var i kedjan på väg till att 
försäljningen är igång ska projektet avslutas? Är projektet avslutat i och 
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med att en prototyp är utvecklad, eller ingår t.ex. provserie eller utbildning 
av personal på den nya produkten (Jansson & Ljung 2010)? 

I produktutvecklingsprojekt ska man utveckla och tillverka en produkt som 
inte finns tidigare. Ett problem är att kunna se bilden av den färdiga pro-
dukten framför sig, med alla de funktioner som man beslutat att inkludera. 
Dels handlar det om att överhuvudtaget kunna specificera exakt vad som 
avses med olika funktioner och kvaliteter, dels om att skapa samsyn kring 
resultatet – både vad som ska ingå och hur bra det ska bli (Andersen 
2003). Vad förutom produkten i sig ska levereras från projektet – ingår 
t.ex. manualer, dokumenterade servicerutiner, utbildningspaket och mark-
nadsföringsmaterial (ibid.)? 

8.3.2  Processperspektivet 

Genom ett antal övergripande verksamhetsbeslut initieras och drivs pro-
jektarbetet framåt under planeringsfasen och realiseringen (Engwall 
2004b). I framställningen nedan är besluten schematiskt inlagda i en gene-
rell modell (se figur 8.4), men när de i praktiken ska infalla är en fråga för 
den strategiska ledningen av projektet.  

Beslutsprocess och projektfaser 

Beslut 1:  Starta projektet. Svaren på frågorna i utredningen/förstudien 
bildar beslutsunderlaget för beslutet att starta projektet och in-
leda planeringsfasen. Beslutet innebär att projektet nu ska fo-
kusera på hur produkten ska se ut och planera hur utveckling-
en/framställningen ska gå till. Efter utredningsfasen kan dock 
en stor del osäkerhet kvarstå. Det kan finnas flera olika tänkba-
ra produktvarianter som alla måste utvärderas i funktionalitet, 
teknisk osäkerhet, lönsamhet, etc. 

Beslut 2:  Starta utvecklingen av produkten. Innebörden är att med pla-
nerna som grund starta utveckling av produkten.  Projektet går 
därmed in i realiseringsfasen. Beslutet kan i stort sett samman-
falla tidsmässigt med beslutet om låsning av designen.  
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Figur 8.4. Generella beslut och faser i ett produktutvecklingsprojekt 
(omarbetad från Jansson & Ljung 2004). 

Beslut 3:  Påbörja interna överlämningar. När den utvecklade produkten 
anses tillräckligt bra kan beslut tas om överlämning av resulta-
tet från projektet till mottagande enheter inom organisationen. 
De interna överlämningarna är oftast ett kritiskt moment för 
produktutvecklingsprojekt, eftersom normalt flera mottagande 
interna enheter är beroende av projektets resultat (Pisano & 
Wheelwright 1995).  

Beslut 4: Avsluta projektet. När överlämningen är slutförd och allt an-
svar för projektresultatet är överfört till moderorganisationen, 
kan projektet avslutas. Etappen innebär aktiviteter såsom åter-
lämning av resurser, stängning av konton, upprättande av slut-
rapport med de erfarenheter som gjorts under projektet. Slut-
rapporten överlämnas till moderorganisationen som grund för 
lärande inför nästa projekt (t.ex. Ericsson Project Management 
Institute 1999). 

Ytterligare övergripande beslut 

Någon gång, vanligtvis under planeringsfasen, låses designen, vilket inne-
bär att allt återstående planeringsarbete ägnas åt en enda produktversion. 
Exakt när detta sker, eller hur mycket arbete som ska läggas ner på olika 
produktvarianter innan ett beslut om att låsa designen kan tas, är en fråga 
för organisationens ledning (Ogawa & Piller 2006; Jansson & Ljung 
2010).  
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Den ökade globala konkurrensen inom många branscher, t.ex. mobiltele-
foni, har gjort att nya produkter kommer i en strid ström till konsumenter-
na. Ofta offentliggörs en ny produktversion i god tid innan den visas upp 
på en mässa. Beslutet att offentliggöra den kommande produkten är ett 
risktagande som kräver god insyn i produktutvecklingsprojektets status 
(Magnusson 2004; Olin 2004). 

8.3.3  Organiseringsperspektivet 

I det strategiska perspektivet handlar frågor avseende projektets organise-
ring om att ”säkra” ett effektivt genomförande så att de bedömda effekter-
na kan uppnås. I följande avsnitt behandlas några av de särdrag som ut-
märker produktutvecklingsprojekt. 

Roller – många interna mottagare 

Produktutvecklingsprojektet ger vanligtvis effekter i många delar av verk-
samheten, såsom marknadsföring, materialanskaffning, tillverkning, lager-
hållning, försäljning, leverans och eftermarknad (Pisano & Wheelwright 
1995).  

En konsekvens är att flera interna mottagare (chefer för t.ex. produktion 
och marknadsföring), intern projektbeställare, resursägare och projektleda-
re behöver samverka – helst i ett gemensamt forum för att skapa samsyn 
kring projektets resultat och genomförande (Pisano & Wheelwright 1995; 
Lindkvist et al. 2001). Utan samsyn på projektets genomförande finns en 
risk att enskilda intressenter dels bestämmer över de egna resurserna för 
att optimera sin egen verksamhet, dels begär ändringar i produkten, vilket 
kan skapa problem för både projektet och de övriga interna intressenterna.  

Organisation – beslut om komplexa produkter 

Komplexa produktutvecklingar kräver generellt insatser från många olika 
funktioner som behöver samverka i utvecklingsarbetet, vilket även tvingar 
upp de övergripande projektbesluten på en hög nivå i organisationen.   

En viktig uppgift för projektstyrningen är att skapa möjligheter för pro-
jektmedlemmarna att delta i projektet. Vilket relativt inflytande har pro-

161



  

162 

 

jektledaren på deltagarna? Är de kvar i sina avdelningar, eller tillbringas 
tiden helt och hållet i projektgruppen? (Wheelwright & Clark 1992).  

Ny teknik innebär som regel en viss osäkerhet med avseende på ledtider 
och behov av resurser. I stora utvecklingsprojekt där projektbeställaren är 
en chef på högsta nivån i organisationen kommer projektets styrgrupp att 
mötas relativt sällan. Detta kan även vara ett stort problem i mindre pro-
jekt som allokerat resurser från flera enheter i organisationen. För att pro-
jektledaren ska få tillgång till beslutskraft med kort varsel, behöver en chef 
på lägre nivå ges befogenheter att ta beslut som hjälper projektet framåt 
mellan styrgruppsmötena.  

8.4  Marknadsprojekt 

Ett marknadsprojekt initieras efter ett strategiskt beslut att förändra efter-
frågan på de produkter organisationen erbjuder marknaden. Ytterst syftar 
marknadsprojektet till att påverka (förändra eller bibehålla) kundernas 
beteende så att de köper och använder organisationens produkter (Ander-
son & Vincze 2000). Ett marknadsprojekt kan betraktas som ett externt 
förändringsprojekt.   

Förekomst och varianter 

Marknadsprojekt är inte behandlade inom forskningen i lika stor omfatt-
ning som produktutvecklingsprojekt, men delvis beroende på den ökade 
förändringstakten i samhället och globaliseringen, har de samlade sats-
ningarna i projektform fått utrymme även inom marknadsföringens områ-
de (Scheuch & Schuh 1994; O'Toole & Mikolaitis 2002). En satsning på 
marknadsföring kan ske genom att t.ex. bearbeta nya kundsegment, såsom 
en ny åldersgrupp eller ett nytt land, eller genom att bearbeta kända, redan 
etablerade kunder. 

Det går att särskilja två huvudtyper av marknadsprojekt: Dels marknads-
kampanjer där avsikten är att t.ex. skapa medvetenhet eller kunskap om 
produkten och företaget, positionera produkten på en marknad, eller öka 
den faktiska försäljningen genom tidsbegränsade erbjudanden. Dels direk-
ta försäljningsprojekt som riktar sig mot en eller några utpekade kunder, 
där avsikten är att få en order i anslutning till projektets genomförande.   
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Marknadsprojekt kan innehålla en stor variation av aktiviteter, t.ex. arran-
gemang av mässa, produktion av reklamfilm, annonskampanjer eller sälj-
aktiviteter såsom kundbesök, möten och utskick av reklammaterial. Of-
fentliga organisationer, t.ex. kommuner, kan arrangera festivaler i mark-
nadsföringssyfte för att öka turismen till regionen (Getz 2005).  

Förstudien 

Före initieringen av projektet görs en utredning för att avgöra om resurser 
ska användas på marknadsförings- och säljinsatser (t.ex. Anderson & 
Vincze 2000). Typiska frågeställningar som ingår i förstudien är (se figur 
8.5):   

• Är produkten klar för försäljning? Klarar vi att leverera? 

• Hur mycket är det värt att satsa på att påverka kunderna?  

• Vilken målgrupp eller marknad ska bearbetas?  

• Var befinner sig kunderna mentalt avseende uppfattningen om våra 
produkter? Vilken relation har kunden till vår produkt eller verksam-
het? 

En strategi inom marknadsföringen kan läggas upp enligt marknadsfö-
ringsmodellen AIDA (”Attention – Interest – Desire – Action”). Enligt 
AIDA-modellen passerar en kund genom alla skeden i modellen ett steg i 
taget. Om vi riktar vår marknadsföring mot kunder som inte känner till 
varken våra produkter eller företaget, är det enligt AIDA-modellen rätt ur 
taktisk synpunkt att satsa resurserna på information som enbart skapar ett 
medvetande om våra produkters existens (t.ex. Armstrong & Kotler 2000; 
Premeaux 2005).    

Om det gäller bearbetning av en specifik potentiell kund, är det lämpligt 
att arbeta enligt modellen SPIN (”Situation – Problems – Implications – 
Needs”) (Rackham 1995). Genom att först enbart intressera sig för kun-
dens situation och vilka problem man har i verksamheten kan en relation 
byggas upp med kunden. Nästa steg är att diskutera problemens konse-
kvenser och vilka behov som uppstår på grund av detta. Först därefter sker 
presentationen av den egna lösningen – produkten. 
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Figur 8.5.  Analysområden i förstudien inför ett marknadsprojekt. 

Projektet i affärsprocessen 

Baserat på resultatet av förstudien initieras ett marknadsprojekt. Ur ett 
strategiskt perspektiv kan projektet betraktas som en länk i en övergripan-
de affärsprocess, i två varianter: 

1) Projektet föregås av en förstudie/kundanalys och resulterar i underteck-
nad order från kund/kunder (se figur 8.6).  

2) Projektet utgör enbart en etapp med några av de marknadsaktiviteter 
som sammantaget ska åstadkomma försäljning till en specifik kund eller 
ett marknadssegment. Det kan vara det projekt som initieras direkt efter en 
förstudie, eller ett projekt som bygger vidare på tidigare insatser.  
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Figur 8.6. Marknadsprojektet i affärsprocessen (omarbetad från Jansson 
& Ljung 2009). 

8.4.1  Resultatperspektivet 

De förväntade effekterna på kort och lång sikt, specificeringen av effek-
terna (dvs. förändringen i mentalt tillstånd och beteende) vid initiering och 
avslut samt en precisering av vilka leverabler projektet överlämnar, sätter 
ramarna för utformningen av marknadsprojektets process och organise-
ring.  
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Effekter på kort och lång sikt 

På en strategisk nivå är marknadsprojektets syfte ytterst att påverka efter-
frågan av organisationens produkter. Exempelvis genom att göra produk-
ten eller organisationen känd inom ett kundsegment eller hos en specifik 
kund, eller att påverka en kund för att erhålla en order/förfrågan.  

Fokus i den strategiska styrningen av marknadsprojekt är bedömningen av 
kundernas nuvarande relation till organisationen och dess erbjudanden, 
och hur denna relation kommer att påverkas av projektet. Dels gäller det 
frågan om aktiviteterna ger någon effekt, t.ex. att kunderna får en ny upp-
fattning om organisationens produkter, dels huruvida projektet förmedlar 
en bild som stämmer överens med produktens egenskaper, leveransförmå-
ga och organisationens värderingar. (Jansson & Ljung 2009) 

Projektmålet 

De flesta typer av marknadsprojekt karaktäriseras av att de inte innehåller 
någon överlämning av konkreta leverabler vid projektets slut. När projek-
tets aktiviteter är utförda avslutas projektet, och en rapport som bekräftar 
att aktiviteterna är utförda kan fungera som substitut för leverabler från 
projektet. Marknadsprojektets resultat och måluppfyllelse mäts sedan i de 
effekter som uppstår, t.ex. ökat antal förfrågningar från kunder, besök på 
företagets hemsida, eller ökad försäljning. Den mest påtagliga resultatö-
verlämningen återfinns i marknadsprojekt som handlar om att förbereda 
och genomföra ett marknadsföringsevent (Bowdin et al. 2006). Det går 
även att betrakta en order från en kund som ett projektresultat, även om 
det egentligen är en effekt som ligger utanför projektets kontroll.     

I de fall det inte existerar några konkreta leverabler, flyttas målbilden mot 
endera projektets avsedda effekter eller mot substitut för leverablerna. En 
stor del av ett marknadsprojekt kan ägnas åt utveckling av reklammaterial, 
annonser eller reklamfilm. Syftet med dessa ”produkter” är att de ska an-
vändas i projektets marknadsföringsaktiviteter. Det finns en risk att pro-
jekthanteringen enbart fokuserar på t.ex. reklamfilmen i sig, inte på de 
effekter man vill uppnå genom att använda densamma. 
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8.4.2  Processperspektivet 

Projektarbetet i marknadsprojektet initieras och drivs framåt genom ett 
antal övergripande verksamhetsbeslut. I framställningen nedan presenteras 
tre olika varianter med utgångspunkt i den generella projektmodellen. 

Beslutsprocess och projektfaser 

Utifrån förstudiens resultat beslutas om ett marknadsprojekt ska startas, 
vilket kan betyda olika saker. Är det att börja planera aktiviteterna? Eller 
att genomföra en marknadsanalys först och därefter föreslå hur projektet 
skulle kunna genomföras? Med avseende på genomförandet kan tre pro-
jektvarianter definieras, vilka i följande avsnitt diskuteras med utgångs-
punkt i den generella projektmodellen i figur 8.7. 

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

1 2 3 4

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

11 22 33 44

 

Figur 8.7. Generella beslut och faser i ett marknadsprojekt (omarbetad 
från Jansson & Ljung 2004). 

”Marknadsprojekt - event” 

Projektet ska förbereda och genomföra ett event i marknadsföringssyfte.    

Beslut 1: Inled projektet med planering av hur eventet ska förberedas och 
genomföras. 

Beslut 2: Inled förberedelserna för eventet. 

Beslut 3: Påbörja överlämningen, vilket i detta fall innebär att eventet 
genomförs och att inga fler ändringar görs i programmet. Oftast 
är tidpunkten för eventet fastlåst sedan långt tidigare, så beslu-
tet är till stor del symboliskt.  
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Beslut 4: Avsluta projektet genom t.ex. uppföljning av kundreaktioner, 
erfarenhetsutbyte och formulering av slutrapport i syfte att del-
ge nästa projekt erfarenheter från eventet.  

”Marknadsprojekt - utveckling” 

Den andra varianten fokuserar till stor del på utveckling av förutsättningar 
för marknadsföringen, såsom reklamfilm, radioreklam eller tidningsannon-
ser. Dessa ”produkter” används sedan i projektets marknadsaktiviteter, 
t.ex. annonskampanjer, TV-reklam, mässor, eller utställningar.  

Beslut 1:  Inled projektet med planering av vilket marknadsföringsmateri-
al som ska tas fram och vilka marknadsaktiviteter som därefter 
ska genomföras. 

Beslut 2: Påbörja realiseringen, vilket innebär att utveckla material för 
marknadsföringen och att förbereda marknadsaktiviteter.  

Beslut 3: Påbörja marknadsföringen. I dessa projekt är det ett ofta ett 
viktigt beslut att godkänna film, annonser, eller radioreklam så 
att exponeringen mot kunden eller marknaden av organisatio-
nens kompetens, värderingar och produkter stämmer med den 
image man vill uppnå.  

Beslut 4: Avsluta projektet, vilket innebär att projektets genomförande 
summeras, t.ex. genom överlämning av projektrapport.  

”Marknadsprojekt - kundbearbetning” 

I den tredje projektvarianten utgörs arbetet av ett antal marknadsaktivite-
ter, t.ex. kundbesök, representation eller produktdemonstrationer. 

Beslut 1: Inled projektet med planering av vilka marknadsaktiviteter som 
ska genomföras. 

Beslut 2:  Påbörja genomförandet av aktiviteterna. Beroende på vald stra-
tegi kan realiseringen även innehålla återkommande analyser 
av kunder och marknader för att bedöma effekterna och even-
tuella vägval. Projektet genomförs då enligt cykeln: Planering – 
aktiviteter – analys – planering – aktiviteter – analys, osv. Vid 
försäljning mot enskild kund, blir affärsperspektivet aktuellt 
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vid varje enskild ny aktivitet. Vid konkurrens om att få en order 
gäller det ofta att tänja på gränserna. Säljare och ledningen 
måste vara överens om hur långt man kan gå. 

Beslut 3:   Avsluta marknadsaktiviteterna och upprätta en rapport över 
genomförandet och eventuellt uppnådda effekter. Beslutet kan 
också innebära att projektet förlängs, vilket i denna projektva-
riant innebär att marknadsaktiviteterna genomförs under ytter-
ligare en period. 

Beslut 4: Avsluta projektet genom att exempelvis framställa en slutrap-
port i syfte att delge nästa projekt gjorda erfarenheter. 

8.4.3  Organiseringsperspektivet 

Roller – högsta ledningen deltar i projektarbetet 

Marknadsprojekt som riktar sig till en/några speciella och viktiga potenti-
ella kunder karaktäriseras av att högsta ledningen ofta medverkar i det 
operativa projektarbetet, t.ex. vid kundbesök och förhandlingar om offert-
innehåll inför fastställande av kontrakt. Detta gäller även i mycket stora 
organisationer som t.ex. Ericsson och ABB. 

Organisation – många är beroende av få  

Det är vanligt att marknadsprojekt enbart involverar ett begränsat antal 
personer och funktioner inom organisationen, t.ex. en marknadsavdelning 
eller en säljgrupp. Däremot blir många i organisationen påverkade under 
lång tid av de löften som ges i möten med kunderna (Scheuch & Schuh 
1994). Det behövs täta kontakter mellan projektledningen och lednings-
gruppen för att hantera balansgången mellan det som erbjuds i syfte att få 
en order i hård konkurrens, och vad man i praktiken kan leverera. 

Ofta engageras externa experter för att utveckla och producera t.ex. re-
klamfilm, annonser eller event (O'Toole & Mikolaitis 2002). Kreativitet 
och kompetens om hur budskapet ska väcka uppmärksamhet och nå ut till 
kunderna är förväntade egenskaper hos anlitade marknadsförare. Det är 
viktigt att ha god kommunikation med och kontroll över projektets utveck-

168



 

169 

 

ling så att det slutliga resultatet överensstämmer med image, värderingar 
och produktegenskaper som organisationen vill visa upp. 

8.5  Interna förändringsprojekt  

Ett internt förändringsprojekt initieras utifrån ett strategiskt beslut om att 
effektivisera, förändra, eller utveckla den egna verksamheten (Söderlund 
2005; Andersen 2006). De interna förändringsprojekten syftar ytterst till 
att påverka beteenden, dvs. dels förändra beteenden hos de egna medarbe-
tarna, dels underlätta och förstärka ett existerande beteende (Schipper et 
al. 2010).  

Förekomst och varianter 

Interna förändringsprojekt förekommer i de flesta organisationer, då det är 
vanligt att förändringsbehov hanteras genom att tillämpa projektarbets-
formen (Andersen 2006; Gareis 2010). Även inom offentliga organisatio-
ner, som varken utvecklar produkter till marknaden eller levererar kom-
plexa system till kunder, förekommer interna förändringsprojekt i stor 
omfattning (t.ex. Eskerod & Jepsen 2005). 

Det finns flera varianter av interna förändringsprojekt, med fokus på olika 
aspekter av en organisations verksamhet. Införandet av datoriserade in-
formationssystem i verksamheten har alltsedan 1960-talet utgjort en stor 
del av satsningarna på interna förändringar i både privat och offentlig sek-
tor (Standish Group International 2001). Andra vanliga exempel är kompe-
tensutveckling, processutveckling, omorganisationer, nybyggnad eller flytt 
till nya lokaler. Projekttypen går under olika benämningar, t.ex. förnyelse-
projekt ("renewal projects", Vaagaasar & Andersen 2007)), eller interna 
utvecklingsprojekt (Elonen & Artto 2003). Variationen har resulterat i 
flera föreslagna kategoriseringar, eller typologier, av de interna föränd-
ringsprojekten. Exempelvis delar Ekstedt et al. (1999) in de interna för-
ändringsprojekten i fem olika typer. Fyra av projekttyperna bildas genom 
att kombinera karaktärsdragen ”delvis respektive total förnyelse av organi-
sationen” samt ”genomförande i flödes-/processmiljö respektive projekt-
miljö”. Den femte projekttypen utgörs av samhälls-/interorganisations-
projekt genomförda i en projektmiljö. Shenhar et al. (2002) föreslår en 
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indelning i projektkategorierna problemlösning, verksamhetsstöd (”utili-
ty”), underhåll samt forskning. 

Förstudien 

Beslutet att initiera projektet baseras på en utredning/förstudie där följan-
de frågeställningar vanligtvis ingår (jfr Elonen & Artto 2003) (se figur 
8.8):  

• Är målet för projektet tydligt definierat? Vilka blir effekterna för verk-
samheten?  

• Är det denna förändring som är viktigast att genomföra just nu? Är vi 
överens om urvalskriterierna? 

• Finns kompetens och resurser tillgängliga? Kommer projektet att kunna 
prioriteras med tanke på övriga åtaganden? 

• Vilka förändringar kommer projektet att innebära? Vilket förändrings-
motstånd kan vi räkna med? Hur kan vi skapa motivation och engage-
mang för förändringen? 

 

Behov

Resurser

Målbild

Motivation

Behov

Resurser

Målbild

Motivation

 

Figur 8.8. Analysområden i förstudien inför ett internt förändringsprojekt. 

Projektet i affärsprocessen 

Baserat på resultatet av förstudien initieras ett internt förändringsprojekt.  
Ur ett strategiskt perspektiv kan projektet betraktas som en länk i en över-
gripande affärsprocess i två varianter: 
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1) Projektet föregås av en förstudie och omfattar hela det planerade för-
ändringsarbetet. Syftet är att de önskade effekterna uppnås efter projektets 
slut.  

2) Projektet utgör enbart en etapp eller en del av de aktiviteter som ska 
åstadkomma de önskade effekterna i ett omfattande förändringsarbete. Det 
kan vara ett projekt som initieras direkt efter en förstudie, eller ett projekt 
som bygger vidare på tidigare insatser. 

Aktiviteter
Analys av 

förändrings-
behov

Internt förändringsprojekt

Nytt 
beteende

Inre 
effektivitetAktiviteter

Analys av 
förändrings-

behov

Internt förändringsprojekt

Nytt 
beteende

Inre 
effektivitet

 

Figur 8.9. Förändringsprojektet i affärsprocessen (omarbetad från Jans-
son & Ljung 2009). 

I affärsprocessen (figur 8.9) anges att ett explicit steg är ”Nytt beteende” 
vilket är en förutsättning för ökad ”Inre effektivitet” vid de flesta föränd-
ringsbehov. Interna förändringsprojekt kan i många fall även leda till ökad 
extern effektivitet, t.ex. snabbare hantering av kundklagomål och leveran-
ser. (jfr Andersson 2005) 

8.5.1  Resultatperspektivet 

Effekter på kort och lång sikt 

I ett strategiskt perspektiv är projektets syfte att effektivisera, förändra, 
eller utveckla den egna verksamheten (Andersen 2006; Gareis 2010).  
I många fall innebär detta ytterst att även påverka (förändra eller förstärka) 
beteenden hos de egna medarbetarna (Ekstedt & Wirdenius 1995; Choi & 
Ruona 2011). Styrningen av projektet innebär att kontinuerligt värdera om 
projektets aktiviteter och skapade förutsättningar ger de avsedda effekter-
na (jfr Vaagaasar & Andersen 2007). Så länge ledningen bedömer att för-
ändringen är den rätta att investera i, kan projektet förlängas och/eller 
utökas tills de avsedda effekterna är uppnådda.  
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Projektmålet 

I likhet med marknadsprojekt förekommer interna förändringsprojekt i en 
mängd varianter. I många fall ägnas huvuddelen av arbetet åt utveckling av 
konkreta förutsättningar för nya beteenden, t.ex. ett nytt IT-system, utveck-
ling och dokumentation av en ny process, eller renovering av nya lokaler. 

I interna förändringsprojekt som enbart utgörs av aktiviteter i syfte att 
påverka attityder, kompetens eller beteenden, t.ex. ett antal utbildningsin-
satser, förekommer ingen konkret leverabel (jfr ”marknadsprojekt - kund-
bearbetning”). Effekterna av de genomförda aktiviteterna fungerar i prak-
tiken som meningsskapande projektmål. Tvetydigheten i vad som är resul-
tatet i ett internt förändringsprojekt är en anledning till att ägna extra tid åt 
att klargöra målen med projektet (Andersen 2006).  

8.5.2  Processperspektivet 

De förväntade effekterna på kort och lång sikt, specificeringen av resultat 
och leverabler sätter ramarna för utformningen av projektets beslutspro-
cess och innehållet i de olika projektfaserna. 

Beslutsprocess och projektfaser 

Med avseende på genomförandet kan två tydliga projektvarianter definie-
ras, vilka i följande avsnitt diskuteras med utgångspunkt i den generella 
projektmodellen (se figur 8.10). 

”Internt förändringsprojekt - utveckling och implem entering” 

Den första projektvarianten utgår ifrån att en ny förutsättning för effekti-
vare verksamhet ska skapas och därefter implementeras i organisationen, 
t.ex. ett IT-system, en ny organisation, nya rutiner, processer eller lokaler. 

Beslut 1:  Inled planeringen av projektets aktiviteter, exempelvis utveck-
ling av nya administrativa rutiner. 

Beslut 2: Inled realiseringen av planerna.  

Beslut 3: Överlämna projektresultatet till organisationen, vilket i normal-
fallet innebär implementering i verksamheten. Detta kan inne-
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bära den tidpunkt då t.ex. det gamla IT-systemet överges för det 
nya, eller att de nya administrativa rutinerna tas i bruk. 

Beslut 4: Avsluta projektet. Exempel på aktiviteter är erfarenhetsutbyte 
och formulering av slutrapport.   

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

1 2 3 4

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

11 22 33 44

 

Figur 8.10. Generella beslut och faser i ett internt förändringsprojekt. 

”Internt förändringsprojekt - påverkande aktivitete r” 

Den andra varianten utgörs av ett antal aktiviteter som tillsammans ska 
resultera i nya värderingar och attityder, ny kompetens eller förändrade 
beteenden. 

Beslut 1: Inled planeringen av projektets aktiviteter.  

Beslut 2: Inled realiseringen av planerna. 

Beslut 3: Upphör med aktiviteterna. Eftersom projektet inte resulterar i 
någon konkret leverabel, begränsas överlämningen till eventu-
ella rapporter över genomförda aktiviteter.  

Beslut 4: Avsluta projektet genom att t.ex. upprätta en slutrapport för 
lärande inom projekthanteringen. 

8.5.3  Organiseringsperspektivet 

Roller – hantering av förändringsmotstånd 

Förutom tydlig information om behoven bakom och vinsterna med en 
kommande förändring, behöver individerna i organisationen uppleva att 
några ”går före” i förändringen. I interna förändringsprojekt blir det viktigt 
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att involvera personer med inte bara rätt ”teknisk” kompetens, utan även 
en odelat positiv inställning till förändringen (jfr Eskerod & Jepsen 2005; 
Eskerod & Riis 2009). Dessutom behövs förmåga att förstå och hantera 
individers rädsla för nya situationer.    

Organisation – omfattning och delaktighet 

Organiseringen av interna förändringsprojekt avgörs till stora delar av 
projektets ”räckvidd” och typ av resultat. När projektets omfattning ökar, 
ökar även risken att någon enhet inom organisationen vill ta ställning emot 
projektets intentioner – öppet eller dolt (Vaagaasar & Andersen 2007). 
Förankringen bland dem som kommer att påverkas av projektet är avgö-
rande för framgången (Choi & Ruona 2011).  

I interna förändringsprojekt som initieras i syfte att involvera och ena hela 
organisationen kring en viktig fråga (Söderlund 2005), måste en stor del av 
arbetet i projektet ägnas åt att informera och genomföra möten med dem 
som är påverkade av projektet.  

Prioriteringen av projektet måste hanteras i ledningsgruppen. Interna för-
ändringsprojekt riskerar att prioriteras ned av enskilda chefer i organisa-
tionen, speciellt under de perioder då den operativa verksamheten går på 
högvarv (Elonen & Artto 2003; Eskerod & Jepsen 2005). Om projektdel-
tagarna är (inofficiellt) anmodade att jobba med projektet enbart när det 
blir tid över, kommer troligtvis inget resultat att uppnås. Beslut om priori-
tering och resursallokering måste tas i forum där berörda avdelningschefer 
är representerade och där kriterierna för besluten redovisas öppet. 

8.6  Kundorderprojekt 

Ett kundorderprojekt, även benämnt affärsprojekt, initieras utifrån ett stra-
tegiskt beslut att leverera en produkt till en specifik kund (Söderlund 
2005). Arketypen kundorderprojekt är i sin renodlade form ett leverans-
projekt, dvs. produkten som kunden efterfrågat ingår i organisationens 
produktmix. Resultatet, kostnaden och tidpunkten för leveransen är speci-
ficerad i ett kontrakt mellan leverantör och kund (Turner & Simister 2001; 
O'Toole & Mikolaitis 2002; Turner 2004).  
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Förekomst och varianter 

Kundernas önskemål och krav på att leverantörer ska kunna tillhandahålla 
hela systemlösningar har lett till en ökning av kundorderprojekten under 
senare år. I stället för att köpa in komponenter från olika leverantörer och 
själva ansvara för funktionen i hela systemet, överlåter kunderna allt an-
svar till en enda leverantör, vilket även varit i leverantörernas intresse 
(t.ex. Kujala et al. 2010). Stora kundorderprojekt är vanliga inom bygg-
nads-, anläggnings- och IT-industrin. En stor andel av forskningen inom 
projektområdet har handlat om dessa projekttyper.  

I det projektifierade samhället förekommer idag en mängd olika kundor-
derprojekt. Reklambyråer och webbutvecklare är två exempel där varje 
kund har egna speciella krav och där beställningarna ofta hanteras som 
projekt.  

Förstudien 

Före projektstart genomförs en utredning (förstudie) för att avgöra om 
kundens förfrågan om offert ska besvaras. Förutom de självklara generella 
frågorna (om det finns tillgängliga resurser, och om genomförandet av 
projektet är i linje med strategierna) är följande frågeställningar typiska 
(se figur 8.11) i den utredning som föregår beslut om start av ett kundor-
derprojekt (jfr Cova & Salle 2000; Jansson & Ljung 2009): 

• Vilka behov, önskemål och krav hos den potentiella kunden kan projek-
tet tillfredsställa? Vilka risker existerar med just denna kund? Kan vi 
t.ex. bedöma kundens betalningsförmåga, kompetensnivå och affärskul-
tur?  

• Klarar vi att genomföra projektet? Behärskar vi nödvändig teknik? 

• Finns tillräckligt med tid för att göra en bra offert? Vilka olika varianter 
är aktuella? 

• Vilken direkt vinst ger projektet enligt en ”Kostnads-Intäkts-analys”? 
Vilka risker finns avseende de egna kostnaderna för projektets genom-
förande? 

• Vilka är våra konkurrenter, och vad kan de erbjuda?  
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Figur 8.11. Analysområden i förstudien inför ett kundorderprojekt. 

Projektet i affärsprocessen 

Det är relativt tydligt när ett kundorderprojekt inleds och avslutas. Beslu-
tet att acceptera en kundförfrågan och inleda offertarbetet är ett tydligt 
avstamp, och fullgjord leverans enligt avtalet med kunden markerar ett 
tydligt avslut (se figur 8.12). När överlämningen av resultatet till kunden 
skett i enlighet med avtalat kontrakt kan projektet avslutas, och ansvaret 
för den fortsatta kundrelationen överlämnas till moderorganisationen.  
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Figur 8.12. Kundorderprojektet i affärsprocessen (omarbetad från Jans-
son & Ljung 2009). 

Utvecklingen under senare år har gått mot allt större och mer komplexa 
åtaganden gentemot kunderna. Det är vanligt att projektet utgör enbart en 
del av hela affärsuppgörelsen, som kan omfatta både finansiering, service 
och drift för den levererade produkten, exempelvis en avancerad maskin 
eller ett IT-system (t.ex. Söderlund 2005; Kujala et al. 2010). 
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8.6.1  Resultatperspektivet 

Effekter på kort och lång sikt 

I ett strategiskt perspektiv är kundorderprojektets syfte att leverera en ef-
terfrågad produkt till en kund för att skapa direkta intäkter. Andra effekter 
som kan ge lönsamhet på sikt är goda kundrelationer, kompetenshöjning 
och gott renommé som leverantör av högkvalitativa lösningar (Sims & 
Anderson 2003; Kujala et al. 2010). 

Kundorderprojekt baseras på ett kontrakt med kunden, vilket gör att 
mycket av förutsättningarna för effekterna av projektet bestäms i de tidiga 
faserna när kontraktet utformas. Under genomförandet är den strategiska 
styrningen av projektet fokuserad på att uppfylla avtalet med kunden så att 
intäkterna realiseras, att utföra projektarbetet till budgeterade kostnader, 
samt att avväga värdet av kundrelationer mot hävdande av rättigheter i 
diskussioner om ändringar gentemot avtalet. I de fall leverans sker helt 
enligt avtalet och kunden ändå är missnöjd med resultatet prövas värdet av 
en god kundrelation i praktiken. (Globerson 1997; Jansson & Ljung 2009) 

Projektresultat och leverabler 

Avtal ingås med kunden om leverans i slutet av projektet, vilket förutsätter 
att resultatet går att specificera. Ju tydligare leverablerna är specificerade, 
desto mindre är risken för att missförstånd och tolkningsutrymme ska upp-
stå vid överlämningen till kunden (Ahonen & Savolainen 2010).   

Arketypen kundorderprojekt är ett leveransprojekt, dvs. det förutsätts att 
den produkt som ska tillverkas och den process som ska utföras är känd 
för organisationen. För de fall i praktiken där även utveckling av nya tek-
niska lösningar ingår i projektet, tillkommer karaktärsdrag från arketypen 
produktutvecklingsprojekt, dvs. ofta en högre grad av teknisk osäkerhet. 
Tidsbrist vid offereringen och/eller överdriven optimism hos säljare kan i 
sådana fall försätta organisationen i kostsamma förlustaffärer baserade på 
fastprisavtal med kunderna (t.ex. Jørgensen & Sjøberg 2004). 
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Projektmål och effekter 

Vilka effekterna blir av försenad leverans och/eller brister i kvaliteten, 
avgörs till stor del av relationen mellan kund och leverantör. En sedan 
länge etablerad god relation förmodas ge utrymme för avvikelser, då en 
fortsättning och möjlighet till kompensation finns med i helhetsbilden 
(Nystén-Haarala et al. 2010). En obalans i styrkeförhållandet mellan leve-
rantör och kund påverkar också hur avvikelser hanteras, t.ex. när leveran-
tören är den enda med kompetens att leverera projektet, eller när kunden 
har flera leverantörer som konkurrerar om kontrakten. 

I kundorderprojekt är det inte ovanligt med förhandlingar kring avtalet 
både i offertfasen och i slutet av projektet (t.ex. Nystén-Haarala et al. 
2010). Utgångspunkten är dock att avtalet gäller och att leverantören får ta 
konsekvenserna vid förseningar, höjda kostnader och ändringar som inte 
orsakats av kunden.   

Även om projektarbetet går som planerat med leverans i rätt tid, kan nya 
förutsättningar hos kunden skapa behov av ändringar, i produkten eller i 
genomförandet av projektet. Den affärsmässiga styrningen handlar nu om 
att balansera effekterna av en fortsatt bra kundrelation gentemot minskad 
vinst på grund av merarbeten som inte kunden kan eller vill betala för.  

I kundorderprojekt kan agila metoder vara speciellt effektiva. Flera av de 
problem som uppkommer på grund av kundens förändrade kompetens och 
krav kan undvikas genom att enbart ett ramavtal formuleras. Därefter 
genomförs små etapper som avslutas med leverans av en fungerande pro-
dukt (Gustavsson & Rönnlund 2010). Särskilt i IT-projekt där enskilda 
funktioner i ett nytt system kan användas fristående, exempelvis med stöd 
av webbaserat gränssnitt (Fredriksson & Ljung 2010b). 

8.6.2  Processperspektivet 

Den så kallade ”marknadsföringsskolan” inom projektforskningen är inrik-
tad på försäljning och genomförande av stora komplexa kundorderprojekt 
(t.ex. Jalkala et al. 2010). Fokus ligger på projektets tidiga faser. Nyckeln 
till framgång ligger i etableringen av goda kundrelationer och förmåga att 
välja bort de projekt som inte är mest lönsamma för organisationen (Cova 
& Hoskins 1997; Cova & Salle 2000). Observera skillnaden mellan att 
marknadsföra projekt (vilket ofta sker genom kontinuerligt säljarbete) och 

178



 

179 

 

marknadsföring i projektform, dvs. det som i ramverket benämns mark-
nadsprojekt.  

Beslutsprocess och projektfaser 

Den generella projektmodellen för kundorderprojekt skiljer sig från de 
övriga arketyperna (se figur 8.13). Anledningen är att projektet inleds med 
offertarbete vilket innebär att två verksamhetsbeslut normalt tas i samband 
med planeringsfasen. Beslutsprocessen i ett typiskt kundorderprojekt kan 
beskrivas enligt följande:  

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

1a 2 3 41b

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

1a1a 22 33 441b1b

 

Figur 8.13. Generella beslut och faser i ett kundorderprojekt (omarbetad 
från Jansson & Ljung 2004). 

Beslut 1a: Inled offertarbetet. Beslutet innebär att resurser ska satsas på 
att framställa en offert enligt kundens formella riktlinjer och 
önskemål. Arbetet består av kalkylering och planering av det 
potentiella projektet, med tillräcklig precision för att kunna 
ingå ett fastprisavtal med kunden.    

Beslut 1b: Överlämna offerten till kunden. I och med denna handling 
exponeras organisationen gentemot kunden. Resterande del 
av planeringsfasen ägnas åt diskussioner, förtydliganden och 
förhandlingar kring ett eventuellt avtal.   

Beslut 2: Ingå avtal med kunden, vilket innebär att projektet ska 
genomföras. Den planering som utförts i syfte att kunna sluta 
ett rimligt avtal med kunden, preciseras nu inför realisering-
ens första etapp.  
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Beslut 3: Inled överlämningen av projektresultatet till kunden.  

Beslut 4: Avsluta överlämningen och eventuella tilläggsarbeten. Kun-
den har godkänt leveransen. Projektet kan avslutas och erfa-
renheter kan sammanställas i en rapport.  

8.6.3  Organiseringsperspektivet 

I kundorderprojekt uppstår speciella förhållanden där kundens medverkan 
får konsekvenser för rollernas utformning och projektets organisation.  

Roller – interna överlämningar och affärsmandat 

Kundorderprojekt karaktäriseras också av att det sker en intern överläm-
ning i inledningen av projektet. Det är en vanlig situation att de som har 
haft säljansvaret och skött förhandlingarna med kunden, lämnar över pro-
jektet till en intern projektledare när avtalet är undertecknat. Det finns en 
uppenbar risk att de personer som kämpat för att få affären i hamn har 
lockats att ge utfästelser som innebär risker för leverantören (Ahonen & 
Savolainen 2010). Exempelvis kan säljaren varit tvungen att lova en leve-
ranstidpunkt som sedan, när projektledaren planerat realiseringen i detalj, 
visar sig orimlig. En lösning kan vara att bilda team där säljansvarig och 
projektledare gemensamt bedömer möjligheterna och riskerna under den 
kritiska offertfasen (Jansson & Ljung 2004).  

Omförhandlingar av avtalet förändrar i de flesta fall ramarna för projektet, 
t.ex. resursbehovet eller lönsamheten. När projektledaren saknar befogen-
heter att omförhandla avtalet med kunden, vilket är en vanlig begränsning 
i projektledarrollen, behövs aktivt deltagande av affärsansvariga för att 
förhandlingarna ska kunna genomföras. 

Organisation – styrgrupper och kundsamverkan 

Omfattande kundorder, t.ex. stora bygg- och anläggningsprojekt kan kräva 
en nära och långvarig samverkan med representanter från kundens verk-
samhetsledning (Nystén-Haarala et al. 2010). I vissa fall bildas en styr-
grupp för projektet där både kundens och leverantörens företrädare ingår.  
I sådana situationer är det även vanligt att leverantören och kunden bildar 
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egna interna styrgrupper där affärsfrågor, t.ex. prioriteringar, kan behand-
las utan insyn från utomstående. 

De flesta kundorderprojekt förutsätter visst samarbete med kunden, vilket 
blir extra tydligt och avgörande under överlämningen av resultatet. Re-
sursallokeringen blir en viktig fråga när projektet behöver bemannas med 
personal som kan skapa en bra relation till kundernas representanter. 
(Jansson & Ljung 2009) 

8.7  Evenemangsprojekt 

Ett evenemangsprojekt initieras utifrån ett strategiskt beslut om att erbjuda 
ett evenemang till en betalande publik (O'Toole & Mikolaitis 2002; Getz 
2005; Bowdin et al. 2006). Evenemanget, eller åtminstone evenemangsty-
pen, ingår i organisationens produktmix. Projektet är därför att betrakta 
som en typ av leveransprojekt. Observera att i avhandlingen görs en åt-
skillnad mellan evenemangsprojekt och projekt som innehåller ”event”. 
Exempelvis är det vanligt att marknadsprojekt genomförs i form av event 
(t.ex. Crowther 2010), men då i marknadsföringssyfte och inte som ett 
affärsprojekt i syfte att erbjuda ett evenemang till betalande publik eller 
deltagare. 

Förekomst och varianter 

Evenemangsprojekt förekommer inom både privata och offentliga organi-
sationer, vinstdrivande och ideella (Andersson & Getz 2009). Exempel på 
evenemangsprojekt är festivaler, mässor, konferenser, konserter, teaterfö-
reställningar och idrottstävlingar (Getz 2005; Andersson & Getz 2009). 
Exempelvis är återkommande sportevenemang som anordnas av idrottsfö-
reningar och andra vinstdrivande organisationer exempel på evenemangs-
projekt där syftet är att ge direkt ekonomisk vinst (Bowdin et al. 2006). 
Jämfört med en kommersiell, vinstdrivande organisation, där vinsten på 
varje evenemang behövs för långsiktig överlevnad (Andersson & Getz 
2009) är ofta en offentlig organisation, t.ex. en kommun, inte direkt bero-
ende av biljettintäkterna från besökarna.  
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Förstudien 

Före projektstart genomförs en utredning (förstudie) för att avgöra om ett 
evenemang ska erbjudas till marknaden. Förutom de självklara generella 
frågorna (om det finns tillgängliga resurser, och om genomförandet av 
evenemanget är i linje med strategierna) är följande frågeställningar typis-
ka i den utredning som föregår beslut om start av ett evenemangsprojekt 
(se figur 8.14): 

• Vilka behov, önskemål och krav hos de potentiella kunderna kan eve-
nemanget tillfredsställa? 

• Vilka olika varianter är aktuella, t.ex. huvudattraktion, plats och om-
fattning. 

• Hur stora intäkter kan vi få från biljetter och annan försäljning? Vilket 
stöd kan erhållas från offentlig sektor och övriga sponsorer (Getz 
2005)? Hur ser lönsamhetskalkylen ut? Vad visar Kostnads-Intäkts-
analysen (O'Toole & Mikolaitis 2002)? 

• Vilka är riskerna med projektet? Riskanalysen är speciell för evene-
mangsprojekt (ibid.) bland annat eftersom överlämning och användning 
sker samtidigt. Det går inte att påverka försäljning och inkomster när 
evenemanget är över. Speciellt i de fall där intäkterna uppkommer 
främst under själva evenemanget är riskerna stora (Bowdin et al. 2006). 

• Klarar vi att genomföra evenemanget? Kan vi tekniken? 

• Kan vi bedöma populariteten hos huvudattraktionerna? Vilka konkurre-
rande evenemang pågår samtidigt? Kommer publiken att vilja gå på 
evenemanget? (ibid.) 
 

Marknad

Teknik

Kundbehov

Evenemangsidéer Lönsamhet

Marknad

Teknik

Kundbehov

Evenemangsidéer Lönsamhet

 

Figur 8.14. Analysområden i förstudien inför ett evenemangsprojekt. 
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Projektet i affärsprocessen 

Det är relativt tydligt när ett evenemangsprojekt avslutas. Överlämningen 
av resultatet sker samtidigt som aktiviteterna, dvs. evenemanget, utförs (se 
figur 8.15). Typiskt för arketypen är att en betydande del efterarbete kan 
ingå, t.ex. uppföljningar och rapporteringar till intressenter (sponsorer i 
förekommande fall) och återställning av utrustning, lokaler och utomhus-
ytor (O'Toole & Mikolaitis 2002; Bowdin et al. 2006).  
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Figur 8.15. Evenemangsprojektet i affärsprocessen (omarbetad från Jans-
son & Ljung 2009). 

8.7.1  Resultatperspektivet 

Effekter på kort och lång sikt 

I ett strategiskt perspektiv är projektets syfte att leverera ett evenemang till 
betalande publik för att skapa direkta intäkter. I de fall där exempelvis en 
kommun anordnar ett evenemang kan en stor del av intäkterna utgöras av 
konsumtion och logi i samband med besöket (Andersson & Getz 2008).   

För organisationer där evenemangsprojekten är den huvudsakliga intäkts-
källan, är organisationens image och kundernas förväntningar avgörande 
för den långsiktiga framgången.  

Styrningen avseende projektets effekter handlar om att skapa rätt förvänt-
ningar på resultatet, dvs. evenemangets innehåll, och att ”kvalitetssäkra” 
den del i resultatet som bedöms ha störst påverkan på publikintresset inför 
nästa evenemang.  
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Projektresultat och leverabler 

Ur en aspekt framstår leveransen vid projektets slut som särskilt tydlig: 
Evenemanget kommer att genomföras vid en bestämd tidpunkt med ett 
planerat och vissa fall kontrakterat innehåll. Resultatet är också förbrukat i 
samma ögonblick det levereras, så det förekommer inga komplicerade 
övertaganden av ansvaret för projektresultatet som t.ex. i produktutveck-
lingsprojekt. När evenemanget är genomfört återstår möjligen aktiviteter 
med sponsorer och interna utvärderingar, därefter läggs evenemanget till 
handlingarna. (Jansson & Ljung 2009) 

Projektmål och effekter 

I likhet med kundorderprojekt är tidpunkten för leveransen låst. Men i 
kundorderprojekt finns normalt sett ett förhandlingsutrymme som troligt-
vis inte är möjligt i evenemangsprojekt. Om evenemanget inte kan genom-
föras vid den planerade tidpunkten blir oftast effekterna allvarliga. 

Å andra sidan finns normalt ett spann inom vilket kunderna uppfattar att 
kvaliteten är tillräckligt hög för att motsvara förväntningarna. Det är inte 
kritiskt att allt levereras i detalj (Bowdin et al. 2006). En utlovad huvudat-
traktion kan inte utebli utan att kvalitetsuppfattningen påverkas negativt, 
men i stora delar är det tillräckligt att arrangemanget genomförs ”så bra 
det går”.  

Dessutom kan arrangören till stor del friskriva sig från kvalitetskraven 
speciellt när välkända artister är engagerade. En artist som medverkar 
enligt utlovat program, får främst själv ta konsekvenserna av ett misslyck-
at framträdande. Faciliteter i toppklass kan göra att evenemanget får gott 
rykte även om en huvudattraktion inte lever upp till förväntningarna, t.ex. 
under en festival eller en idrottsgala. 

I de fall där lönsamheten är avhängig de direkta intäkterna från betalande 
publik, finns en stor risk att hela evenemanget går med förlust. Det är 
närmast omöjligt att säkra en viss publiktillströmning. Situationen med 
kontrakterade underleverantörer medför att utgiftssidan inte är speciellt 
förhandlingsbar (Bowdin et al. 2006). I kombination med en fastlåst tid-
punkt för leverans, är riskerna så stora att relativt få organisationer kan 
bygga sin långsiktiga lönsamhet på att genomföra evenemangsprojekt.  
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8.7.2  Processperspektivet 

Beslutsprocess och projektfaser 

Med utgångspunkt i den generella projektmodellen (se figur 8.16) över 
beslutsprocessen och projektets huvudfaser handlar besluten om följande 
(jfr O'Toole & Mikolaitis 2002; Getz 2005; Bowdin et al. 2006):   

Beslut 1: Inled planeringen av både förberedelserna och evenemangets 
program. Typiskt för denna arketyp är att två olika slags pla-
ner behövs för genomförandet. Dels en plan som beskriver 
hur alla förberedelser leder till att evenemanget kan påbörjas i 
utlovad tid med utlovat innehåll, dels en detaljerad plan som 
visar evenemangets genomförande. 

Beslut 2: Påbörja realiseringen av planerna, vilket i denna arketyp in-
nebär att förberedelserna för evenemanget påbörjas.  

Beslut 3: Starta evenemanget. I vanliga fall finns inget rimligt alterna-
tiv till att starta evenemanget enligt utlovad tidplan. Beslutet 
att starta överlämningen är vanligtvis offentliggjort och i 
praktiken fattat långt tidigare.  

Beslut 4: Avsluta evenemanget. Just i evenemangsprojekt kan även 
projektets avslutning innebära omfattande arbete. Exempelvis 
efter en festival, krävs en stor insats att montera ner scener, 
montrar, tält, etc.  

 

Figur 8.16. Generella beslut och faser i ett evenemangsprojekt (omarbetad 
från Jansson & Ljung 2004). 
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Övriga avgörande beslut 

Förutom de redovisade besluten i den generella projektmodellen existerar 
ytterligare två viktiga strategiska beslut i processen. Det ena beslutet är att 
offentliggöra evenemangets genomförande och att påbörja biljettförsälj-
ningen. Även om inget direkt kontrakt skrivs med kunderna, blir det svårt 
att ångra sig utan allvarliga konsekvenser när väl biljettförsäljningen är 
igång. Förstudien kan vara gjord i syfte att analysera riskerna med evene-
manget tillräckligt väl för att beslutet ska kunna tas. Eller också genomförs 
först planeringen av både förberedelser och evenemang innan offentliggö-
randet. 

Det andra beslutet innebär att evenemangets program fastställs. Därefter 
koncentreras kraften på att förbättra kvaliteten så mycket det går ända 
intill evenemangsstarten. 

8.7.3  Organiseringsperspektivet 

Roller – externa intressenter 

På grund av riskerna med evenemangsprojekt finner många arrangörer det 
säkrast att samverka med externa intressenter, vilket förutom risksprid-
ningen även kan gynna imagebildningen. En möjlig nackdel eller risk är 
den påverkan som kan uppstå från intressenter med andra värderingar 
(Andersson & Getz 2008).  

Stora evenemang, som exempelvis festivaler, kräver oftast goda kontakter 
med lokala starka aktörer, både privata och offentliga. Evenemangsarran-
gören är beroende av tillgången på resurser, t.ex. ett festivalområde. Ett 
långsiktigt samarbete ger institutionell status, vilket visat sig vara en fram-
gångsfaktor på lång sikt (ibid.) 

Organisation – kontrakt för ”punktinsatser” 

Affärsansvariga chefer behöver troligtvis godkänna kontrakt för de externa 
projektmedlemmar som t.ex. agerar på scen. De får normalt sett stor på-
verkan på budgeten (Getz 2005). Större evenemang kräver oftast även 
specialistkompetens, t.ex. koreografer, ljussättare, ljudtekniker och säker-
hetspersonal, vilket innebär att individer i fasta yrkesroller engageras för 
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att bidra med sin avgränsade del av projektet. Tillgången till yrkesvana är 
en fördel, medan det finns risk för skråtänkande i projektorganisationen 
och brist på kreativa helhetslösningar (Goodman & Goodman 1976). 

8.8  Summering 

Den presenterade typologin med fem olika strategiska projektarketyper 
utgår ifrån de särdrag som kan härledas till variationer i projektmålet och 
projektets effekter. Det kan gälla prioriteten mellan resultatets kvalitet, tid 
och kostnad i projektmålet, resultatets kategori i ett strategiskt avseende, 
eller sambanden mellan projektmål och effekter. De fem projektarketyper-
na: produktutvecklingsprojekt, marknadsprojekt, interna förändringspro-
jekt, kundorderprojekt och evenemangsprojekt utgår ifrån verksamhets-
ledningens frågeställningar i den strategiska planeringen. Som visats får 
särdragen i arketypernas resultatperspektiv olika konsekvenser för vilka 
styrande beslut som blir viktiga, projektfasernas innehåll och organise-
ringen av projektet.  

De traditionella utvecklingsprojekten har gett upphov till en generell pro-
jektmodell som fått stor spridning genom projektifieringen i samhället 
över alla branschgränser (Engwall 2004). När resultatet är en produkt som 
kan utvecklas ”bit på bit” och sedan levereras/överlämnas i testat skick, 
passar den generella projektmodellen (även kallad ”stage-gate”) någorlun-
da bra som beskrivning av genomförandet och som stöd för processen, 
även om osäkerheten i just utvecklingen av nya produkter minskar styr-
barheten (jfr Karlström & Runeson 2005).  

Genomgången av de fem arketyperna har visat att även i ett övergripande 
perspektiv måste den generella projektmodellen anpassas för att återspegla 
det som sker i praktiken i olika projekttyper. De olika verksamhetsbesluten 
får olika innebörd i arketyperna, speciellt gäller detta beslutet om över-
lämning i projektets slutskede, men även besluten under planeringsfasen i 
t.ex. ett kundorderprojekt har en annorlunda innebörd än i ett produktut-
vecklingsprojekt. 

Analysmodellen med de fem strategiska arketyperna kommer i följande 
kapitel att kombineras med beskrivningar av operativa logiker (analysmo-
dell 2) och komplexitet (analysmodell 3) i syfte att ge nyanserade beskriv-
ningar av särdrag i projekt. 
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9  Analysmodell 2: Operativ logik 
Traditionella produktutvecklingsprojekt kännetecknas normalt av att le-
verablerna är konkreta, och att effekterna uppkommer när produkten 
används eller säljs till kunderna. Normalt kan också aktiviteterna i pro-
jektet planläggas med betoning på dessas inbördes sekventiella relatio-
ner, vilket gör det möjligt att följa upp projektet och att definiera etapp-
mål på vägen när resultatet framställs ”bit på bit”. Andra projekttyper 
uppvisar dock en annan ”operativ logik”, dvs. relationen mellan aktivite-
ter, leverabler och effekter, samt leverablernas karaktär, är inte likadan 
som i ett produktutvecklingsprojekt.  

I analysmodell 2 beskrivs projektens särdrag med avseende på den ope-
rativa logiken i fyra renodlade former som representerar abstrakta tan-
kemodeller med avsikt att göra viktiga mönster för effektiv projekthanter-
ing tydliga. 

Nya projekttyper – nya operativa logiker 

Många typer av projekt kan inte beskrivas på samma sätt som de traditio-
nella utvecklings- och leveransprojekten. Idag är det vanligt med projekt 
som inte alls lämpar sig för de traditionella teknikerna för planering, led-
ning och överlämning av en konkret produkt vid projektets slut. Inte alla 
projekt innehåller aktiviteter i en logisk kedja som, huvudsakligen sekven-
tiellt, steg för steg bygger upp resultatet. 

Exempelvis präglas projekt som resulterar i någon slags aktivitet, t.ex. ett 
evenemang, av parallella aktiviteter snarare än sekventiella. Leverans och 
användning sker på samma gång, dvs. vid utförandet av aktiviteten.  
I marknadsprojekt förekommer att alla planerade aktiviteter tillsammans 
förväntas leda till att kunden tecknar avtal om leverans. Kundens beslut att 
skriva på kontraktet, ligger dock utanför projektets kontroll. Men även om 
det är en effekt, ligger den så nära projektet och är så meningsskapande att 
den kan användas för att beskriva resultatet i projektets målformulering. 

En analys av projektets särdrag där utgångspunkten är leverablernas karak-
tär och deras relation till effekterna och aktiviteterna i projektarbetet, gör 
det möjligt att anpassa planering och uppföljning till den aktuella projekt-
typen. En viktig fråga för ledningen i organisationen (och i projektet) är: 
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”Hur går projektet?” För att kunna ge ett korrekt och meningsfullt svar 
måste det finnas en klar bild av projektets avsedda leverabler, projektmålet 
och de förväntade effekterna. Det måste också vara möjligt att avgöra pro-
jektets progress på ett entydigt sätt. 

9.1  Teoretisk härledning 

Analysmodell 2 i SPA-ramverket fokuserar på särdrag som förklaras av 
projektets operativa logik. Analysmodellens utformning kan härledas teo-
retiskt ifrån följande tre komponenter: variationen i leverablernas karaktär 
i resultatperspektivet, karaktärsdraget ”specificerat resultat” i projektdefi-
nitionerna, samt forskningen om leverablernas karaktär i olika projektty-
per. 

Leverablernas karaktär i resultatperspektivet 

De särdrag som förklaras av projektets operativa logik kan härledas till 
variationer i karaktären på projektets leverabler (se kapitel 7) som kan 
utgöras av en konkret produkt, en aktivitet, ett pseudoresultat (dvs. ett 
substitut för en påtaglig leverabel), eller en dokumenterad kompetensut-
veckling avseende en genomförd verksamhet/aktivitet. 

Karaktärsdraget ”specificerat resultat” i projektde finitionerna 

Analysmodellen kan även härledas till en problematisering av projektde-
finitionens karaktärsdrag ”specificerat resultat”. Utgångspunkten är att 
särdragen i projektleverablernas karaktär och relationerna mellan projek-
tets aktiviteter, leverabler och effekter inte är så oproblematiska som van-
ligtvis antagits inom projektområdet (Jugdev & Müller 2005; Cicmil & 
Hodgson 2006). Historien har visat att det inte är trivialt att skapa samsyn 
kring projektets leverabler (Vaagaasar & Andersen 2007; Jansson & 
Ljung 2010). 

Existerande typologier 

Denna aspekt på särdrag i projekt är inte nämnvärt uppmärksammat i 
forskningen i större utsträckning, åtminstone inte i meningen att skapa 
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typologier. Forskningen har främst inriktats på produktutveckling och 
projekt som syftat till konstruktion och leverans av anläggningar inom 
byggindustrin (Turner et al. 2010). Dessa projekt karaktäriseras av en kon-
kret målbild samt en logisk kedja av aktiviteter (om än komplicerad) där 
intressenterna kan följa hur resultatet stegvis (”bit på bit”) byggs upp. Den 
etablerade synen på projektledning har länge trivialiserat projektmålet och 
utgått ifrån ”måltriangeln” som något på förhand givet (Cicmil & Hodgson 
2006). 

Flera forskare har dock berört problemen med att entydigt kunna definiera 
projektets leverabler, bland annat den forskning som behandlar interna 
förändringsprojekt (Andersen 2006).  I litteraturen om evenemangsprojekt 
tangeras problemställningen i diskussioner om projektresultat och kvali-
tetsuppfattning. Även forskningen om agila metoder och diskussionerna 
kring vad som egentligen är ett lyckat projekt (se kapitel 1 och 7), kan 
sägas beröra problematiken med att skapa samsyn och klarhet kring pro-
jektets leverabler. 

9.2  Analysmodellens struktur 

Den andra analysmodellen i ramverket är en syntes av de redovisade teore-
tiska härledningarna samt egna erfarenheter från multiprojektmiljöer. Ana-
lysmodellen bygger på en typologi av fyra så kallade operativa logiker i 
sin renodlade form: 

1) Skapande[produkt] – ett antal, i huvudsak sekventiella, aktiviteter leder 
stegvis (”bit på bit”) fram till en produkt, dvs. en vara eller tjänst.  

2) Skapande[aktivitet] – ett antal, i huvudsak parallella, aktiviteter leder 
fram till leverans (utförande) av en aktivitet, t.ex. en konsert eller en 
utbildning. 

3) Aktivitet[effekt] – ett antal aktiviteter, sekventiella och/eller parallella, 
med syfte att åstadkomma en önskad effekt, t.ex. ett förändrat beteende 
i verksamheten.  

4) Verksamhet[utvärdering] – ett antal aktiviteter, huvudsakligen kontinu-
erliga och parallella (t.ex. en pågående verksamhet) i syfte att skapa 
ökad kunskap om de genomförda aktiviteterna i sig. Kunskapen kan 
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användas t.ex. som beslutsunderlag i en utvärdering om eventuell fort-
satt verksamhet.  

Observera att notationen process[resultat] betecknar ett ömsesidigt förhål-
lande. Processens karaktär är en funktion av resultatets karaktär, och det är 
processen som leder fram till resultatet. Särdragen i de fyra operativa logi-
kerna beskrivs utifrån de tre perspektiven och de angivna fokusområdena 
enligt analysmodellen i figur 9.1.  

 

Figur 9.1.  Analysmodell 2 – Operativ logik 

9.3  Skapande[produkt] 

Denna operativa logik karaktäriseras av ett antal, i huvudsak sekventiella, 
aktiviteter som stegvis (”bit på bit”) leder fram till en produkt, dvs. en vara 
eller tjänst som levereras/överlämnas vid projektets slut. Produkten kan 
vara avsedd för marknaden, en specifik kund eller den egna verksamheten. 
Effekterna är att produkten används eller säljs.  

I ett produktutvecklingsprojekt utgör Skapande[produkt] den dominerande 
operativa logiken, men den kan även förekomma i de övriga strategiska 
arketyperna, exempelvis:    

• Produktion av reklamfilm eller byggnation av mässhall/montrar i ett 
marknadsprojekt. 
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• Uppförande av kontorsbyggnad eller konstruktion av IT-system i ett 
internt förändringsprojekt. 

• Tillverkning och leverans av produkter i ett kundorderprojekt. 

• Scenbygge eller uppförande av t.ex. pressrum och läktare inom ramen 
för ett evenemangsprojekt. 

9.3.1  Resultatperspektivet 

Leverablernas karaktär 

En leverabel i Skapande[produkt] är konkret och något påtagligt (dvs. en 
artefakt), exempelvis en fysisk produkt som ett manus, en byggnad eller en 
dokumenterad tjänst. Det är möjligt att skapa en tydlig och detaljerad bild 
av resultatet genom att använda ritningar, modeller eller liknande produk-
ter som förebilder. Produkten kan beskrivas i kvantifierbara termer och det 
är i princip möjligt att testa och bedöma kvaliteten på den färdiga produk-
ten innan den levereras. (Jansson & Ljung 2009) 

Relation mellan leverabler, projektmål och effekter  

När leverabeln är en produkt är ofta formuleringen av resultatet i projekt-
målet även en beskrivning av leverabeln. Gränsen mellan leverabel/resul-
tat och effekter är också relativt tydlig. De närliggande effekterna uppstår 
genom att produkten används inom den egna verksamheten, säljs till en 
kund, eller säljs på marknaden. Exakt vad i produkten som avgör kundens 
kvalitetsuppfattning är dock svårt att räkna ut på förhand. 

9.3.2  Processperspektivet 

Processens karaktär 

En logisk sekvens av aktiviteter är naturligt i konstruktionen/tillverk-
ningen av en produkt. Även om mycket kan utföras i parallella aktiviteter 
måste man till sist ändå återvända till frågan om i vilken ordning bitarna 
ska sättas ihop (t.ex. Lindkvist et al. 2001), t.ex. på grund av fysiska re-
striktioner. 
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Planeringsprinciper 

I Skapande[produkt] kommer de traditionella planeringsteknikerna bäst 
till sin rätt. Planeringen handlar till stor del om att strukturera arbetet i 
hanterbara arbetspaket, som tidsätts och ordnas i en logisk sekvens. Det 
konkreta resultatets karaktär gör det möjligt och effektivt att tillämpa de 
traditionella planeringsverktygen WBS, logiska nätverk, CPM och Gantt-
scheman (t.ex. Jansson & Ljung 2004). I och med den sekventiella karak-
tären i projektplanen är det också naturligt och lämpligt att specificera 
tydliga etappmål på vägen mot projektmålet (Andersen 1996). 

Uppföljning 

Progressen kan följas upp både mot projektplanen och mot det planerade 
projektresultatet. Det går alltså att dels kontrollera vad som är utfört och 
dels att bedöma hur långt man har kvar i arbetet på väg mot målet. Extra-
poleringen görs möjlig genom att planen innehåller alla beroenden mellan 
återstående aktiviteter.  

Överlämning 

Den operativa logiken med den stegvisa uppbyggnaden av produkten, gör 
det ofta möjligt att interna och externa mottagare kan genomföra funk-
tionstester och kvalitetskontroller av olika komponenter under projektets 
gång. Dessutom är det även möjligt att testa och revidera den färdiga pro-
dukten tills den uppfyller specificerade krav innan den överlämnas till 
mottagaren. 

9.3.3  Organiseringsperspektivet 

Organisationsprinciper 

För den operativa logiken Skapande[produkt] sker organiseringen natur-
ligt efter vilka komponenter som ingår i produkten. Speciellt när produk-
ten består av delar som kräver olika typer av kompetens, och skapas ”bit 
på bit” blir det möjligt att individer och grupper kan delta enbart en period 
i projektet. Ett typexempel är byggprojekt, där olika entreprenörer utför 
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sina åtaganden och därefter lämnar projektet efter utförda kvalitetskontrol-
ler och godkännanden. 

Organisationen kan anses dynamisk, eller ”lös” i det avseendet att grupper 
med specialkompetens kommer och går under projektet. Projektorganisa-
tionen kommer att se olika ut under olika faser av projektet. Organisatio-
nen kan även betraktas som fast (i bemärkelsen förutsägbar) med avseende 
på de fastställda beroenden som existerar mellan de planeringsbara se-
kventiella aktiviteterna. 

Drivkrafter 

I projekt där resultatet kan specificeras entydigt redan i planeringen funge-
rar bilden av den färdiga produkten som förenande drivkraft. Tydliga an-
svarsområden och förväntningar på resultat som ska lämnas till nästa akti-
vitet i kedjan, är förhållanden som ger goda möjligheter till upplevelse av 
delaktighet och egen kompetens (jfr Schutz 1997) även för de som enbart 
deltar i en liten del av projektet. 

9.4  Skapande[aktivitet]  

Denna operativa logik karaktäriseras av ett antal, i huvudsak parallella, 
aktiviteter eller aktivitetskedjor som leder fram till leverans, dvs. utföran-
de av en aktivitet, t.ex. en konsert eller en utbildning. Leverans och an-
vändning av resultatet sker samtidigt. 

I ett evenemangsprojekt är Skapande[aktivitet] den dominerande och na-
turliga operativa logiken, men den kan även förekomma i de övriga strate-
giska projektarketyperna, t.ex.:    

• Utveckling och genomförande av utbildning eller en konsert för en 
specifik kund i ett kundorderprojekt. 

• Mässa för en ny marknad/kundgrupp i ett marknadsprojekt. 

• Flytt till nya lokaler i ett internt förändringsprojekt. 

• Förberedelse för och genomförande av produktutbildning i ett produkt-
utvecklingsprojekt. 
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9.4.1  Resultatperspektivet 

Leverablernas karaktär  

Leverabeln i Skapande[aktivitet] är en aktivitet, exempelvis en utbildning, 
konsert, produktdemonstration eller flytt. Det kan vara svårt att förmedla 
en exakt bild av resultatet eftersom genomförandet av t.ex. en festival 
uppfattas och uppskattas på olika sätt av olika individer. Dessutom avgörs 
resultatet i hög grad även av samspelet mellan leverantör och mottagare. 

En vision av det centrala innehållet, exempelvis huvudattraktionen i en 
idrottsgala, eller agendan i en utbildning, kan fungera som den gemen-
samma målbilden för projektets deltagare och intressenter (Getz 2005). 
Liknande genomförda aktiviteter kan användas som referenser för att ska-
pa tydligare och gemensamma resultatbilder. Stöd kan erhållas från exem-
pelvis manus, tidigare mässprogram eller agendor.  

Även om noggranna tester och generalrepetitioner kan ge en uppfattning 
om vilken kvalitetsnivå som kan förväntas vid genomförandet, kan mät-
ning av kvaliteten egentligen bara göras i samband med genomförandet 
(jfr ”i sanningens ögonblick”, Carlzon & Lagerström (1985)).   

Relation mellan leverabler, projektmål och effekter  

För arketypen Skapande[produkt] uppstår effekten i och med att produk-
ten används eller säljs, medan den operativa logiken Skapande[aktivitet] 
karaktäriseras av att resultatet förbrukas i och med leveransen. Effekten 
kan därför inte uppstå av att resultatet nyttjas framgent. Det är istället 
tvärtom så att den effekt som aktiviteten ger, exempelvis ökad kompetens 
för kursdeltagaren eller uppfattningen om kvaliteten på ett evenemang, är 
det som nyttjas i framtida praktik (Getz 2005; Lee-Kelley & Blackman 
2011). 

Vissa effekter kan observeras direkt vid utförandet/leveransen, exempelvis 
reaktioner hos publik, kursdeltagare eller gäster. I de fall det rör sig om ett 
evenemang för betalande publik kan de ekonomiska effekterna avläsas 
direkt i exempelvis biljettförsäljningen eller servering. 
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9.4.2  Processperspektivet 

Processens karaktär 

”Bygget” av projektresultatet sker inte sekventiellt genom ”bit på bit”- 
aktiviteter i en logisk kedja, utan snarare som en kontinuerlig parallell 
samverkan mellan olika ansvarsområden (Gustavsson & Rönnlund 2010). 
Exempelvis, en scenshow som behöver ljussättning förutsätter att de som 
är ansvariga för ljuset inte bara jobbar under en period i projektet och 
sedan lämnar över ”ljussättningen” och lämnar projektet. Karakteristiskt 
för Skapande[aktivitet] är att delarna utvecklas i parallella aktivitetskedjor 
under projektets gång för att sedan sammanföras och medverka (parallellt 
eller sekventiellt) under leveransen av aktiviteten. 

Planeringsprinciper 

Konsekvensen blir att två olika typer av planer behövs under ett projekt. 
Först en plan som beskriver de parallella aktiviteter i olika ansvarsområ-
den som pågår under förberedelserna. Frånvaron av sekventiella beroen-
den mellan olika områdens aktiviteter, gör det problematiskt att använda 
logiska nätverk, CPM eller Gantt-scheman som hjälpmedel i planeringen 
för projektet som helhet. Milstolpar kan specificeras, men de baseras of-
tast på tidsperioder eller att en aktivitet i något av de samverkande an-
svarsområdena är utförd (Gustavsson & Rönnlund 2010). 

När överlämningen ska genomföras, dvs. aktiviteten ska utföras, ändrar 
projektet karaktär och det behövs normalt ett detaljerat ”körschema” eller 
program för leverans/utförande av aktiviteten (Bowdin et al. 2006). 

Uppföljning 

När planen består av huvudsakligen parallella aktiviteter kan inte uppfölj-
ningen göras med de traditionella metoderna. Om logiken i projekt kan 
beskrivas med ”allt på en gång” faller idén med logiska nätverkstekniker 
såsom PERT och CPM. Det kan finnas några naturliga etappmål under 
projektets gång, så kallade deadlines, men däremellan sker oftast ett paral-
lellt kontinuerligt arbete med respektive ansvarsområde. Istället får man 
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helt enkelt bestämma avstämningspunkter med jämna mellanrum där läget 
inom de olika ansvarsområdena redovisas. 

Överlämning 

Resultatet levereras i och med att aktiviteten utförs – leverans och an-
vändning sker samtidigt. Det finns ingen helt färdig produkt att testa innan 
leverans, så man tvingas testa olika aktiviteter i liknande situationer som 
vid leveransen. I de fall leveransen/aktiviteten är ett evenemang är också 
tidpunkten i princip låst sedan lång tid tillbaka. (jfr ”tjänstekvalitet”, (Ed-
vardsson et al. 1994)). 

9.4.3  Organiseringsperspektivet 

Organisationsprinciper 

Vanligt i dessa projekt är att ett relativt litet antal projektmedlemmar deltar 
i projektet med varsitt ansvarsområde i inledningen. De grupper som bil-
das inom respektive ansvarsområde kan ofta genomföra utvecklingen av 
sin aktivitet oberoende av övriga grupper.  

Nära inpå överlämningen byter projektet karaktär. Nu ansluter alltfler in-
divider som ska delta i evenemanget och beroendet av övriga grupper ökar 
i takt med att förberedelserna närmar sig sitt slut (Jansson & Ljung 2009).  

Drivkrafter 

I inledningen av ett evenemangsprojekt kan resultatet vara ospecificerat i 
detalj, t.ex. inför en stor festival. Då blir oftast visionen den enande driv-
kraften för individerna i projektet. Karakteristiskt för denna operativa 
logik är att man ofta använder en speciell del i slutresultatet som motiva-
tionsfaktor, exempelvis huvudnumret i en föreställning. En sammanhål-
lande vision blir viktigt i och med att de som tillkommer mot slutet av 
projektet inte har samma bild av helheten som den kärntrupp som varit 
med från början. Å andra sidan kan motivationen antas öka när evene-
manget närmar sig, eftersom de flesta ansvarsområden då får visa upp sitt 
bidrag till resultatet. 
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9.5  Aktivitet[effekt] 

Denna operativa logik karaktäriseras av ett antal aktiviteter, sekventiella 
och/eller parallella med syfte att leda till en önskad effekt, t.ex. ett föränd-
rat beteende i den egna verksamheten eller ökad efterfrågan i en kund-
grupp.  

I marknads- och interna förändringsprojekt kan Aktivitet[effekt] utgöra den 
dominerande eller den enda operativa logiken, men den kan även före-
komma som ett inslag i de övriga strategiska projektarketyperna, t.ex.: 
 
• Ett antal attitydskapande aktiviteter för en kund i ett kundorderprojekt. 

• Lobbying och aktiviteter för att ordna sponsorer i ett evenemangspro-
jekt. 

• En serie informationstillfällen och demonstrationer av den nya produk-
ten i ett produktutvecklingsprojekt. 

9.5.1  Resultatperspektivet 

Leverablernas karaktär 

I den operativa logiken Aktivitet[effekt] existerar inte någon konkret leve-
rabel. I varje fall inte i den meningen att något kan lämnas över – förutom 
en rapport över utförda aktiviteter, vilket snarare är en typ av progressrap-
port. I brist på leverabler kan visserligen resultatet uttryckas som ”genom-
förda aktiviteter”, men detta är enbart ett slags ”pseudo-resultat” (Jansson 
& Ljung 2009). I ett produktutvecklingsprojekt skulle det motsvara att 
resultatet uttrycktes som ”genomförda utvecklingsaktiviteter”. 

Den här operativa logiken förekommer i projekt, t.ex. när det är effekter i 
form av nya beteenden man önskar, och när det blir problematiskt att in-
kludera effekterna inom projektets ramar. Exempelvis är många utbild-
ningsprojekt av den här typen. Det går att formulera målet som: ”alla med-
arbetare har gått kursen” eller ”90% av vår personal har genomgått utbild-
ningen”, men dessa mål är egentligen av pseudokaraktär, speciellt om det 
är ny beteendekompetens som är projektets syfte.  
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Relation mellan leverabler, projektmål och effekter  

I avsaknad av en konkret påtaglig leverabel, måste formuleringen av pro-
jektmålet konstrueras på ett annorlunda sätt än i de två ovanstående redo-
visade operativa logikerna. 

I vissa fall är effekterna så nära kopplade till projektets avslut att de kan 
fungera väl som meningsskapande projektmål (effekten blir målet). Detta 
förekommer t.ex. i försäljningsprojekt som riktar sig mot en enda kund, 
och där ”målet” är en formell beställning. 

I andra fall uppstår ett ”glapp” mellan aktiviteter och effekter, vilket oftast 
gör det problematiskt att skapa entydigt mätbara bilder av vad som ska 
uppnås. Glappet utgörs oftast av ett förändrat beteende som i sin tur leder 
till de önskade effekterna. Att formulera projektmål i form av beskrivning-
ar av nya beteenden är dock varken särskilt motiverande eller enkelt. En 
utväg blir att snegla mot effekterna i nästa led. I exempelvis interna för-
ändringsprojekt är det vanligt att formulera målen som ”bättre hanter-
ing…”, ”effektivare rutiner…”, eller ”implementerat system” (Jansson & 
Ljung 2009).  

9.5.2  Processperspektivet 

Processens karaktär 

Processen i den operativa logiken Aktivitet[effekt] kan karaktäriseras av 
såväl parallellitet som sekvens. Projektets strategi avgör från fall till fall 
om de planerade aktiviteterna ska utföras på en gång eller i en bestämd 
ordningsföljd. Syftet är att alla aktiviteter tillsammans (eller någon av 
dem) ger önskade effekter. Det går inte att säkerställa ett nytt beteende 
bara för att attitydpåverkande åtgärder har genomförts – siktet får vara 
inställt på att skapa så goda förutsättningar som möjligt. 

Planeringsprinciper 

Anledningen till att koppla ihop aktiviteter i sekvens – förutom att båda 
aktiviteterna behövs för att resultatet ska bli komplett – är det inbördes 
beroendet mellan dem. Ett arbetspaket måste ligga före ett annat av så 
kallade logiska skäl. Resultatet från det ena arbetspaketet behövs för att 
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nästa arbetspaket ska kunna påbörjas. I projekt med höga krav på precision 
avseende resultat, tid och kostnad överförs normalt precisionskraven på 
processen.  

I projekt med den operativa logiken Aktivitet[effekt] kan det vara både 
omöjligt och onödigt att försöka skapa en perfekt plan med täta beroenden 
mellan aktiviteterna. Dels ger ofta den definierade effekten som önskas 
inga tydliga riktlinjer för ordningsföljden mellan projektets aktiviteter. Att 
skapa sekventiella beroenden ökar komplexiteten – kanske i onödan. En 
plan med i huvudsak parallella aktiviteter ger också större utrymme för 
korrigeringar i en aktivitet utan att det påverkar de övriga. Dessutom kan 
flera omplaneringar komma att krävas, speciellt om återkommande mät-
ningar av de uppnådda effekterna ska ligga till grund för projektets fortsat-
ta genomförande. 

Uppföljning 

Avsaknaden av tydlig leverabel gör att progressen i praktiken främst kon-
trolleras mot planen. Vid hög grad av parallellitet kan uppföljningen dess-
utom enbart ske på en övergripande nivå. Vid behov av att följa upp pro-
jektet gentemot projektmålet, dvs. de önskade effekterna, måste någon typ 
av mätning göras, helst med täta mellanrum, för att kontrollera vilka effek-
ter som har uppnåtts. En mätning eller bedömning av effekterna får avgöra 
vilka aktiviteter som ska genomföras i fortsättningen, eller ligga till grund 
för att avsluta projektet. Detta kan uttryckas som att ”yttre effektivitet” 
gäller som referens hela tiden. 

Överlämning 

När projektet saknar en påtaglig leverabel, kan en slutlig progressrapport 
sammanställas och överlämnas till organisationen som ett substitut för 
resultatet. Det ligger nära till hands att enbart mäta kvaliteten med avseen-
de på utförda aktiviteter, dvs. hur mycket resurser som förbrukats jämfört 
med vad som planerats. Ytterligare en möjlighet är att inom projektets 
ramar inkludera en mätning av uppnådda effekter.   
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9.5.3  Organiseringsperspektivet 

Organisationsprinciper 

Stora variationer är möjliga inom Aktivitet[effekt]. Projektet kan genomfö-
ras med ett litet team som arbetar tillsammans under hela projektet med de 
aktiviteter som genomförs i tur och ordning. Projektet kan också organise-
ras så att enskilda individer utför sina respektive aktiviteter utan direkt 
inbördes samverkan eller ordningsföljd. Mätningar av uppnådda effekter 
under projektets genomförande kan ge upphov till stora förändringar av 
organisationen, t.ex. en omfördelning mellan aktivitetstyper eller ändrad 
ordningsföljd.  

Drivkrafter 

Det går inte att använda en beskrivning av leverabler som meningsskapan-
de målbild eftersom de inte existerar annat än som ”pseudo-resultat”. Att 
formulera ett projektresultat uttryckt i termer av de önskade effekterna 
istället för ”genomförda aktiviteter” har både för- och nackdelar/risker. Å 
ena sidan är det, för de flesta individer, mer motiverande att exempelvis se 
bilden av den kontraktsskrivande kunden framför sig jämfört med att kon-
statera: Jag ska göra 50 kundbesök! Utan kontinuerliga mätningar av ef-
fekterna är det å andra sidan svårt att bedöma om projektarbetet gör någon 
nytta överhuvudtaget, vilket kan vara frustrerande.  

9.6  Verksamhet[utvärdering]  

I projekt där aktiviteterna enbart ska ligga till grund för en utvärdering av 
genomförandet i sig, utgörs den operativa logiken av arketypen Verksam-
het[utvärdering]. Slutresultatet är uppnådd erfarenhet och kompetens 
avseende de genomförda aktiviteterna, oftast förmedlad i form av en rap-
port (ett beslutsunderlag.) 

Denna operativa logik, som i princip inte behandlats i forskningen överhu-
vudtaget, förekommer i organisationer som har till uppgift att tillhandahål-
la servicefunktioner åt kunder eller invånare. Projekten genomförs genom 
att upprätthålla en verksamhet på försök, t.ex. driva ett daghem enligt en 
ny pedagogik, en mottagning för drogmissbrukare eller ett övernattnings-
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ställe för hemlösa. Förutom att Verksamhet[utvärdering] är den domine-
rande operativa logiken i många interna förändringsprojekt, kan förekoms-
ten i övriga strategiska projektarketyper exemplifieras med: 

• Provdrift av installerad utrustning i ett kundorderprojekt. 

• Testproduktion av en nyutvecklad produkt i ett produktutvecklingspro-
jekt. 

9.6.1  Resultatperspektivet 

Leverablernas karaktär  

Leverabeln i Verksamhet[utvärdering] är fastställd och beskriven kunskap, 
dvs. praktisk erfarenhet av en genomförd verksamhet. En parallell kan dras 
med den delen av slutrapporten i ett projekt som handlar om erfarenheter-
na av projektarbetsformen i sig. Bilden av det abstrakta resultatet (kunska-
pen) kan förtydligas genom att klargöra hur det ska redovisas och använ-
das, exempelvis som beslutsunderlag i en bestämd fråga. Resultatets kvali-
tet avgörs exempelvis vid en granskning av det dokumenterade beslutsun-
derlaget då det jämförs med uppställda behov.  

Relation mellan leverabler, projektmål och effekter  

Resultatet (kunskap/erfarenhet) är underlag för beslut i verksamheten. 
Effekten är att beslutet kan fattas på goda grunder. Om kunskapen kan 
formuleras i konkreta termer, kan den användas på samma sätt som en 
produkt, dvs. effekten uppstår vid användning av resultatet. Inför ett beslut 
att eventuellt etablera den verksamhet som utvärderats, spelar ofta inte 
tidpunkten en avgörande roll. I många fall kan utvärderingen pågå ytterli-
gare en tidsperiod vid behov, dvs. om mer kunskap om verksamheten i sig 
behövs för att kunna fatta ett beslut. 
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9.6.2  Processperspektivet 

Processens karaktär 

Processen utgörs av ett antal aktiviteter av kontinuerlig karaktär, vilket 
innebär en tonvikt på parallellitet. Utmärkande för arketypen är att två 
huvudprocesser pågår samtidigt under hela projektet. Dels den operativa 
process som avser driften/upprätthållandet av verksamheten, dels den pro-
cess där kunskapen om verksamheten ackumuleras.  

Planeringsprinciper 

Planeringen är initialt inriktad på att definiera de ansvarsområden som 
behövs för verksamhetens drift. Arbetet inom respektive ansvarsområde 
beskrivs genom ”befattningsbeskrivningar” – snarare än genom ett antal 
arbetspaket enligt traditionell planeringsteknik (ett alternativt tillämp-
ningsområde för Gantt-scheman är just personalplanering). 

I planeringen för den parallellt gående utvärderingsprocessen kan progres-
sionen i kunskapsutvecklingen planeras med de traditionella planerings-
teknikerna. Vanligen är det inte just längden på testperioden som ska ut-
värderas. Att en provverksamhet planeras pågå en förutbestämd tid, beror 
snarare på att det anses nödvändigt för att kunna skapa den nödvändiga 
kunskapen om verksamheten.  

Uppföljning 

Uppföljningen av processerna sker vanligen i avstämningspunkter med 
jämna mellanrum. En avgörande fråga vid uppföljningarna är om prov-
verksamheten leder till de kunskaper som behövs inför utvärderingen.  

Överlämning 

När provtiden är slut summeras erfarenheterna och lämnas över till dem 
som ska använda beslutsunderlaget. Överlämningen sker vanligtvis i rap-
portform och/eller via presentationer. Resultatets kvalitet avgörs av hur väl 
det fungerar som beslutsunderlag. En tydlig på förhand definierad progres-

203



  

204 

 

sion i kunskapsutvecklingen som är entydigt kopplad till behovet av be-
slutsunderlaget, ökar möjligheten att ”säkra” kvaliteten på resultatet.  

9.6.3  Organiseringsperspektivet 

Organisationsprinciper 

Organiseringen bestäms av den verksamhet som ska upprätthållas. Utvär-
deringen kan gälla funktionen och nyttan med en erbjuden tjänst, men 
även hur verksamheten påverkas av personalrotation. Normalt tilldelas 
individer roller i enlighet med deras yrkesroll.   

Drivkrafter 

Drivkrafterna för de inblandade i en provdrift är ofta direkt kopplade till 
den egna yrkesrollen. Det är naturligt att vilja lyckas med verksamheten 
under testperioden, eftersom ett positivt utfall kan betyda att verksamheten 
etableras med den personal som medverkat under projektet. Det finns en 
risk att det egentliga syftet med projektet, dvs. utvärderingen, kommer i 
andra hand. 

9.7  Operativa logiker och strategiska 
projektarketyper  

Skapande[produkt]  i de strategiska projektarketyperna 

Olika operativa logiker medför behov av olika planerings- och uppfölj-
ningstekniker. Den traditionella synen på projekt bygger på den operativa 
logiken Skapande[produkt]. När ett projektresultat byggs ”bit på bit” finns 
förutsättningar för att kunna planera projektet från början till slut, med en 
tydlig bild av en konkret leverabel som grund för planeringen.  

I kundorderprojekt där leverabeln är en konkret produkt är Skapan-
de[produkt] den naturliga operativa logiken. I de fall där leveransen gäller 
en känd produkt, kan de traditionella planeringsverktygen utnyttjas till 
fullo eftersom processen är känd på förhand, vilket är en förutsättning för 
effektiv planering (Tjäder 1999). 
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Skapande[produkt] kan tyckas vara den naturliga och dominerande opera-
tiva logiken även i produktutvecklingsprojekt. Produktutveckling i dagens 
multiprojektmiljöer sker dock ofta under hård tidspress, vilket gör att pro-
cessens aktiviteter måste utföras parallellt i möjligaste mån. Dessutom 
karaktäriseras produktutveckling av nyskapande, vilket innebär att projek-
tets leverabel inte framställts tidigare och därför är åtminstone delvis ab-
strakt. Tidspressen och det osäkra/otydliga målet försvårar en strikt till-
lämpning av Skapande[produkt] i produktutvecklingsprojekt. 

Även i interna förändringsprojekt har Skapande[produkt] en stor betydel-
se, eftersom det är vanligt att dessa projekt omfattar utveckling av leverab-
ler som utgör nya förutsättningar för förändrat beteende i verksamheten. 
IT-system, processbeskrivningar, rutiner, projektmodeller och kontorsloka-
ler är några exempel på konkreta leverabler inom ramen för ett internt 
förändringsprojekt.     

I marknadsprojekt är det vanligt med utveckling och produktion av t.ex. 
reklammaterial, annonser och reklamfilm, dvs. leverabler som ska använ-
das i marknadsföringen för att åstadkomma en förändrad attityd till orga-
nisationens produkter.    

Skapande[aktivitet]  i de strategiska projektarketyperna 

I projekt med Skapande[aktivitet] som dominerande operativ logik är nyt-
tan med de traditionella planerings- och uppföljningsteknikerna inte lika 
entydig. I exempelvis evenemangsprojekt kommer vanligtvis många/de 
flesta som medverkat i förberedelserna att behövas vid evenemangets ge-
nomförande. De planeringstekniker som fokuserar på ”logisk ordnings-
följd” kommer inte till sin rätt när projektets arbete utförs inom ett antal, 
mer eller mindre fristående, parallella ansvarsområden. De etappmål som 
specificeras bygger mer på tidscykler och konstruerade ”dead-lines” än 
avklarade moment i en sekventiell kedja av aktiviteter.  

Förutom i evenemangsprojekt förekommer Skapande[aktivitetet] även i 
andra strategiska projektarketyper. I de kundorderprojekt och marknads-
projekt där leverabeln är ett event är Skapande[aktivitet] den dominerande 
operativa logiken.  
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I samtliga fall gäller att om tidpunkten för evenemangets genomförande är 
fastlåst, övergår målsättningen mot slutet av projektet till att leverera ett 
resultat som är ”så bra som möjligt”.  

Aktivitet[effekt]  i de strategiska projektarketyperna 

I projekt som domineras av den operativa logiken Aktivitet[effekt] existe-
rar inte någon konkret leverabel. Projektets aktiviteter genomförs med de 
önskade effekterna som målbild. För att överhuvudtaget kunna avgöra om 
projektet går framåt, dvs. får någon effekt, måste återkommande mätningar 
av effekterna genomföras. Detta är fallet i många marknadsprojekt och 
interna förändringsprojekt. I kundorderprojekt som syftar till förändringar 
inom kundens organisation, t.ex. utveckling och implementering av IT-
system, är Aktivitet[effekt] en viktig operativ logik med stor betydelse för 
projektets framgång.    

 Verksamhet [utvärdering]  i de strategiska projektarketyperna 

Den operativa logiken Verksamhet[utvärdering] är dominerande i de in-
terna förändringsprojekt där en ny typ av verksamhet genomförs på prov.  
I kundorderprojekt förekommer att den levererade produkten ska driftsät-
tas och testköras under en period, innan projektet anses avslutat enligt 
avtal. Produktutvecklingsprojekt kan omfatta testkörningar av ny produk-
tionsanläggning (Pisano & Wheelwright 1995). 

9.8  Dubbla operativa logiker 

Det är vanligt att projekt innehåller flera operativa logiker samtidigt, vilket 
ställer höga krav på projekthanteringen. Dubbla (och ibland flera) operati-
va logiker är vanliga i interna förändringsprojekt, marknadsprojekt och 
kundorderprojekt. Ett mycket vanligt exempel är utveckling och införande 
av ett IT-system i en verksamhet. Karaktäristiskt för dessa projekt är att de 
ofta stöter på stora problem när de nya IT-systemen ska implementeras i 
verksamheten. Problemen orsakas bland annat av förändringsmotstånd hos 
de individer som påverkas av förändringen. Liknande problem förekom-
mer även ofta i samband med omorganisationer och utveckling av nya 
processer. 
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Det mest konkreta fokuseras 

Det är en risk att projekthanteringen fokuserar på den operativa logik som 
upplevs som mest konkret, på bekostnad av den operativa logik som egent-
ligen är den primära. I ett internt förändringsprojekt som ska utveckla och 
implementera nya gemensamma administrativa rutiner för en verksamhet, 
kan det vara lockande att fokusera enbart på utvecklingen av den konkreta 
leverabeln, dvs. utformningen och dokumentationen av rutinerna. Under 
arbetets gång kan progressen följas upp gentemot projektplanerna och det 
planerade resultatet, vilket skapar tydliga förväntningar och möjligheter 
till personlig återkoppling på projektdeltagarnas insatser. 

Risken är stor att den operativa logiken Aktivitet[effekt] i princip förträngs 
på grund av sin abstrakta karaktär. Vid resursallokeringen riskerar man att 
tillfredsställa behoven av utvecklare, men inte den förändringskompetens 
som är nödvändig för att projektets effekter ska nås. Samma situation kan 
uppstå i kundorderprojekt där leveransen av en produkt medför stora för-
ändringar i etablerade arbetssätt hos kunden. Kundorderprojekt anses säl-
lan lyckade om inte kunden upplever de positiva effekter som var utlova-
de. 

9.9  Summering 

Projektifieringen har inneburit att dagens multiprojektmiljöer består av 
många olika projekttyper som inte kan beskrivas på samma sätt som de 
traditionella utvecklings- och leveransprojekten. Analysmodell 2 i SPA-
ramverket fokuserar på särdrag som förklaras av projektets operativa lo-
gik, där variationen främst orsakas av leverablernas karaktär. 

I de fall projektets leverabel är en konkret produkt, är Skapande[produkt] 
den dominerande operativa logiken, medan projekt som levererar en akti-
vitet, t.ex. en festival eller en konsert, domineras av Skapande[aktivitet].  
I den operativa logiken Aktivitet[effekt] leder inte projektets aktiviteter 
fram till en konkret leverabel, vilket bland annat gör att projektets progress 
mot måluppfyllelsen måste avgöras genom att kontinuerligt kontrollera 
vilka effekter aktiviteterna ger. Den fjärde operativa logiken Verksam-
het[utvärdering] kännetecknas av dels kontinuerliga, huvudsakligen paral-
lella, aktiviteter tillsammans med en process där erfarenheter från den 
genomförda verksamheten ackumuleras. 
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Speciellt höga krav på projekthanteringen ställs när dubbla operativa logi-
ker förekommer i ett projekt, t.ex. i interna förändringsprojekt där ofta 
både Skapande[produkt] och Aktivitet[effekt] förekommer samtidigt. Ris-
ken är att fokus riktas mot utvecklingen av den konkreta leverabel som 
ofta enbart är en förutsättning för det egentliga syftet med projektet – att 
åstadkomma förändrade beteenden. 
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10  Analysmodell 3: Komplexitet 
Projektledningens främsta uppgift har traditionellt varit att hantera kom-
plexa utvecklingssatsningar. Karaktärsdraget komplexitet ingår i de fles-
ta projektdefinitioner. Komplexiteten har ofta graderats utifrån antalet 
relaterade arbetspaket i planen, individer i organisationen, eller delar i 
resultatet. Men denna typ av komplexitet räcker inte för att karaktärisera 
projekten i dagens samhälle – komplexitet uppträder i olika former i olika 
projekt. 

I SPA-ramverkets tredje analysmodell beskrivs projektet med tillämpning-
en av fyra typer av komplexitet: Strukturell komplexitet som avser kom-
pliceringsgraden, teknisk komplexitet som orsakas av multipla lösnings-
möjligheter/utfall, drivkraftskomplexitet som uppkommer på grund av 
olika intressenters uppfattning, åsikter och drivkrafter, samt kontextuell 
komplexitet som orsakas av omgivningens förändringar under projektets 
gång.   

Enligt ”The Oxford Dictionary” används begreppet komplex för att beskri-
va något som består av många beståndsdelar med varierande egenskaper 
och inbördes beroenden.26. Ett sammanhang eller en företeelse med hög 
komplexitet kan inte enkelt brytas ner i mindre beståndsdelar där alla in-
bördes beroenden är klarlagda (Geraldi & Adlbrecht 2007).  

Projektledning – lösningen på ett komplexitetsprobl em 

Enligt historieskrivningen tillämpades projektledning i de stora projekten 
inom amerikanska försvaret för att överblicka och hålla samman stora 
utvecklingsinsatser (t.ex. Baccarini 1996). I de enorma projekten orsaka-
des komplexiteten främst av det stora antal inbördes beroende aktiviteter 
som krävdes i samverkan mellan olika specialiserade funktioner för att nå 
projektresultatet, exempelvis ett nytt vapensystem (Berggren & Lindkvist 
2001). Behovet av kontroll och överblick var en orsak till utvecklingen av 

                                                      
26 Jämför med begreppet system som kan definieras som: ” Ett antal objekt som har 
vissa attribut (egenskaper) vilka är sammanbundna med relationer som har vissa 
attribut (egenskaper) vilka mot omgivningen uppfattas som en helhet vid en given 
tidpunkt eller ett givet tidsintervall” (Eriksson 1986).  
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de metoder och verktyg för projektplanering som därefter dominerat om-
rådet inom praktikersamfundet – och även till stor del inom forskningen 
(Geraldi & Adlbrecht 2007). 

Nya projekttyper – ny komplexitet 

I dagens samhälle när de små och medelstora projekten dominerar avseen-
de både antal och sysselsättning (Turner et al. 2009) är inte behovet av 
avancerade tekniker för tidplanering lika entydigt inom hela projektområ-
det. En stor andel av projekten karaktäriseras av komplexitet som har 
andra orsaker än antalet arbetspaket och deras inbördes beroenden i pro-
jektplanen. Komplexiteten kommer även till uttryck i det stora antalet 
möjliga lösningar/utfall i arbetsuppgifter av engångskaraktär, i svårigheten 
att bedöma intressenternas drivkrafter och förväntade beteenden (Reming-
ton & Pollack 2007; Azim et al. 2010), och genom de ogenomträngliga 
orsakssamband som leder till oanade förändringar i projektets kontext 
(Christensen & Kreiner 1997; Engwall 2003b). 

Utmaningar för projekthanteringen 

Ett komplext projekt medför utmaningar av olika karaktär för både den 
operativa projektledningen och den strategiska projektstyrningen. Kom-
plexitet gör det exempelvis problematiskt att avgöra om projektets resultat 
gör att önskvärda effekter uppnås, att skapa en entydig plan för projektet 
som helhet, samt att kontrollera och styra projektet mot uppsatta mål. För 
att ge vägledning för den praktiska projekthanteringen är det viktigt att 
identifiera och beskriva komplexiteten (Clift & Vandenbosch 1999; Geral-
di & Adlbrecht 2007; Collyer et al. 2010). 

10.1  Teoretisk härledning 

SPA-ramverkets tredje analysmodell fokuserar på särdrag som förklaras av 
projektets komplexitet i olika avseenden. Analysmodellens utformning kan 
härledas teoretiskt utifrån följande tre komponenter: komplexiteten (dvs. 
kompliceringsgraden, osäkerheten avseende lösningar/utfall, intressenter-
nas drivkrafter och kontexten) i ett resultatperspektiv, karaktärsdragen 
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”komplexitet och engångskaraktär” i projektdefinitionerna, samt existe-
rande projekttypologier. 

Komplexitet i resultatperspektivet 

De särdrag som förklaras av projektets komplexitet kan härledas till varia-
tioner i kompliceringsgraden, osäkerheten avseende möjliga lösning-
ar/utfall, intressenternas drivkrafter och kontexten i ett resultatperspektiv 
(se kapitel 7). Ett projektresultat kan t.ex. vara en komplicerad, tekniskt 
avancerad och omfattande produkt som är svår att beskriva entydigt med 
alla detaljer. Komplexiteten kan också bero på osäkerheten avseende hur 
olika delar i projektresultatet kommer att påverka varandra, exempelvis 
vad som händer när alla som medverkar i evenemangsprojektet ska sam-
verka under konsertdagen. Osäkerheten kan även gälla sambanden mellan 
olika delar i resultatet och de effekter som förväntas – vad avgör egentli-
gen kundens kvalitetsuppfattning? Intressentsituationen är en annan källa 
till svårhanterad komplexitet. Projektens engångskaraktär innebär inte bara 
nya relationer, ansvar, befogenheter och styrkeförhållanden att ta hänsyn 
till i varje projekt. Olika intressenter kan dessutom ha olika drivkrafter, 
t.ex. vara för eller emot en förändring i organisationen, utvecklingen av en 
viss produkt på bekostnad av en annan, eller acceptansen av en kundorder 
som medför att andra möjliga åtaganden prioriteras ned. Slutligen är pro-
jektets kontext svårbedömd i många sammanhang, t.ex. i konkurrensutsatta 
verksamheter, eller i branscher där kundernas kompetens utvecklas så 
snabbt att föreslagna lösningar blivit föråldrade innan de levererats (jfr IT-
projekt). 

Komplexitet och engångskaraktär i projektdefinition erna 

Det är vanligt (i projektdefinitionerna) att karaktärisera projekt som ”en 
komplex uppgift av engångskaraktär”. I analysmodell 3 behandlas en-
gångskaraktären som en orsak till osäkerhet, vilken i sin tur påverkar 
komplexiteten i projektet. 

Graden av komplexitet (t.ex. Dvir et al. 2006) kan fungera som en finger-
visning, men särdragen i olika projekttyper framträder tydligare vid be-
skrivningar av vad komplexiteten utgörs av, vilket är syftet med SPA-
ramverkets tredje analysmodell. 
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Existerande typologier 

Komplexitet i projekt är utförligt behandlat inom forskningen, och flera 
projekttypologier har föreslagits med graden eller typen av komplexitet 
som utgångspunkt. Exempelvis Baccarini (1996) delar in komplexiteten i 
organisatorisk och teknologisk komplexitet. Enligt den traditionella synen 
på projektledningens utmaningar, är komplexiteten främst relaterad till 
projektets process. Detta perspektiv vidhålls även om komplexiteten ut-
görs av antalet arbetsrelationer mellan individer och grupper, antalet hie-
rarkiska nivåer eller antalet inblandade avdelningar i projektet (Baccarini 
1996). 

Geraldi & Adlbrecht (2007) definierar en typologi med utgångspunkt i tre 
typer av komplexitet: ”Complexity of Faith” – är relaterad till situationen 
att skapa något unikt, lösa nya problem eller att agera under stor osäkerhet. 
”Complexity of Fact” är relaterad till hanteringen av en stor mängd inbör-
des beroende information. ”Complexity of Interaction” är relaterad till 
graden av transparens, multipla referenser och empati, som avgör hur 
kommunikationen fungerar i praktiken. Ett stort antal e-mail, telefonsam-
tal, möten och missförstånd är tecken på komplexitet i detta avseende.  
I och med denna bredare/vidare syn inkluderas även osäkerheten som en 
betydelsefull parameter i komplexiteten. 

Azim et al. (2010) föreslår en typologi med utgångspunkt i tre typer av 
komplexitet som de menar är väl etablerade i forskningslitteraturen: Struk-
turell komplexitet, teknisk komplexitet samt osäkerhet. De fakto-
rer/attribut som orsakar komplexiteten inom de tre typerna kan hänföras 
till tre områden: Människor (”people”), produkt och process (se figur 
10.1). 

Inom området ”produkt” återfinns faktorer såsom antalet delsystem, anta-
let teknologier, graden av obeprövad teknik, möjliga lösningar och otydli-
ga funktionsbeskrivningar. Området ”människor” utgörs bland annat av 
antalet team eller avdelningar, teknisk kompetens, erfarenhet, nybildade 
team, brist på ledarskap och dåliga relationer. Inom området ”process” är 
fokus på bland annat organisationsstruktur, planering och hantering (”ma-
nagement”) av intressenter, resurser och projektomfattning. 
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Figur 10.1. Projektkomplexitetstriangeln (Azim et al. 2010, min över-
sättn.) 

Remington & Pollack (2007) definierar komplexitet som en funktion av 
antalet olika delar/element i spel, deras inbördes relationer, samt den 
mångtydighet/oklarhet som råder i olika avseenden. Deras resonemang 
baseras på komplexitets- och systemteori, och ståndpunkten att även om-
givningens instabilitet och intressenternas brist på samsyn måste tas med i 
bedömningen av komplexiteten. De beskriver fyra typer av komplexitet i 
projekt (min översättning): 

• Strukturell (”structural”) komplexitet 

Den komplexitet som uppkommer på grund av kompliceringsgraden, dvs. 
ett stort antal beståndsdelar med inbördes beroenden som ska hanteras, 
exempelvis alla aktiviteter som ska planeras och följas upp i projektet. 

• Teknisk (”technical”) komplexitet 

Orsakas av osäkerheten avseende utfallet av aktiviteterna i projektet, ex-
empelvis när design- och konstruktionsarbetet är okänt eller obeprövat. 
Om det finns multipla möjliga lösningar/utfall för uppgifterna i projektet, 
är det svårt att förutse och planera processen i detalj. 
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• Drivkraftskomplexitet (”directional”) 

Orsakas av olika intressenters bristande samsyn som grundas i möjliga 
uppfattningar, åsikter och drivkrafter relaterade till projektets mål och 
syfte. Tvetydiga mål, outtalade krav och dolda agendor, gör projektet 
svårhanterligt. 

• Kontextuell (”temporal”) komplexitet 

Uppkommer på grund av en instabil omgivning, t.ex. en osäkerhet avseen-
de framtida krav och begränsningar i projektets kontext. Exempelvis nya 
lagar, nya teknologier eller politiska maktskiften kan orsaka instabilitet 
under projektets gång. 

10.2  Analysmodellens struktur 

Analysmodell 3 fokuserar på särdrag avseende projektets komplexitet (se 
figur 10.2). Remington & Pollacks (2007) typologi, eller modell, med fyra 
komplexitetstyper är den ena valda utgångspunkten, dels för att den ger 
konkret vägledning till anpassning av den praktiska projektledningen, dels 
för att modellen representerar en vid syn på komplexitet och inkluderar 
parametrar som osäkerhet, intressenters drivkrafter och förändringar i 
projektets kontext. Den andra utgångspunkten är SPA-ramverkets tre per-
spektiv (resultat, process och organisering) som även i stort överensstäm-
mer med Azim et als (2010) ovan redovisade områden. 

 Figur 10.2. Analysmodell 3 – Komplexitet. 
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10.3  Strukturell komplexitet 

Som tidigare berörts ovan har den traditionella rationalistiska fåran inom 
området betraktat projektledning som lösningen på ett strukturellt problem 
och de tekniker som utvecklats för projektplanering och uppföljning har 
inriktats mot projektets process. Den största andelen av forskningen har 
fokuserat på stora utvecklings- och anläggningsprojekt, vilka känneteck-
nats av komplexa resultat, processer och organisationer. 

Forskningen har utförligt behandlat den strukturella komplexiteten i ett 
processperspektiv, men följande avsnitt visar hur strukturell komplexitet 
även kan beskrivas i resultat- och organiseringsperspektiven. 

10.3.1  Resultatperspektivet 

Den strukturella komplexiteten i resultatperspektivet är en funktion av 
antalet delar i resultatet, delarnas funktion och inbördes relationer. Även 
relationen mellan resultatet som helhet, olika delresultat och effekterna på 
kort och lång sikt är en del av den strukturella komplexiteten som i resul-
tatperspektivet kommer till uttryck genom: 

• Stort antal delar av varierande slag i projektresultat 

Ett slutresultat av typen ett flygplan eller ett IT-system innebär med nöd-
vändighet att den strukturella komplexiteten är betydande – slutresultatet 
är en komplicerad produkt med ett stort antal sammanlänkade beståndsde-
lar (jfr Shenhar & Dvir 1996). Även antalet olika teknologier som ingår i 
en produkt bidrar till komplexiteten (Azim et al. 2010). Det är svårt att 
beskriva och att skapa en gemensam bild av ett komplicerat resultat (Eng-
wall 2004b). Avsaknad av gemensam helhetsbild gör det även svårt att 
veta vad som ska prioriteras, exempelvis om projektet hamnar under tids- 
eller kostnadspress.  

• Leverabler av varierande slag 

Förutom att en produkt kan vara mer eller mindre komplicerad, kan kom-
plexiteten öka när helt olika leverabler ingår i resultatet, t.ex. kringutrust-
ning, utbildning, protokoll från testkörningar eller utformning av service-
avtal. Det kan vara svårt att skapa samsyn kring ett projektresultat som 
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innehåller leverabler av olika karaktär. Olika personer ser olika utmaning-
ar i och lägger olika vikt vid skilda delar i resultatet, vilket ofta är fallet i 
interna förändringsprojekt.  

• Multipla relationer mellan projektresultat och effekter  

Även relationen mellan projektresultat och önskade effekter kan vara 
komplex. Olika delresultat kan ha olika påverkan på effekterna. Några 
funktioner i produkten eller någon aspekt av projektmålet är mer avgöran-
de än andra för kundens kvalitetsuppfattning (Grönroos 1984), exempelvis 
att leveranstiden är viktigare än att produkten är felfri. Ett omfattande 
projektresultat med olika leverabler, t.ex. i ett produktutvecklingsprojekt, 
har antagligen också många olika mottagare vilket gör bilden av resultat 
och effekter komplicerad. 

10.3.2  Processperspektivet 

Den strukturella komplexiteten i processperspektivet är en funktion av 
antalet aktiviteter i projektarbetet, aktiviteternas variation och deras inbör-
des relationer. Ett strukturellt komplext resultat är en naturlig orsak till en 
hög strukturell komplexitet i ett processperspektiv. Det finns dock exem-
pel på projekt med komplex process där resultatet i sig är relativt okompli-
cerat, exempelvis införande av nya gemensamma arbetsrutiner i en verk-
samhet med lång tradition av stora individuella variationer i arbetssätten. 
Projekt med hög strukturell komplexitet i processperspektivet känneteck-
nas av: 

• Stort antal aktiviteter 

Traditionellt förknippas komplexitet i projekt med just denna typ – struk-
turell komplexitet i ett processperspektiv. De enorma projekten inom ame-
rikanska flygvapnet på 1950- och 1960-talen innehöll tiotusentals delarbe-
ten (Engwall 1995) som skulle planeras och hanteras under tidspress. Ett 
stort antal aktiviteter skapar osäkerhet kring tid- och kostnadsramarna för 
projektet som helhet, även om varje aktivitet var för sig är väldefinierad 
(Remington & Pollack 2007). 
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• Många olika typer av aktiviteter 

Variationen avser aktiviteternas ledtid, resursåtgång, kompetensbehov och 
resultat. Både planeringsarbete, realisering, överlämning och avslut ingår i 
processen. Med många varianter av aktiviteter följer att både planering 
och uppföljning blir mer komplicerad. Exempelvis finns det i dagens pro-
duktutvecklingsprojekt ofta behov av bred kompetens, även för mindre 
omfattande produkter, vilket också innebär att flera personer med olika 
kompetens behöver bli inblandade i planeringsarbetet. I interna föränd-
ringsprojekt kan förekomsten av dubbla logiker orsaka hög strukturell 
komplexitet. 

• Många täta beroenden mellan aktiviteterna 

Komplexiteten beror också av hur beroende aktiviteterna är av varandra.  
I projekt där planeringsprecisionen för varje enskild aktivitet är hög, är det 
möjligt att skapa planer där aktiviteterna är tätt sammankopplade och 
genomförs med stor grad av parallellitet. När sådana projekt blir omfat-
tande uppstår effekter, t.ex. tvetydighet och oväntade händelser, orsakade 
av alla täta inbördes beroenden. Dessa händelser uppkommer på grund av 
projektets komplexitet som helhet och kan inte förutses genom en analys 
av varje delprojekt för sig (Remington & Pollack 2007).  Antalet inbördes 
beroende delar i projektet ökar i och med den parallellitet som eftersöks i 
exempelvis dagens tidspressade produktutvecklingsprojekt (Hao & Stjern-
berg 2008). 

10.3.3  Organiseringsperspektivet 

Den strukturella komplexiteten i organiseringsperspektivet är en funktion 
av antalet intressenter (interna och externa) i projektet, variationen i in-
tressenternas karaktär, t.ex. kompetens, gruppstorlek eller kultur, och deras 
inbördes relationer. Projekt med hög strukturell komplexitet kännetecknas 
av: 

• Många projektdeltagare och intressenter 

Komplexiteten ökar med antalet individer och enheter som är inblandade i 
projektet (t.ex. Baccarini 1996). Projekt med många deltagare tenderar att 
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organiseras i flera hierarkiska nivåer och många enheter. Även om resulta-
tet inte framstår som speciellt komplext kan många personer, grupper och 
avdelningar behöva bli inblandade, vilket ofta är fallet vid interna föränd-
ringsprojekt (Andersen 2006). Så snart antalet projektdeltagare gör det 
svårt att samla alla på en gång, blir frågor om information och kommuni-
kation viktiga för projektledningen. 

• Varierande kompetens och personligheter 

Antalet teknologier ökar kontinuerligt inom flera branscher och orsakar en 
komplexitet som projekten måste hantera (t.ex. Midler 1995). Exempelvis 
kräver omfattande utvecklingsprojekt oftast samordning mellan specialis-
ter från olika funktioner (Hao & Stjernberg 2008). Samverkan krävs mel-
lan individer som har varierande arbetssätt, kompetens, språkbruk, värde-
ringar och personligheter (Azim et al. 2010). Ur ett ledningsperspektiv 
klarar ledaren att hantera betydligt färre underställda om kompetensen och 
arbetsuppgifterna är varierande (Socialstyrelsen 2003). 

• Många och olika relationer 

De inbördes beroenden som finns mellan organisatoriska enheter kan vara 
av vitt skilda slag. Varje avdelning, eller individ, kan ansvara för varsin 
avskilda del och vara sekventiellt eller ömsesidigt beroende av varandra. 
Relationer mellan enheter kan formellt specificeras genom fördelning av 
arbetsområden och tilldelning av ansvar och befogenheter (Baccarini 
1996). När behovet av en bred teknologisk kompetens tillgodoses genom 
att bilda team med specialister från olika områden, ökar även kraven på 
teamsamarbete (Hao & Stjernberg 2008). 

10.4  Teknisk komplexitet 

I en vid betydelse står begreppet teknik för den process som omvandlar 
input till output i en arbetsuppgift (Baccarini 1996). Teknik handlar om 
utnyttjandet av fysiska hjälpmedel, metoder, kunskap och kompetens.  
I Pollack & Remingtons (2007) modell är den tekniska komplexiteten ett 
uttryck för osäkerheten med avseende på resultatet, tidsåtgången och kost-
naden för det arbete som utförs i en aktivitet. I SPA-ramverket kan osäker-
heten även gälla projektresultatet och dess effekter, samt organiseringen 
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för projektets genomförande. I tekniskt komplexa projekt är osäkerheten 
stor eftersom det existerar ett antal möjliga lösningar/utfall till varje pro-
blem. 

Engångskaraktären 

Den tekniska komplexiteten grundar sig till stor del i bristande erfarenhet 
från liknande uppgifter, dvs. uppgiften är av engångskaraktär – ett allmänt 
förekommande karaktärsdrag i projektdefinitionerna. Variationen är dock 
stor och hela skalan från närmast rutinmässiga projekt till helt unika finns 
representerad inom projektfloran, och engångskaraktären kan gälla både 
resultatet, processen och organiseringen (jfr Packendorff 1993; Turner & 
Cochrane 1993). I vissa projekt är engångskaraktären tydlig: Projektet ska 
framställa en produkt som är helt ny. Utmaningen ligger i att förstå och 
formulera det problem som ska lösas (Engwall 2004b). 

När resultatet är otydligt, blir det också omöjligt att precisera hur lång tid 
arbetet i olika aktiviteter kommer att ta, och hur olika insatser kommer att 
påverka varandra (ibid.). Det finns inget tidigare genomfört arbete där det 
går att hämta erfarenheter till projektet. I andra fall är resultatet känt, men 
processen ny, exempelvis på grund av ny tillgänglig teknik. 

De som arbetar tillsammans i projektet kanske aldrig träffats tidigare (inkl 
projektledaren) och kunden kan vara helt ny för organisationen. Projekt-
grupper sätts ofta samman av personer med olika bakgrund och erfarenhet, 
vilket leder till osäkerhet i kommunikationen mellan projektdeltagare och 
gruppen (Wikström 2000a). 

10.4.1  Resultatperspektivet 

Den tekniska komplexiteten i resultatperspektivet är en funktion av antalet 
sammanlänkade delar/leverabler/effekter med multipla tänkbara/faktiska 
funktioner eller utfall. Projekt med hög teknisk komplexitet i resultatper-
spektivet präglas av att: 

• Effekterna av resultatet är svåra att bedöma 

Det är svårt att räkna ut hur relationen mellan kund och organisation för-
ändras av marknadsföringsaktiviteten, eller hur evenemanget upplevs med 
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den uppsättning artister vi planerat. Det är svårt att avgöra vilken funktion 
i den nya produkten som kommer att påverka kundernas kvalitetsuppfatt-
ning mest, eller hur personalgruppen kommer att motta det nya förslaget 
till ny organisation. En osäkerhet kring projektets syfte och förväntade 
effekter gör det t.ex. svårt att planera, skapa motivation och ta beslut om 
prioriteringar, vilket gäller alla strategiska arketyper och operativa logiker. 

• Stora delar av det avsedda resultatet är otydligt 

Resultatet har inte framställts tidigare, och ingen vet hur produkten kom-
mer att fungera i praktiken (Engwall 2004b). Hur bra kommer skådespe-
larna att agera på premiärdagen? I kundorder- eller interna förändringspro-
jekt kan frågan gälla om det nya IT-systemet kommer att fungera när vi 
drar ur kontakten till det gamla. När det inte går att veta hur resultatet 
kommer att fungera blir en detaljerad planering svårt att tillämpa. Bered-
skap krävs för att ändra planerna efterhand som bilden av resultatet blir 
tydligare (ibid.). 

10.4.2  Processperspektivet 

Den tekniska komplexiteten i processperspektivet är en funktion av antalet 
sammanlänkade aktiviteter med multipla möjliga utfall. Projekt med hög 
teknisk komplexitet i processperspektivet präglas av att: 

• Processen innehåller avsnitt där aktiviteterna inte kan preciseras i för-
väg 

I projekt som syftar till att utveckla resultat av nytt slag, exempelvis en ny 
produkt, finns det stor risk att många aktiviteter inte kan förutses vid pla-
neringen i projektets inledning. I interna förändringsprojekt kan problem 
med prioritering av projektet eller oväntat förändringsmotstånd leda till 
behov av nya aktiviteter för att projektmålet ska nås. Ett tecken på att pla-
nen är osäker är när aktiviteterna enbart beskrivs som ”implementering” 
eller ”färdigställande” (Andersen 1996). Konsekvensen blir ofta att pro-
jektet måste planeras om flera gånger under genomförandet när det i prak-
tiken står klart vad arbetet egentligen innebär (Engwall 2004a). I projekt 
med den operativa logiken Aktivitet[effekt] kan processen detaljplaneras i 
förväg, vilket kan ge intrycket av att den tekniska komplexiteten är låg. 
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Risken är dock stor att aktiviteterna genomförs ”i blindo” om inte effek-
terna kontinuerligt stäms av. 

• Processen innehåller många aktiviteter med osäker tidsåtgång 

Utveckling och tillämpning av ny teknik och innebär ofta helt nya aktivite-
ter/arbetsmoment som är svåra att beskriva. De kan bara tidsättas och re-
sursberäknas med stor osäkerhet. Även om det är känt hur arbetet går till 
kan det vara svårt att estimera tidsåtgången. Enligt Gutierrez & Kouvelis 
(1991) misslyckas projektledare att förutse tidsåtgången/ledtiden i projek-
tet, trots användningen av planeringstekniker som logiska nätverk och 
CPM. Dels finns det alltid en viss osäkerhet i hur lång tid en aktivitet tar, 
dels påverkas tidsåtgången av vem som utför arbetet. Även om planen kan 
beskrivas konkret på papperet med tydliga logiska steg och exakta ledtider, 
kommer en stor del av ledningsarbetet att ägnas åt hantering av oförutsed-
da förskjutningar i tidplan och budget. I projekt med den operativa logiken 
Skapande[aktivitet], speciellt evenemangsprojekt, kan osäkerheten avse-
ende tidsåtgången få dramatiska konsekvenser eftersom tidpunkten för 
leveransen är fastlåst. 

• Många osäkra aktiviteter ingår i inbördes komplicerade beroenden 

Osäkerheten ökar ytterligare när osäkra aktiviteter bygger på varandra 
(Andersen 1996). Kraven på snabbare projektgenomförande, exempelvis 
inom produktutvecklingsområdet, har medfört att alltfler arbetsmoment 
kopplas samman i ömsesidiga beroenden (Engwall 2004b). Om planen 
innehåller flera parallella aktivitetskedjor som alla sammanstrålar i slutet 
av projektet, orsakar försening i en enda av dessa att hela projektet blir 
försenat. Konsekvensen blir att stor beredskap och flexibilitet krävs i or-
ganisationen och att resursplaneringen blir påverkad. I evenemangsprojekt 
utgör denna parallellitet den operativa logiken, speciellt i de inledande 
faserna i projektet (Bowdin et al. 2006). 

10.4.3  Organiseringsperspektivet 

Den tekniska komplexiteten i organiseringsperspektivet är en funktion av 
antalet sammanlänkade individer, grupper eller enheter med multipla tänk-
bara/faktiska beteenden. Människor är betydligt mer komplexa än den 
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mest komplicerade projektplan. Individers beteende enskilt och i samver-
kan med andra, har visat sig omöjligt att planera/förutse med säkerhet (jfr 
kritiken mot ledarskapsmodeller), och speciellt osäkert blir det när arbets-
relationerna är nya och oprövade. Det är troligt att den tekniska komplexi-
teten är hög i ett organiseringsperspektiv då: 

• ”Sociala strukturer” för samverkan i projekt saknas i organisationen  

Om organisationen normalt inte tillämpar projektarbetsformen, ökar osä-
kerheten med avseende på hur samarbetet ska gå till i de nybildade 
teamen, och hur styrningen av projektet ska genomföras. När inga roller 
finns beskrivna eller etablerade genom tidigare agerande, kommer varje 
individ att bete sig efter sin egen bild av rollen (jfr Wikström 2000a). 

• Projektet innebär att flera nya team och relationer bildas 

Många organisationer har försökt att behålla den funktionella organisa-
tionsstrukturen trots en övergång till projekt som arbetsform. Ett syfte har 
varit att bevara de etablerade team och erfarenheter som byggts upp under 
lång tid, exempelvis vid utveckling av nya produktversioner (t.ex. Clark & 
Wheelwright 1992; Midler 1995). Utgångspunkten för projekt är dock att 
det i normalfallet behövs förändringar i teamen och att nya arbetsrelatio-
ner skapas, vilket ökar osäkerheten med avseende på hur effektiv samver-
kan kommer att bli. Även om organisationen tillämpar en projektmodell 
där rollbeskrivningar finns för projektledare, projektbeställare och övriga 
chefer i projekthanteringen, existerar ändå en osäkerhet när nya individer 
besätter rollerna i det aktuella projektet. 

• Samverkan krävs mellan olika kompetensområden 

Oklart ansvar och ”gråzoner” uppstår när olika teknologier möts och sam-
ordnas, vilket kan leda till att individer går över sina gränser in på andras 
områden (Hao & Stjernberg 2008). Problematiken med teamens tvärfunk-
tionella integration underskattas (Rapp Ricciardi 2001). Stora skillnader i 
kompetens och arbetsuppgifter gör det svårare för ledaren att vara närva-
rande i arbetet på personnivå (Socialstyrelsen 2003). Evenemangsprojekt 
präglas ofta av att flera olika grupper med tydlig yrkesidentitet genomför 
sin avgränsade del av förberedelserna. Projektledaren får då förlita sig till 
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att de ansvariga för respektive område kan göra korrekta bedömningar 
över exempelvis tidsåtgången och enbart styra projektet på en övergripan-
de nivå.  

10.5  Drivkraftskomplexitet 

Projekt har ofta många intressenter med konkurrerande syften och mål 
(Morris 2010; Small & Walker 2010). Drivkraftskomplexitet (”directional 
complexity”) handlar om hur intressenternas skilda synsätt och drivkrafter 
orsakar svårförutsägbara och svårhanterade situationer i projektet. Driv-
kraftskomplexitet förekommer ofta i samband med interna förändringspro-
jekt. Alla i organisationen kan vara medvetna om att en viss verksamhets-
gren går med förlust, men meningarna är delade om vad som behöver gö-
ras. En orsak till att drivkraftskomplexitet uppstår är oklara mål vid pro-
jektets inledning. Först när projektet är mitt uppe i realiseringen av resul-
tatet, klarnar bilden av projektmålet och då tar olika intressenter ställning 
på allvar (Vaagaasar & Andersen 2007). 

Tecken på drivkraftskomplexitet 

Bristen på samsyn bland intressenterna kan yttra sig i öppna motstridighe-
ter, där det under hårda och återkommande diskussioner är tydligt att åsik-
ter och värderingar går isär. Det kan uppstå en komplicerad situation där 
projektets ledning kontinuerligt behöver ta ställning till olika intressenters 
krav. 

Bristen på samsyn kan även vara dold av en skenbar samstämmighet som 
visas upp i officiella sammanhang. Olika intressenternas agerande kan 
vara påverkat av personliga relationer, möjligheter till egna fördelar, eller 
rädsla för prestigeförluster. Någon kan till och med vilja delta i projektet 
bara för att se till att ingenting händer (Ohlsson 1990). Risken finns att 
sådana dolda agendor gör att intressenters missnöje aldrig diskuteras öp-
pet. Istället blir medvetet slarv, snedvridning, eller överdriven optimism 
orsaker till problem i projektet (Svensson 1990). 
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10.5.1  Resultatperspektivet 

Drivkraftskomplexiteten i resultatperspektivet utgörs av tvetydighet och 
motstridigheter relaterade till intressenters olika drivkrafter med avseende 
på projektmål och effekter. Drivkraftskomplexiteten kan förväntas vara 
hög när projektet medför: 

• En komplicerad intressentsituation 

I ett projekt som påverkar många intressenter (exempelvis många avdel-
ningar och affärsområden) ökar sannolikheten för motstridigheter. En hög 
strukturell komplexitet kan alltså utgöra en grund för drivkraftskomplexi-
teten. När antalet intressenter är stort, blir det svårt för projektledaren att 
hinna sätta sig in i alla enskilda intressenters krav, behov och önskemål. 
Om inte projektmålet kan klargöras från början i projektet, finns en risk att 
nya aktörer tillkommer på intressentlistan, alla med sin syn på vad som är 
viktigt i projektet (Vaagaasar & Andersen 2007). 

• Omfattande och varaktiga förändringar 

Syftet med projektet är att skapa nya förutsättningar för nytt beteende 
inom organisationen, exempelvis nya lokaler, ny organisation eller nya 
processer och metoder. Projektet kan även innebära att en ny inriktning 
stakas ut för verksamheten, exempelvis genom utveckling av en helt ny 
produktserie som ska ersätta en annan etablerad produktserie. Meningarna 
kan gå isär angående om projektet överhuvudtaget ska genomföras, varför 
just denna produkt är viktigast, och om affärsriskerna med det aktuella 
projektet. Interna förändringsprojekt präglas oftast av drivkraftskomplexi-
tet. Effekterna kan utebli helt om de som blir utsatta för förändringen upp-
lever projektet som ett hot mot deras kompetens och status i organisatio-
nen (Choi & Ruona 2011). 

10.5.2  Processperspektivet 

Drivkraftskomplexiteten i processperspektivet utgörs av tvetydighet och 
motstridigheter relaterade till intressenters olika drivkrafter med avseende 
på projektets genomförande (t.ex. aktiviteter, planen som helhet eller re-
sursåtgången). Drivkraftskomplexiteten kan få stora konsekvenser i pro-
jekt med starka beroenden mellan de olika arbetspaketen. Här handlar det 
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inte om osäkerhet kring hur lång tid en viss uppgift tar, utan om den över-
huvudtaget ska utföras. Drivkraftskomplexiteten kan förväntas vara hög 
när projektets genomförande innebär att: 

• Etablerade projektstrategier och metoder utmanas av nya 

Moderna metoder introduceras på bekostnad av de etablerade projektme-
toderna. Gammal kompetens blir mindre användbar, medan ny blir värde-
full.  Ett exempel är organisationer där agila metoder börjar tillämpas och 
där traditionella planeringstekniker fasas ut (Karlström & Runeson 2005). 
Ett annat exempel är frågan om utvecklingen ska ske tillsammans med 
kunden, eller på hemmaplan utan kundens inblandning? 

• Flera alternativa aktiviteter/lösningar kan väljas 

Inom exempelvis marknadsföringsprojekt kan samma syfte uppnås genom 
flera olika aktivitetstyper, som alla förutsätter specialkompetens. Att göra 
organisationen känd i ett kundsegment kan åstadkommas genom t.ex. 
kundbesök, reklamutskick, reklamfilm eller evenemang. 

• Flera arbetskulturer ska samverka 

Synen på ledarskap och teamarbete kan skilja sig åt på avgörande punkter. 
Utformningen av det operativa projektarbetet kan exempelvis gälla valet 
mellan självstyrande team eller tydlig hierarkisk projektorganisation 
(Bonner et al. 2002). När ett projekt bemannas med individer från olika 
organisationer, spelar kulturskillnaderna en stor roll för projektarbetets 
effektivitet (Lakemond & Magnusson 2001). Det är exempelvis inte själv-
klart att den tillsatte obekante projektledaren förmår att skapa förtroende 
för sitt ledarskap i projektgruppen. 

10.5.3  Organiseringsperspektivet 

Drivkraftskomplexiteten i organiseringsperspektivet utgörs av tvetydighet 
och motstridigheter relaterade till intressenters olika drivkrafter avseende 
resursallokering och rolltilldelning. Drivkraftskomplexiteten kan förväntas 
vara hög när: 
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• Resurser kan allokeras från alternativa avdelningar och enheter 

Motstridigheter kan uppstå gällande vilka personer som ska få medverka i 
projektet. Ett beslut att använda en annan avdelnings, eller extern, kompe-
tens istället för den egna avdelningens resurser kan göra att projektet 
motarbetas både öppet och i det tysta. I interna förändringsprojekt kan det 
motsatta inträffa, dvs. att en avdelning känner sig tvingad att ställa upp 
med för mycket resurser i förhållande till den förväntade nyttan. Projektet 
kan komma att ifrågasättas, och avdelningens resurser har ofta ”svårt att 
komma loss” från sina ordinarie arbetsuppgifter. (Elonen & Artto 2003) 

• Ledarskapet är kontroversiellt 

Om exempelvis den utpekade projektledaren inte är accepterad som ledare 
av någon/några medverkande enheter i organisationen, kan projektet 
komma att brottas med svårigheter trots tydliga mål och välgjorda planer 
(t.ex. Engwall 1995). 

• Rollfördelningen är otydlig 

Olika rollers ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter kommer i fokus om 
inte organisationen har fastställda och accepterade rollbeskrivningar för 
projekthanteringen (Eskerod & Riis 2009; Zwikael 2008). Olika åsikter 
existerar angående arbetsformer, t.ex. fördelarna med att jobba i team, vem 
som ska göra olika uppgifter, vem som ska leda gruppen, föra talan, sitta i 
styrgruppen, eller ställa upp med resurser. 

10.6  Kontextuell komplexitet 

En annan källa till komplexitet är omgivningens snabba och tänkbara eller 
oväntade förändringar, vilket exempelvis kan innebära nya begränsningar 
för projektets möjligheter att genomföra planerade aktiviteter (Christensen 
& Kreiner 1997; Collyer et al. 2010). Kontextuellt komplexa projekt kan 
framstå som entydiga, både vad gäller möjliga lösningar och vilka problem 
som ska lösas av projektet, åtminstone till en början (Remington & Pol-
lack 2007). 

Långa projekt innebär större risk för kontextuella förändringar. När för-
ändringar sker i omgivningen, kan både teknisk och drivkraftskomplexitet 
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uppstå i projektet. Inom IT-branschen har projektledare ofta satts på prov 
när kontexten inte är lika vid leverans som vid initiering av projektet – 
kunden har utvecklat nya krav på systemet (Ahonen & Savolainen 2010). 
Andra källor till kontextuell komplexitet är företagsuppköp, sammanslag-
ningar, byte av ledare och organisationsförändringar, politiska maktskiften 
och nya lagar (Remington & Pollack 2007). 

10.6.1  Resultatperspektivet 

Den kontextuella komplexiteten i resultatperspektivet är en funktion av 
osäkerheten relaterad till förändringar i projektets kontext med konsekven-
ser för resultatet och dess effekter. 

Även om uppgiften är relativt okomplicerad, har utförts många gånger 
förut, och vi är överens om att den ska utföras, kan den kontextuella kom-
plexiteten göra att osäkerheten är stor. Projektet går visserligen helt enligt 
planerna – men hur vet vi att vi är på rätt väg? Den kontextuella komplexi-
teten är hög när omgivningen är präglad av oförutsägbara förändringar, 
exempelvis när: 

• Det uppstår oväntat nya krav på resultatet 

Kontrollen över ett projekts aktiviteter kan vara fullständig, och projektet 
bedöms kunna leverera exakt det som avsetts, enligt tidplanen och inom 
budget. Mot slutet av projektet sker dock externa förändringar som gör att 
resultatet kommer att ifrågasättas. Kunden har utvecklat sin kompetens 
inom området och inser att den produkt som håller på att konstrueras inte 
är optimal för verksamheten (Dvir & Lechler 2004). 

I SPA-ramverket betraktas förändrade kundkrav som en kontextuell för-
ändring. Ur kundens perspektiv kan en sådan förändring ske på grund av 
skilda åsikter inom kundens organisation om vad som ska implementeras 
(dvs. drivkraftskomplexitet inom kundens organisation). 

• Sambanden mellan projektmål och effekter ändras 

Nya värderingar sprids och blir gällande i samhället, exempelvis att elbilar 
är skadliga för miljön, vilket får konsekvenser för det nya elbilsprojektet. 
Nya lagar blir gällande, exempelvis exportregler som gör att den nya pro-
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dukten inte kan säljas internationellt utan merkostnader. Konkurrenterna 
kommer att presentera en liknande produkt, vid samma mässa som vi pla-
nerat lansera vår. (t.ex. Olin 2004; Ogawa & Piller 2006) 

• Prioriteten förändras i verksamheten 

Andra uppgifter måste prioriteras samtidigt som projektet ska fortsätta, 
vilket medför justeringar i projektmålet enligt de nya resursbegränsningar-
na (Dvir & Lechler 2004). Exempelvis kan delar av ett stort köpcentra 
skjutas på framtiden. 

10.6.2  Processperspektivet 

Den kontextuella komplexiteten i processperspektivet är en funktion av 
osäkerheten relaterad till förändringar i projektets kontext med konsekven-
ser för projektets genomförande (t.ex. aktiviteter, planen som helhet eller 
resursåtgången). Även om projektmålen ligger fast kan det, speciellt i 
långa projekt, inträffa förändringar i omgivningen som får direkta konse-
kvenser för projektets genomförande. Den kontextuella komplexiteten kan 
anses hög i projektmiljöer där, exempelvis: 

• Den tekniska utvecklingen sker i snabb takt 

Den tekniska utvecklingen medger helt nya möjligheter som kan förkorta 
tidplanen, eller orsaka oväntade inkörningsproblem som förlänger projek-
tet. Organisationens policy förändras och tvingar fram ett teknikbyte, nya 
arbetsmetoder och synsätt införs, t.ex. agila metoder. 

• Nya krav ofta införs på arbetsmiljö och -säkerhet 

En period med nya krav på miljötänkande och säkrare arbetsmetoder orsa-
kar extraarbeten med förseningar och ökade kostnader på grund av utbild-
ningsbehov, kontroller och förändrade rutiner. 

• Det råder instabila yttre förhållanden 

Yttre händelser som oväntat dåligt väder, strejker och blockader, politiska 
konflikter inom samhället eller i organisationen stoppar arbetet periodvis. 
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Olyckor kan skapa behov av ny projektplanering (Dvir & Lechler 2004), 
t.ex. på grund av att riskerna med tillämpade tekniker omvärderas. Inbrott 
och stölder tvingar fram nya rutiner, t.ex. hantering av säkerhetsutrustning 
eller säkerhetskopiering. 

10.6.3  Organiseringsperspektivet 

Den kontextuella komplexiteten i organiseringsperspektivet är en funktion 
av osäkerheten relaterad till förändringar i projektets kontext med konse-
kvenser för projektets organisering. En projektmiljö med hög kontextuell 
komplexitet i ett organiseringsperspektiv kännetecknas av risker för exem-
pelvis: 

• Omorganisering med nya befogenheter och prioriteringar 

Personer med viktiga roller i projektet får förändrade befogenheter på 
grund av omorganisationer. Ändrade prioriteringar påverkar resursplane-
ringen, exempelvis att moderorganisationen kräver att projektet i högre 
grad ska bemannas med oerfaren personal (Dvir & Lechler 2004). Nya 
reserestriktioner tvingar fram en ny projektorganisation med enbart lokalt 
placerad personal. 

• Avbrutet ledningsstöd 

Förändringar i företagsledningen gör att projektet plötsligt saknar en fun-
gerande styrgrupp. Förändringar i konkurrenssituationen förhindrar externt 
engagerade experter att medverka i referensgruppen. På grund av omorga-
nisation lämnar flera av de mest engagerade resursägarna eller nyckelper-
sonerna projektet. 

• Splittrade team 

Omflyttningar av personal gör att teamen måste ombildas under projektets 
genomförande, vilket orsakar problem i projekt som är beroende av effek-
tiv teamsamverkan (jfr Eskerod & Blichfeldt 2005). Kontrakt med de in-
hyrda konsulterna kan inte förnyas pågrund av ekonomiska problem för 
moderorganisationen. 
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10.7  Komplexitet och strategiska projektarketyper 

Beskrivningen av beslutsprocesserna i de fem strategiska projektarkety-
perna utgick ifrån en generell projektmodell med fyra generella övergri-
pande beslut. Även om de flesta generella projektmodeller förmedlar en 
okomplicerad bild av projektets genomförande, ser verkligheten ofta an-
norlunda ut (Engwall 2004b), vilket delvis beror på komplexiteten i olika 
avseenden. 

Produktutvecklingsprojekt 

Den tekniska komplexitet som uppstår när ny teknik ska tillämpas för att 
utveckla ny teknik, är väl omskriven i forskningslitteraturen (t.ex. Shenhar 
& Dvir 1996). En annan aspekt på produktutvecklingsprojekt är den kom-
plexitet som uppstår när utvecklingstiderna krymps på grund av ökad kon-
kurrens och marknadens krav på snabbare produktcykler. Detta innebär 
bland annat att överlämningen av resultatet kommer att ske till flera inter-
na mottagare under ett pressat tidsschema mot slutet av projektet (Jansson 
& Ljung 2009). 

Ett sätt att hantera den ökade strukturella komplexiteten som uppstår när 
många interna mottagare blir inblandade i projektet, är att planera bättre 
för att inte missa någon aktivitet, t.ex. i överlämningsfasen. Fler intressen-
ter innebär dock även att både drivkraftskomplexiteten och den kontextu-
ella komplexiteten kan bli högre. Ju fler enheter som blir inblandade i en 
kedja av inbördes beroende aktiviteter, desto större risk är det att någons 
situation är förändrad vid projektets slut jämfört med vid planeringstillfäl-
let. 

Interna förändringsprojekt 

Ett internt förändringsprojekt kan se relativt okomplicerat ut när planen 
betraktas. Inte alltför många aktiviteter att hålla ordning på, en handfull 
personer ingår i projektorganisationen, och projektmålet framstår som 
entydigt och engagerande: ”En effektivare lönehantering”. Den strukturel-
la komplexiteten verkar inte speciellt hög. 

Men interna projekt präglas oftast av hög drivkraftskomplexitet. Projektet 
omges av oroliga intressenter som befarar att de inte ska klara omställ-
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ningen till det nya arbetssättet eller att de till och med ska bli uppsagda 
(Choi & Ruona 2011). I sådana situationer spelar det mindre roll hur väl-
gjord och detaljerad planen är, eftersom förändringsmotståndet gör det 
problematiskt att försöka implementera det nya arbetssättet. 

Marknadsprojekt 

Marknadsprojekt har flera gemensamma drag med interna förändringspro-
jekt. Båda projektarketyperna syftar till förändringar i attityder och bete-
enden. Aktiviteterna i marknadsprojekt möter dock troligtvis inte något 
motstånd, utan snarare brist på intresse. I marknadsprojekt finns det ofta 
ingen konkret leverabel att lämna över, men den kontextuella komplexite-
ten är så stor en kontinuerlig utvärdering av aktiviteternas effekter behövs 
för att kunna besluta hur projektet ska fortsätta (Jansson & Ljung 2009).  

Kundorderprojekt 

Projekt som syftar till att konstruera och leverera en känd produkt till en 
kund har goda förutsättningar att kunna hålla sig till originalplanen. Även 
om den strukturella komplexiteten är hög avseende både resultatet och 
processen, kan den tekniska komplexiteten vara relativt låg i de fall då 
projektets aktiviteter är testade i tidigare genomföranden.  

Stora kundorderprojekt är speciellt utsatta för kontextuell komplexitet. 
Förändringar i kundens situation, t.ex. marknadsläge, ökad kompetens 
eller omorganisation, kan ställa till problem för kundorderprojekten oav-
sett om det ursprungliga projektmålet uppnås helt enligt avtalet (Nystén-
Haarala et al. 2010).  

Inom IT-branschen har de agila metoderna för projektledning och -arbete 
fått stort genomslag, delvis på grund av den höga kontextuella komplexite-
ten kring dessa projekt. Ett klassikt problem med IT-utvecklingsprojekt är 
att användarnas (kundens) kompetens förändras under tiden som projektet 
pågår. En kravspecifikation för ett stort komplext system som fastställs 
innan utvecklingen påbörjas leder då till stora problem när leveransen sker 
till en kund som med tiden insett att systemet inte alls matchar behov och 
möjligheter i verksamheten. Lösningen har blivit att ge upp försöken att 
planera hela projektet i förväg. Istället genomförs en serie mindre delpro-
jekt, eller iterationer, inom samma ramavtal/projekt, med leverans av fun-
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gerande mjukvara, exempelvis en fungerande funktion i ett ordersystem. 
(t.ex. Fredriksson & Ljung 2010a) 

Evenemangsprojekt 

I stora evenemangsprojekt, t.ex. musikfestivaler eller idrottstävlingar, är 
både resultatet, processen och organiseringen präglade av strukturell kom-
plexitet. Många organisationer strävar efter att minska den tekniska kom-
plexiteten genom att etablera och kontinuerligt förbättra en process för 
genomförandet av återkommande evenemang, t.ex. en idrottsgala eller en 
konsert. Den kontextuella komplexiteten är ofta en betydande riskfaktor då 
tidpunkten för evenemanget oftast är bestämd långt i förväg. Publiktill-
strömningen kan ibland avgöras helt av vädret, konkurrerande evenemang, 
eller plötsligt uteblivna huvudattraktioner, t.ex. skadade idrottsstjärnor.   

10.8  Komplexitet och operativa logiker 

De olika komplexitetstyperna tycks inte vara kopplade till någon specifik 
operativ logik. Även om t.ex. den operativa logiken Skapande[produkt] är 
vanligt förekommande i projekt med strukturell komplexitet, beror denna 
främst på särdragen i det aktuella produktutvecklings- och kundorderpro-
jektet.  

Relationerna mellan operativa logiker och hög komplexitet bygger istället 
främst på förekomsten av dubbla operativa logiker i projektet. När ett pro-
jekt innehåller t.ex. både Skapande[produkt] och Aktivitet[effekt] är den 
strukturella komplexiteten hög eftersom aktiviteterna i projektet måste 
innehålla både produktutvecklings- och förändringsaktiviteter. Drivkrafts-
komplexitet kan uppstå på grund av skilda åsikter angående vilken typ av 
aktiviteter som bör prioriteras. 

10.9  Summering 

Den tredje analysmodellen i SPA-ramverket beskriver särdrag i projekt 
som beror på variationer i projektets komplexitet. Fyra typer av komplexi-
tet har beskrivits, alla med speciella konsekvenser för projekthanteringen.  
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Stora projekt tenderar att uppvisa samtliga beskrivna komplexitetstyper: 
Ett projekt som ska utveckla en komplex produkt eller konstruera och 
leverera ett stort byggnadsverk, behöver vanligtvis lång tid på sig med 
insatser av många individer som bidrar med olika kompetens. Den struktu-
rella komplexiteten är stor. Resultatet är omfattande, processen är kompli-
cerad med ett stort antal aktiviteter, och antalet individer, enheter och ty-
per av kompetens är stort. Den tekniska komplexiteten är stor: Det är 
ovisst hur alla delar i resultatet kommer att fungera tillsammans, många 
arbetspaket i processen är obeprövade, det behövs samverkan mellan indi-
vider och grupper som inte arbetat tillsammans förut. I stora projekt är det 
även risk för hög drivkraftskomplexitet. När antalet intressenter blir stort, 
ökar sannolikheten att någon/några inte vill att resultatet ska uppnås över 
huvudtaget. Det är sannolikt att det råder delade meningar om hur arbetet 
ska utföras och i vilken ordning. Det är sannolikt att alla inte är överens 
om vem som ska utföra arbetet i alla delar. Slutligen präglas ofta stora 
projekt av en hög kontextuell komplexitet. När projektet tar lång tid, från 
initiering till överlämning av resultat, kan kontexten förändras radikalt. 
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DEL IV: Tillämpning, jämförande 
analys och epilog 
Syftet med SPA-ramverket, som presenterades i kapitel 7-10, är att utgöra 
ett stöd för en strukturerad projektanalys, dvs. en analys av de särdrag i 
projekt som har avgörande betydelse för projekthanteringen. De tre ana-
lysmodellerna ”Strategisk betydelse”, ”Operativ logik” samt ”Komplexi-
tet” kan tillämpas som fristående analysverktyg, även om en viss över-
lappning och interaktion förekommer mellan dem.  

I avhandlingens avslutande del tillämpas SPA-ramverket i en analys av 
fem projektexempel från de tre fallstudier i multiprojektmiljöer som ingått 
i doktorsstudien (kapitel 11). Med analysen av projektexemplen som bak-
grund görs därefter en jämförande analys av de interna förändringsprojekt 
som syftade till utveckling och implementering av en projektmodell i re-
spektive organisation (kapitel 12).  

Avhandlingens sista kapitel summerar doktorsstudiens slutsatser, bidragen 
till projektteori och -praktik, samt ger några förslag på fortsatt forskning 
om projekthantering i multiprojektmiljöer.  
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11 Tillämpning av SPA-ramverket 
I detta kapitel görs en tillämpning av SPA-ramverket i en analys av fem 
projektexempel från de tre multiprojektmiljöer som ingått i studien. Syftet 
är dels att illustrera hur ramverket kan tillämpas i praktiken, dels att ska-
pa förståelse, referensram och utgångspunkter inför den jämförande ana-
lysen av de tre studerade förändringsprojekten och multiprojektmiljöerna i 
kapitel 12.  

I kapitel 4-6 beskrevs tre organisationers multiprojektmiljöer. I Karlstads 
kommun var projektmiljön diversifierad, dvs. det förekom många olika 
projekttyper i verksamheten. I Cardinal Healths multiprojektmiljö förekom 
enbart en projekttyp – marknadsprojekt. Eltekniks multiprojektmiljö do-
minerades av kundorderprojekten, även om andra projekt förekom ibland.  

Utgångspunkten för doktorsstudien är att en effektiv projekthantering mås-
te anpassas efter projekttypen, dvs. ta hänsyn till projektets särdrag. SPA-
ramverket, som presenterades i kapitel 7-10, är avsett att fungera som ett 
raster där det enskilda projektets särdrag gör ett ”avtryck”. Det framträder 
en bild av projektet där de särdrag som har avgörande betydelse för pro-
jekthanteringens utformning är framhävda.  

I detta kapitel tillämpas SPA-ramverket i en analys av fem projektexempel 
från de tre studerade multiprojektmiljöerna. Projektexemplen är utvalda i 
syfte att illustrera karaktären i respektive multiprojektmiljö på bästa sätt. 
Exemplen från Karlstads kommun är två olika typer av interna föränd-
ringsprojekt (varav det ena även bär drag av ett produktutvecklingsprojekt) 
samt ett evenemangsprojekt. Cardinal Healths marknadsprojekt, samt El-
tekniks kundorderprojekt utgör de två sista exemplen i kapitlet. 

Observera att tillämpningen av SPA-ramverket i detta kapitel inte gör an-
språk på att utgöra ”den korrekta analysen”, utan är en illustration av hur 
ramverket med dess analysmodeller stödjer reflektion och ställningstagan-
de kring avgörande frågor för projekthanteringen. 
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11.1  Exempel 1: Utveckling av administrativa rutin er 

11.1.1  Projektbeskrivning 

Det första projektexemplet är ett internt förändringsprojekt som genom-
fördes inom Karlstads kommun 2003-2008. Projektet kallades ”ARK” 
(Administrativa Rutiner Karlstad) och syftade till översyn, utveckling och 
standardisering av administrativa rutiner inom kommunen. Hela kommu-
nen, dvs. alla förvaltningar och bolag, berördes av projektet. Efter en för-
studie som genomfördes av två konsulter, beslutade kommunstyrelsen 
formellt om projektstart 2003. 

Projektets mål var gemensamma administrativa rutiner, en förändrad hand-
läggarroll samt en ny arbetsordning för VD:arna i kommunens bolag. 

Projektet skulle först kartlägga förändringsbehovet, dvs. utreda vilka ruti-
ner som behövde förändras inom respektive förvaltning och bolag. Strate-
gin i projektet var att göra ett första försök på två förvaltningar, utvärdera 
resultatet, och därefter ta beslut om hur projektet skulle fortsätta. Projektet 
engagerade totalt ca 60 personer under de fem åren med en sammanlagd 
arbetstid om drygt 5000 timmar. Kostnaden för projektet utgjordes nästan 
uteslutande av nedlagd arbetstid.  

11.1.2  Analys av projektets särdrag 

Strategisk betydelse 

• Resultat 

Projektet är ett internt förändringsprojekt där hela organisationen påver-
kas. Målets formulering gör det nödvändigt att diskutera och skapa samsyn 
kring vilka leverabler som förväntas från projektet, projektmålet och pro-
jektets avsedda effekter. Hur ska projektmålet och de önskade effekterna 
formuleras för att möjliggöra styrning i projektet och i organisationen? 
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Figur 11.1. Otydliga avgränsningar i det interna förändringsprojektet 
”ARK”. 

En fråga gäller var i resultat-effektkedjan projektet ska avslutas. Är det när 
de nya rutinerna är utvecklade och dokumenterade, eller ska projektet 
fortsätta tills all personal har inrättat sig efter de nya rutinerna (se figur 
11.1)? Projektet skulle även kunna avgränsas till enbart utveckling och 
dokumentation av de nya rutinerna, och överlåta till organisationens chefer 
att åstadkomma nya beteenden. 

• Process 

Även om det kan anses befogat på grund av projektets storlek att verksam-
hetsbesluten tas på ett formellt sätt (se figur 11.2), bör t.ex. följande frågor 
diskuteras avseende verksamhetsbesluten i ”ARK”-projektet: Behöver ett 
formellt verksamhetsbeslut tas innan realiseringen börjar? Vad krävs för 
ett sådant beslut – ska hela projektet planeras i förväg? Ska t.ex. de olika 
förvaltningarna godkänna planerna innan beslutet om realisering kan tas?  

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

1 2 3 4

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

11 22 33 44

 

Figur 11.2. Generella beslut och faser i det interna förändringsprojektet 
”ARK”. 
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Vad innebär egentligen verksamhetsbeslutet om överlämningen av resulta-
tet? Kommer alla nya direktiv att överlämnas på en gång? Vad avgör om 
projektet kan avslutas? Eftersom projektets egentliga mål är effekterna, 
dvs. ett ändrat beteende i och med att de nya rutinerna följs, är det därför 
lämpligt att projektets överlämnings- och avslutsfas hålls öppna vid behov 
av förlängning? 

• Organisering 

Projektet är omfattande med avseende på både antal inblandade/berörda 
och på ledtiden. Det finns risk att projektet från och till drabbas av låg 
prioritering på grund av förändringsmotstånd och värdering av arbetstiden.   
Hur ska projektet organiseras för att inte tappa styrfart i perioder där nå-
gon eller några förvaltningar tvingas att prioritera ned projektet? Hur ska 
projektet organiseras så att inte enskilda bolag eller förvaltningar egen-
mäktigt tar egna beslut om nedprioritering av projektarbetet? 

Operativ logik 

ARK-projektet domineras av de operativa logikerna Skapande[produkt] 
samt Aktivitet[effekt]. Den produkt som ska skapas inom projektets ramar 
utgörs av dokumenterade rutiner, vilket är en leverabel som är nära kopp-
lad till det beteende som eftersträvas. Resultatet är konkret och kan be-
skrivas genom att referera till tidigare liknande resultat. Med hänsyn en-
bart till denna operativa logik som är Skapande[produkt] skulle utveck-
lingen av de nya rutinerna kunna planeras och följas upp med tillämpning 
av traditionella tekniker. Dokumenten (med rutinerna) kan framställas, 
utvärderas, revideras och överlämnas i godkänt skick till olika mottagare i 
organisationen. 

Dokumenterade rutiner är dock bara en del av projektresultatet. För att 
projektet ska anses lyckat måste även de nya gemensamma rutinerna följas 
av den administrativa personalen, vilket innebär att många tvingas ändra 
sina beteenden i det dagliga arbetet. För att lyckas med denna aspekt av 
projektet som karaktäriseras av den operativa logiken Aktivitet[effekt] 
behövs utvärderingar av effekterna med jämna mellanrum, eller till och 
med efter varje enskild aktivitet. Ett omfattande planeringsarbete, som 
resulterar i en fastställd detaljerad plan över de förändringsinriktade akti-
viteterna, riskerar både att vara onödigt arbete och att bli hämmande för 
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den flexibilitet som krävs om effekterna uteblir efter de inledande aktivite-
terna. 

Projektet innehåller alltså dubbla operativa logiker, vilket är karakteristiskt 
för många interna förändringsprojekt. Det finns en risk att fokus hamnar 
huvudsakligen på logiken Skapande[produkt] bara för att den resulterar i 
ett påtagligt resultat och är lättare att följa upp avseende progressen. 

Komplexitet 

Med den strategi som valts är den strukturella komplexiteten relativt låg i 
både resultatet och i processen för att utveckla de nya rutinerna. Leverab-
lerna i projektet är likartade även om vissa variationer förekommer mellan 
dokumenten. När det första testet genomförts på två förvaltningar, kommer 
resterande del av projektet att innehålla upprepade aktiviteter av liknande 
slag, vilket innebär att den strukturella komplexiteten i processen kan 
undvikas till stor del. Utvecklingen av de nya rutinerna karaktäriseras av 
strukturell komplexitet främst i organiseringsperspektivet. Eftersom för-
ändringen berör hela kommunen skulle det stora antalet inblandade perso-
ner, olika kompetenser, personligheter och relationer, gjort planeringen av 
projektarbetet komplicerad om den hade utförts för hela projektet innan 
aktiviteterna påbörjats. 

Förekomsten av de dubbla operativa logikerna Skapande[produkt] och 
Aktivitet[effekt] kan dock orsaka hög strukturell komplexitet för projektet 
som helhet. När aktiviteter som syftar till, och förutsätter, förändring av 
beteenden infogas i projektarbetet ökar komplexiteten dramatiskt. 

Det kan vidare antas att projektet präglas av drivkraftskomplexitet, efter-
som projektets mål är att ensa alla de varianter av administrativa rutiner 
som förekommer inom kommunen. Det är ett rimligt antagande att inte 
alla ser på problemet på samma sätt. Det är risk för bristande samsyn av-
seende vad som behöver förändras, hur mycket arbete som ska läggas ned, 
hur arbetet ska gå till, vem som ska utföra det, och hur det färdiga resulta-
tet ska se ut. Utformningen av de nya gemensamma rutinerna kommer att 
innebära olika grad av förändring för olika avdelningar/individer. Föränd-
ring innebär risk för förändringsmotstånd, eller med andra ord brist på 
beredvillighet (”readiness”) till förändring. En viktig uppgift för projektet 
är därför att vända eventuellt förändringsmotstånd till förändringsvilja. 
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Den tekniska komplexiteten är en konsekvens av drivkraftskomplexiteten i 
projektet. Det kan visa sig bli svårt att bedöma ledtiden för att utforma 
styrdokumenten, eftersom tidsåtgången till stor del beror på hur eniga eller 
oeniga de berörda individerna är vid olika avdelningar – och hur föränd-
ringsmotståndet yttrar sig. 

Den kontextuella komplexiteten bedöms vara låg. Ett internt förändrings-
projekt som ”ARK” behåller troligtvis samma prioritet även vid ett poli-
tiskt maktskifte i kommunen. Kommunens förvaltningsorganisation kan 
betraktas som stabil. 

11.1.3  Fokus i projekthanteringen 

Drivkraftskomplexiteten och de dubbla operativa logikerna talar emot att 
planera hela projektgenomförandet i detalj med traditionella tekniker. Inte 
ens en perfekt utformad plan har en chans mot mänskligt förändringsmot-
stånd. Ett ”agilt” synsätt med beredskap inför förändringsmotstånd och låg 
prioritet är förmodligen ett effektivare angreppssätt. Organisatoriskt bör 
det övergripande arbetet utföras av ett litet team som kan medverka under 
hela projektet. Utvecklingen av rutinerna kan genomföras i samverkan 
med några utpekade personer på respektive förvaltning och bolag. 

Verksamhetsbeslut 2 (VB2) innebär, enligt strategin i ”ARK”-projektet, att 
realiseringen ska inledas med de två första förvaltningarna på prov. Däref-
ter ska projektarbetet utvärderas och ett nytt verksamhetsbeslut ska tas 
inför fortsättningen. Det kan diskuteras om inte detta ”extra” beslut kan 
betraktas som det egentliga VB2. De första försöken på två förvaltningar 
kunde betraktas som en del av planeringsfasen. 

Under realiseringsfasen bör verksamhetsledningen följa upp progressen i 
projektet ur två aspekter: Dels hur arbetet med dokumenten framskrider, 
dels hur aktiviteterna i projektet leder till samsyn och önskade beteenden 
inom förvaltningarna avseende de nya rutinerna. 

VB3 får också en speciell innebörd i ”ARK”-projektet eftersom rutinerna 
utvecklas och införs olika snabbt för olika förvaltningar. Det framstår som 
alltför byråkratiskt att ett formellt beslut skulle behövas inför varje över-
lämning till en förvaltning. Det framstår även som ologiskt att enbart den 
första överlämningen skulle kräva ett verksamhetsbeslut. En lösning är att 
VB3 tas när alla rutiner är utvecklade och överlämnade till respektive 
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förvaltning och bolag. Beslutet innebär då också att projektet ska påbörja 
ett antal planerade aktiviteter för att stödja och kontrollera de nya rutiner-
nas användning. 

11.2 Exempel 2: Gemensam verksamhet för 
människor med psykisk ohälsa 

11.2.1  Projektbeskrivning 

Projektexempel två är ett internt förändringsprojekt som genomfördes 
under åren 2005-2006 inom Karlstads kommun. Projektet som benämndes 
”Gemet” initierades i syfte att underlätta för personer inom Karlstads 
kommun, i åldern 18-40 år, som var drabbade av psykisk ohälsa och lång-
tidsarbetslöshet att finna en plats på arbetsmarknaden. Projektet pågick 
under tiden 2005-10-01 till 2006-12-31. 

Målen i projektet var formulerade i en lång lista (21 st) med både verk-
samhetsmål och samverkansmål. Formuleringarna var olika till sin karak-
tär med allt ifrån: ”Att minst 30 % av deltagarna kommer ut i arbete, stu-
dier eller sysselsättning” till ”Att bygga broar”. 

Projektets strategi och huvudaktiviteter var följande: 

• Komma i ordning på den plats som ställts till förfogande för projekt-
verksamheten. Teamet skulle bedriva sin verksamhet under projekttiden 
i den före detta överstebostaden vid Sandbäcken, i Karlstad, med tillhö-
rande park och strandtomt längs Klarälven. 

• Utveckla och börja tillämpa en ny arbetsmodell. 

• ”Ta plats i organisationen” med den nya arbetsmodellen och samverka 
med de etablerade funktionerna inom socialförvaltningen på ett effek-
tivt sätt. 

• Projektets organisation utgjordes enligt planerna av det team som skul-
le medverka i den nya verksamheten. Kostnaden för projektet utgjordes 
i huvudsak av teamets arbetstid.  
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11.2.2  Analys av projektets särdrag  

Strategisk betydelse 

• Resultat 

I en strategisk betydelse är projektet ett internt förändringsprojekt i det 
avseendet att en ny verksamhet eventuellt ska etableras i samverkan med 
den befintliga (se figur 11.3). Projektet kan även betraktas som ett pro-
duktutvecklingsprojekt, eftersom ett etappmål i projektet var en nyutveck-
lad arbetsmodell för att stötta långtidsarbetslösa till en ny plats på arbets-
marknaden. Projektet är tidsbegränsat och utvärderingen kommer att base-
ras på den kunskap som finns ackumulerad vid projektets slut. 
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Figur 11.3. Det interna förändringsprojektet ”Gemet” omfattar en utvär-
dering av det nya beteendet. 

Flera av projektets mål är uttryckta på ett sätt som ger stort utrymme för 
individuell tolkning, t.ex. ”Bygga broar”, vilket kan skapa problem vid 
utvärderingen av måluppfyllelsen. En fråga för verksamhetsledningen är 
vad som ska hända om utvärderingen inte kan göras vid planerad sluttid, 
eller om utvärderingen kan göras redan efter halva tiden. 

• Process 

Vid en första anblick verkar den generella projektmodellens beslut och 
faser (se figur 11.4) kunna tillämpas utan justeringar i projektet ”Gemet”. 
Det kan diskuteras hur nödvändigt ett formellt VB2 egentligen är eftersom 
samma team både planerar och genomför aktiviteterna i projektet, dvs. ett 
VB2 innebär inget ökat risktagande i form av större resursallokeringar. 

Nytt  
beteende 
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Två delvis överlappande faser finns i projektet: en där den nya arbetsmo-
dellen utvecklas, och en där arbetsmodellen tillämpas i en löpande verk-
samhet. Eftersom arbetsmodellen kommer att utvecklas gradvis under 
tillämpning finns troligtvis inget behov av övergripande verksamhetsbeslut 
mellan faserna.  

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

1 2 3 4

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

11 22 33 44

 

Figur 11.4. Generella beslut och faser i det interna förändringsprojektet 
”Gemet”. 

En viktig strategisk beslutspunkt är övergången från realisering till över-
lämning. VB3 innebär att testperioden ska avslutas, och att en utvärde-
ringsrapport ska utformas och överlämnas. Ett alternativt beslut kan vara 
att VB3 skjuts på framtiden, om testverksamheten behöver fortsätta ytter-
ligare en period för att möjliggöra ett bättre beslutsunderlag. Ett välgrun-
dat VB3 förutsätter att målbilden är tydliggjord. 

• Organisering 

Ett mål med projektet är att den nya verksamheten ska kunna integreras i 
befintlig verksamhet. En utvärdering av testverksamheten bör ta hänsyn 
till hur integreringen i den befintliga verksamheten fallit ut/lyckats. En 
viktig uppgift för projekthanteringen är att hantera eventuellt förändrings-
motstånd inför den samverkan som krävs. Vilka personer från befintlig 
verksamhet ska knytas till projektet, och i vilken form ska de mötas för att 
tillsammans verka för en integrering mellan det nya arbetssättet och det 
etablerade? En annan aspekt är om det finns risk för jäv i samband med 
utvärderingen. Kommer de som skapat den nya arbetsmodellen och arbetat 
dagligen i testverksamheten under 14 månader att kunna se objektivt på 
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den egna verksamhetens nytta för kommunen? Krävs det en extern utvär-
derare? 

Operativ logik 

Den operativa logiken Verksamhet[utvärdering] är den tidsmässigt domi-
nerande i projektet ”Gemet”, men eftersom teamet ska utveckla en ny ar-
betsmodell så förekommer även Skapande[produkt], speciellt i projektets 
inledning. Den nya arbetsmodellen utgör dels en ny tjänst för kommunens 
invånare, dels ett förändrat sätt att arbeta.  

I just detta projekt verkar inte de dubbla operativa logikerna ställa till med 
några problem, istället är det Verksamhet[utvärdering] i sig som kan inne-
bära en risk eftersom den innehåller två olika processer. Dels ska en konti-
nuerlig verksamhet upprätthållas under 14 månader, dels ska kunskapen 
om verksamheten i sig ackumuleras under samma tidsperiod.      

I detta fall där en konkret praktisk verksamhet ska upprätthållas, kan det 
förmodas att de betydligt mer abstrakta målen i form av ackumulerad kun-
skap och integrering i kommunens övriga verksamhet förblir diffusa och 
föremål för varierande individuella tolkningar och prioriteringar. Det är en 
uppenbar risk att kunskapsbildningen ”glöms bort” vid planeringen och 
genomförande av dagliga konkreta och nödvändiga arbetsuppgifter. Det är 
alltså inte bara en upplevd brist på tid som kan göra att det egentliga syftet 
med projektet förträngs. Otydliga och fritt tolkningsbara mål kan också 
minska motivationen hos projektets medlemmar.  

Komplexitet 

Den strukturella komplexiteten är hög i projektet med avseende på resulta-
tet. Projektresultatet är till stora delar abstrakt, bl.a. en utvärdering som 
ska utgå ifrån 21 målformuleringar av olika karaktär, vilket kan göra det 
svårt att skapa samsyn kring inriktning och prioritering under projektets 
genomförande. 

Den strukturella komplexiteten är låg med avseende på processen och 
organiseringen i testverksamhetens operativa genomförande. Det är visser-
ligen många parallella aktiviteter som ska genomföras, men en kontinuer-
lig verksamhet kan justeras och förbättras efter hand, vilket även är ett 
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syfte med projektet. Organisationen utgörs av ett litet team som kommer 
att arbeta tillsammans under lång tid.  

Den process som ska ackumulera kunskap om verksamheten och leda fram 
till underlaget för utvärderingen präglas av hög teknisk komplexitet. På 
förhand vet ingen riktigt hur det ska gå till, och hur lång tid det kommer 
att ta. Det existerar alltså många möjliga utfall av de olika aktiviteterna. 

Drivkraftskomplexiteten i projektet kan orsaka problem främst i den sam-
verkan med befintlig verksamhet som ska uppnås enligt projektets strategi. 
Det är möjligt att de som redan arbetar med motsvarande tjänst inom soci-
alförvaltningen inte ser positivt på den nya arbetsmodellen. 

Komplexiteten ökar också på grund av de dubbla operativa logikerna, och 
de två parallella processerna i Verksamhet[utvärdering]. Eftersom verk-
samheten ska integreras i kommunens övriga verksamhet finns även en 
risk för hög drivkraftskomplexitet. 

11.2.3  Fokus i projekthanteringen 

För det första finns ett behov av att skapa samsyn kring det stora antalet 
målformuleringar. Många av målen behöver konkretiseras för att testverk-
samheten ska kunna styra sina aktiviteter så att en utvärdering är möjlig. 
Det behövs alltså en tydlighet i vilken kunskap som ska vara ackumulerad 
vid projektets slut. 

Först när målen är förtydligade kan en progress avseende kunskapsutveck-
lingen planeras. Om det beslutas att ett formellt VB2 ska tas i projekt, bör 
fokus ligga på att just kunskapsutvecklingen är välplanerad (vilket förut-
sätter att målen är tydliga).     

Projektstyrningen bör i övrigt fokusera på att en samverkan med befintlig 
verksamhet kommer till stånd. Täta möten med representanter för den 
befintliga verksamheten kan minska risken att förändringsmotståndet upp-
dagas först i samband med utvärderingen. Organiseringen av projektet 
handlar därför inte bara om vilka som ska ingå i testverksamheten i sig, 
utan även om vilka roller som ska medverka från den befintliga verksam-
heten. En gemensam uppgift för projektets intressenter blir förmodligen att 
diskutera och konkretisera målen av typen ”Bygga broar”.  

245



  

246 

 

11.3 Exempel 3: Nationaldagens firande i Karlstads 
kommun 2011 

11.3.1  Projektbeskrivning 

Det tredje projektexemplet från Karlstads kommuns multiprojektmiljö är 
ett evenemangsprojekt som genomfördes 2010-2011. Bland det 70-tal eve-
nemang som anordnades av Karlstads kommuns arrangemangsenhet under 
2011, var det traditionsenliga nationaldagsfirandet ett av de mest resurs-
krävande.  

Projektmålet var ett evenemang där huvudpunkterna var en gratiskonsert 
den 5/6 och traditionsenligt nationaldagsfirande den 6 juni. Programmet 
på nationaldagen beräknades innehålla ca 50 programpunkter från den 
uppbyggda scenen på Sandgrundsudden i Karlstad. Eftersom evenemanget 
genomförts flera gånger tidigare, kunde följande aktiviteter och riktlinjer 
definieras vid projektets initiering: 

• Ett uppstartsmöte hålls 14 dagar efter 2010 års nationaldagsfirande. 
Mötets fokus ska vara utvärdering av 2010 års firande. 

• I början av hösten 2010 hålls ett ”idémöte” där organisation, scenbyg-
ge, huvudtalare, och huvudartister beslutas. Var och en i teamet ansva-
rar för bokningar inom sitt eget område. Artistbokningen sker löpande 
under året. Vissa artister bokas ett år i förväg, medan andra är i princip 
fasta återkommande inslag i programmet. Sista bokningarna kan ske så 
sent som en vecka före evenemanget.  

• Kommunikationsplanen ska färdigställas i slutet av april. Syftet med 
kommunikationsplanen är att arrangemanget ska bli välkänt och välbe-
sökt. Flera olika marknadsföringskanaler ska utnyttjas, t.ex. presskon-
ferens, direktreklam, tidningsannonser, digitala skyltar och webbsidor. 

• Offertförfrågningar ska sändas ut ca 1 månad före evenemanget. Den 
korta tidsfristen bygger på att leverantörerna är kända sedan tidigare. 

• Det slutliga detaljschemat utformas 2-3 veckor innan evenemanget.  

• Möten hålls med förvaltningsledningen ca 1 gång per månad. Teamet 
möts en gång per månad.  
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Projektets organisation utgjordes av ett team på 5 personer, som ansvarade 
för sina respektive områden under hela projektet. Den totala arbetstiden 
för teamet var ca 500 timmar. Den budgeterade kostnaden för evenemang-
et var ca 600.000:-. 

11.3.2  Analys av projektets särdrag 

Strategisk betydelse 

• Resultat 

Strategiskt kan projektet möjligen betraktas som ett marknadsprojekt med 
syftet att göra kommunens invånare nöjda med Karlstads kommuns verk-
samhet, och att i viss mån locka besökare till Karlstad. Projektet bär dock 
alla drag av ett evenemangsprojekt förutom att det inte genomförs i ett 
operativt syfte att skapa direkta intäkter, därför utgår analysen ifrån denna 
projekttyp.  

Utveckla 
evenemangs-

idéer

Förbereda och 
genomföra 
evenemang

Analysera 
marknads-
möjligheter

Evenemangsprojekt

Efterarbete, 
sponsor-

aktiviteter, 
återställning

Utveckla 
evenemangs-

idéer

Förbereda och 
genomföra 
evenemang

Analysera 
marknads-
möjligheter

Evenemangsprojekt

Efterarbete, 
sponsor-

aktiviteter, 
återställning

Efterarbete, 
sponsor-

aktiviteter, 
återställning

 

Figur 11.5. Nationaldagsfirandet - ett evenemangsprojekt utan intäkter. 

Projektet ”Nationaldagsfirandet” är tydligt avgränsat mot föregående och 
efterföljande aktiviteter i ”affärsprocessen” (se figur 11.5). Etablerade 
rutiner bidrar till att ytterligare tydliggöra för alla inblandade hur projektet 
inleds och avslutas. Arrangemangsenheten har beslutat att fortsätta tradi-
tionen med en gratiskonsert på Sandgrundsudden varje sommar. Konserten 
anordnas i anslutning till nationaldagsfirandet, eftersom ett omfattande 
arbete med marknadsföring och scenbygge ändå görs inför nationaldagen. 
Projektmålet är tydligt och väl kommunicerat, vilket delvis beror på att 
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både gratiskonserten och nationaldagsfirandet genomförts sedan flera år 
tillbaka. 

• Process 

Att ställa in det traditionsenliga firandet av nationaldagen är i princip 
otänkbart, åtminstone under normala förhållanden. En eventuell förstudie 
fokuserar därför inte på frågan om evenemanget ska genomföras eller inte, 
utan möjligen på formerna för firandet, t.ex. omfattning, kostnadsnivåer, 
eller lokal.  

 

Figur 11.6. Generella beslut och faser i evenemangsprojektet National-
dagsfirandet 2011. 

När kommunledningen beslutat (VB1) att evenemanget ska genomföras 
inom anvisade ramar även nästa år, kan planeringen påbörjas (se figur 
11.6). En fråga för projektstyrningen är vilka av de övriga verksamhetsbe-
sluten som behöver tas av kommunens ledning, och vilka som kan överlå-
tas till projektets ledning.  

• Organisering 

De roller som krävs för evenemangsprojektets genomförande är definiera-
de sedan tidigare år. Dessutom har flera av personerna i det team som ut-
gör kärnan i evenemangsprojektet varit med under flera år. Varje medlem i 
teamet ansvarar för sitt eget område under evenemangsprojektet, t.ex. kö-
rer, orkester, talare, artister, ljud, ljus eller säkerhet. När evenemanget 
närmar sig ökar organisationens storlek dramatiskt. Under de timmar ge-
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nomförandet varar är ett stort antal samverkande projektdeltagare på plats 
för att gemensamt ”överlämna projektresultatet”. 

Operativ logik 

Projektets operativa logik är Skapande[aktivitet]. Trots det stora antalet 
programpunkter framstår ändå resultatet tydligt, vilket delvis beror på att 
evenemanget genomförts flera gånger tidigare i liknande former. Tidigare 
års program kan användas till de delar som visat sig fungera bra. Det inne-
bär att många delar av resultatet faktiskt testats i ”skarpt läge” innan leve-
ransen – även om exempelvis yttre förhållanden kan ändra publikens kva-
litetsuppfattning nästa gång programmet körs.  

Projektet ”Nationaldagsfirandet” följer grundmallen för Skapan-
de[aktivitet]. Många aktivitetskedjor genomförs parallellt under plane-
rings- och förberedelsefaserna. Vid en närmare granskning märks att akti-
viteterna inom varje ansvarsområde sker i en viss bestämd sekvens, t.ex. 
att kören övar på en sång i taget, eller att den som är ansvarig för ljussätt-
ningen följer en inarbetad rutin. Däremot är de olika ansvarsområdena i 
princip oberoende av varandra under förberedelsefasen i projektet. Den 
operativa logiken Skapande[aktivitet] gör det problematiskt att tillämpa de 
traditionella planeringsteknikerna för projektet som helhet (inom varje 
ansvarsområde kan det fungera). Uppföljningen får göras med jämna mel-
lanrum istället för vid uppnådda resultat enligt projektplanen som i Ska-
pande[produkt]. Kontrollen av att projektet går framåt enligt planerna, 
måste vila på ett förtroende för de ansvarigas kompetens inom sina respek-
tive områden. Strax före och under evenemangets genomförande förvand-
las projektets karaktär. En detaljerad plan med både sekventiella och paral-
lella beroenden måste tillämpas för att resultatet ska kunna levereras. 

Komplexitet 

Resultatet i evenemangsprojektet präglas av strukturell komplexitet. Resul-
tatet består av ett stort antal programpunkter och sidoarrangemang av vari-
erande slag. I projektets förberedelsefas är den strukturella komplexiteten 
låg eftersom de olika områdena i stort sett är oberoende av varandra. Strax 
före och under genomförandet ökar däremot komplexiteten eftersom det 
då uppstår många och täta beroenden mellan aktiviteter i olika områden, 
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bland annat de många programpunkterna av olika slag. Samma förhållande 
gäller för organiseringen. Under en stor del av förberedelserna utgörs hela 
projektorganisationen av det lilla kärnteamet. När evenemanget närmar sig 
tillkommer alltfler personer med olika kompetens i olika roller. 

I relation till evenemangets storlek är den tekniska komplexiteten i detta 
projekt låg, vilket till stor del beror på erfarenheter från tidigare års natio-
naldagsfirande. Dessutom är oftast publiken på ett evenemang medveten 
om att ”sanningens ögonblick” kan bjuda på överraskningar som ingen 
arrangör kan försäkra sig emot. Inom vissa gränser kan man acceptera 
brister i leveransen, t.ex. mindre förskjutningar i programmet, en felstämd 
gitarr, eller en och annan borttappad textrad.  

Eftersom evenemanget är kringgärdat av en positiv stämning, sommar och 
tradition, förväntas en låg drivkraftskomplexitet. Möjligen kan diskussio-
ner kring programpunkterna, säkerhetsnivån eller vilken arrangörs barn 
som ska få vara med på reklamaffischerna ställa till med mindre konflikter. 

Den kontextuella komplexiteten utgörs främst av svårbedömda väderför-
hållanden. Stora evenemang, t.ex. firandet av olika högtider, riskerar 
ibland att ifrågasättas av någon gruppering i samhället, vilket kan leda till 
demonstrationer eller hotbilder som plötsligt kräver ökade säkerhetsinsat-
ser – något som hittills inte drabbat det traditionsenliga nationaldagsfiran-
det i kommunen. 

11.3.3  Fokus i projekthanteringen 

För verksamhetsledningen är beslutet att genomföra evenemangsprojektet 
”Nationaldagsfirandet” ett närmast givet beslut. Eftersom en potentiell 
publik inte ska finansiera evenemanget med biljettintäkter finns heller 
ingen ekonomisk risk – kostnaden är en medveten satsning inom kommu-
nens budget. Därför kan de övergripande projektbesluten att påbörja förbe-
redelserna enligt planen, och att starta evenemanget, tas av projektled-
ningen utan formell inblandning av kommunledningen. Ansvaret för att 
kostnaden hålls inom beslutade ramar överlåts till projektledningen. Jäm-
fört med den strategiska arketypen evenemangsprojekt, ser alltså den verk-
samhetsledande beslutsprocessen annorlunda ut i projektet ”Nationaldags-
firandet”. 
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Uppföljningar och avrapporteringar till förvaltningsledningen görs med 
jämna tidsintervall, en gång per månad, och inte baserat på milstolpar där 
ett visst resultat ska vara uppnått. I och med att projektets resultat, process 
och organisation är etablerade sedan flera år tillbaka, är behovet av konti-
nuerlig kontroll och stöd från förvaltningsledningen marginellt.  

Projektledningen bygger på att fördela ansvar till de personer som ingår i 
kärnteamet under förberedelserna. Uppföljningen sker genom lägesrappor-
ter med jämna mellanrum, bl.a. vid de månadsvisa projektmötena. För att 
hantera den stora komplexiteten strax före och under evenemanget, behövs 
en detaljerad plan och vanligen en speciellt utpekad person i rollen som 
”ordningsman” (inspicient eller scenmästare på fackspråk) som håller 
ordning på allt som ska hända. ”Nationaldagsfirandet” är ett exempel på 
ett återkommande evenemangsprojekt där etablerade resultat, rutiner och 
roller kan utnyttjas för att hantera en uppgift som annars (om den vore en 
engångsuppgift) skulle präglas av hög komplexitet i flera avseenden.     

11.4   Exempel 4: Försäljning av medicinteknisk  
utrustning 

11.4.1  Projektbeskrivning 

Projektexempel fyra är hämtat från Cardinal Healths multiprojektmiljö. 
Projektet, som nedan benämns ”Enteral”, är ett marknadsprojekt som 
genomfördes 2010 (benämnt ”försäljningsprojekt” inom Cardinal 
Health)27. 

En av Cardinal Healths distriktschefer i Sverige bedömde att samtliga 
ABC-avdelningar på tre sjukhus i distriktet hade ett stort behov av så kal-
lade Enteralpumpar inom en snar framtid. För tillfället använde alla avdel-
ningar på de tre sjukhusen en konkurrents produkter, men i den kommande 
upphandlingen ansåg distriktschefen att det fanns goda möjligheter att 
sälja in Cardinal Healths produkter. 

                                                      
27 Projektbeskrivningen är något modifierad på grund av sekretesskäl. 
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Projektmålet var att Cardinal Health skulle erhålla en order på utrustning 
för ca 3 MSEK i en första kontrakterad leveransomgång vid kommande 
upphandling. De kortsiktiga effekterna från merförsäljning av kringutrust-
ning och förbrukningsmaterial beräknades till ytterligare ca 2 MSEK un-
der första året. Under år två och tre efter upphandlingen beräknades intäk-
ter på ca 6 MSEK tillkomma som en direkt följd av uppnått kontrakt. 

Upphandlingsunderlaget förväntades bli offentligt någon gång under hös-
ten 2010. ”Enteral”-projektets budget utgjordes huvudsakligen av ca 250 
timmars arbete. Kostnaden för förbrukningsmaterial och övriga utlägg 
beräknades till ca 50.000:-. 

Marknadsförings-/försäljningsaktiviteterna som bedömdes pågå under ca 
sex månader omfattade kartläggning av intressentsituationen, kundbesök, 
telefonkontakter, demonstrationer och testkörningar av föreslagen utrust-
ning, samt utbildningsinsatser hos kunden. Huvuddelen av aktiviteterna i 
projektet var planerade att genomföras av distriktschefen. Punktinsatser av 
tekniker och servicepersonal planerades vid installationer och utbildningar 
hos kunden. 

11.4.2  Analys av projektets särdrag 

Strategisk betydelse 

• Resultat 

”Enteral”-projektet är ett marknadsprojekt med syfte att erhålla en order 
från en enskild specifik kund (kallat försäljningsprojekt av Care Fusion). 
Projektmålets formulering är tydlig och lätt att kommunicera. Målformule-
ringen beskriver visserligen effekter som ligger utanför projektets kontroll, 
men fungerar bättre som meningsskapande och motiverande mål än t.ex. 
”genomförda säljaktiviteter enligt plan”. 
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Figur 11.7. ”Enteral”-projektets syfte är att erhålla en order från en po-
tentiell kund.  

Cardinal Healths marknadsprojekt är tydligt avgränsade gentemot föregå-
ende och efterföljande aktiviteter i affärsprocessen (se figur 11.7). En 
grundläggande kund- och marknadsanalys görs av ledningsgruppen, men 
detaljerade analyser av kundens situation och organisation görs även inom 
projektets ramar. Projektet avslutning sker när kunden offentliggjort resul-
tatet av upphandlingen, eller om ledningen bedömer att fortsatta aktiviteter 
inte får någon effekt. 

• Process 

Marknadsprojekt initieras formellt av Cardinal Healths ledning. Beslut om 
projektstart (VB1) baseras på en bedömning av leveranskapaciteten, re-
surstillgången för projektets genomförande, lönsamheten vid erhållen or-
der, samt sannolikheten att Cardinal Health ska erhålla en order vid upp-
handlingen.  

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

1 2 3 4

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

11 22 33 44

 

Figur 11.8. Generella beslut och faser i marknadsprojektet ”Enteral”.  

Enligt den generella projektmodellen tas VB2 (beslut om realisering av 
projektets aktiviteter) när projektplaneringen är klar (se figur 11.8). Frågan 
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är hur planen ska se ut i ”Enteral”-projektet. På vilken detaljeringsnivå ska 
planen visa aktiviteterna i projektet? Ett problem med projekttypen är 
svårigheten att på förhand avgöra omfattningen av insatserna i projektet. 
Även om kundens situation och relation till Cardinal Health analyseras 
ingående, måste effekterna av de inledande aktiviteterna bedömas/mätas 
för att återstående insatser ska bli effektiva. En viktig fråga är också att 
besluta om förstärkta eller minskade insatser när tidpunkten för upphand-
lingen närmar sig.  

 

 

• Organisering 

Även om projektet enbart sysselsätter en enda person den mesta tiden, får 
även den övriga organisationen ta konsekvenserna av de utfästelser som 
projektledaren gör för att öka chanserna att erhålla ordern. Detta gör att en 
kontinuerlig progressrapportering blir viktig för att skapa samsyn mellan 
ledningen och projektledaren. 

Operativ logik  

Aktivitet[effekt] är den enda operativa logiken i projektet. Inga leverabler, 
t.ex. produkter eller aktiviteter utvecklas under projektet. Det önskade 
resultatet av hela projektet är entydigt – en beställning från kunden i sam-
band med nästa upphandling. Internt framställs en slutrapport som redovi-
sar de analyser, vägval och aktiviteter som genomförts under marknads-
projektet, dvs. en typ av progressrapport. I ”Enteral”-projektet är glappet 
mellan de sista aktiviteterna och den förväntade effekten så litet att effek-
ten kan användas som meningsskapande beskrivning av resultatet i projek-
tets målformulering. Effekten är dessutom lätt att mäta (en erhållen order – 
eller inte). 

Processen utgörs av olika aktiviteter som företrädesvis pågår parallellt. 
Typiskt för arbetssituationen är att säljaren har många ”bollar i luften”. 
Genom punktvisa insatser i olika former drivs projektet framåt som helhet. 
Arbetet består dels av de dagliga kontinuerliga aktiviteterna såsom tele-
fonsamtal och kundbesök, dels av testperioder, utbildning och demonstra-
tioner av föreslagen utrustning. Eftersom den största delen av aktiviteterna 
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är parallella och utförs flexibelt beroende på kundens tillgänglighet och 
relationens utveckling, är de traditionella planeringsteknikerna inte effek-
tiva för detaljplaneringen i projektet. En meningsfull planering av projek-
tet som helhet kan däremot göras på en övergripande nivå som reflekterar 
den strategi som beslutats. Uppföljningen kan göras gentemot projektpla-
nen i det avseendet att t.ex. antalet genomförda kundbesök jämförs med 
planerat antal. För att kunna bedöma om aktiviteterna leder mot målet, 
måste dock en kontroll/mätning utföras av effekterna hos kundens repre-
sentanter. 

Organiseringen bygger på att projektledaren (ansvarig säljare) fungerar 
som ”spindeln i nätet” och har kontroll över hela projektet. Punktinsatser 
av övriga personer, vid t.ex. demonstrationer eller utbildningar hos kun-
den, genomförs enligt projektledarens direktiv. Målet att erhålla en stor 
beställning från kunden skapar motivation i arbetet, men en motverkande 
faktor är svårigheten att kunna avgöra vilka effekter projektets aktiviteter 
ger.  

Komplexitet 

Projektet i sig präglas inte av strukturell komplexitet. Det finns ingen 
komplicerad leverabel att konstruera och lämna över. Det är relativt få 
aktiviteter i projektet och dessa kan, åtminstone delvis, genomföras obero-
ende av varandra. Det är få personer inblandade i genomförandet. De som 
utför arbetet har väl etablerade processer för sina aktiviteter.  

Projektet utgör inte heller någon grund för drivkraftskomplexitet. Cardinal 
Healths ”platta” organisation gör att projektledaren får ett direkt stöd av 
ledningsgruppen utan några mellannivåer som kan försvåra kommunika-
tionen. Att projektet överhuvudtaget ska genomföras är därför väl förank-
rat i organisationen. Möjligen kan meningsskiljaktigheter uppstå i valet av 
aktiviteter och tidpunkter för t.ex. produktdemonstrationer och testperio-
der.  

Den tekniska komplexiteten kan dock anses hög i projektet. Det är svårt att 
i förväg bedöma kundens reaktion på de aktiviteter som utförs. Modeller 
för marknadsföring och relationsförsäljning, t.ex AIDA och SPIN, kan ge 
ett bra stöd men det finns inget säkert samband mellan marknadsföringsak-
tiviteter och en enskild kunds attityd och beteende. En konsekvens kan bli 
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att många av aktiviteterna måste planeras om mitt i projektet, t.ex. möten 
och demonstrationer som måste genomföras på nytt eller ges mer tid. 

Komplexiteten i ”Enteral”-projektet är även kontextuell och beror på svå-
righeten att förutse hur kundens situation förändras. En stor upphandling 
tar regelmässig lång tid, och med den centralisering som uppstått på senare 
år blir många personer i kundens organisation inblandade i beslutsproces-
sen. Många enheter, olika roller, organisatoriska nivåer och funktioner kan 
”plötsligt” ingå i nya samverkansformer inför en upphandling, och föränd-
ringarna är ofta svåra att identifiera för utomstående. Det är därför svårt 
att veta vilka effekter aktiviteterna egentligen får som helhet för kundens 
beslutsprocess. 

11.4.3  Fokus i projekthanteringen 

Risken med marknadsprojekten är inte de nedlagda kostnaderna för säljar-
betet, utan att fel aktiviteter genomförs. I och med centraliseringen av 
inköpsfunktionerna på landstingen har varje enskild upphandling blivit 
viktigare. Det är därför till att börja med viktigt att målet formuleras som i 
”Enteral”-projektet, dvs. inte bara som ”erhållen order”. Baserat på existe-
rande kännedom om kunden bör projektmålet specificeras i termer av or-
dervärde, merförsäljning, antal och slag av produkter, etc.  

Ledningens verksamhetsbeslut kan tas enligt den generella projektmodel-
len. Innebörden av besluten kan dock diskuteras, t.ex. kan inte kraven på 
genomförd projektplanering vara likadana som i ett kundorder- eller pro-
duktutvecklingsprojekt. På grund av osäkerheten och projektarbetets natur 
bör planeringen av projektet hållas på en övergripande strategisk nivå. 
Troligen är en genomarbetad projektstrategi och en specificering av de 
viktigaste aktiviteterna, den planering som behövs för VB2. 

Den kontinuerliga styrningen av projektet bygger på täta avstämningar 
med projektledaren för att snabbt kunna ändra strategin i projektet vid 
behov. Det är viktigt att tillåta upprepade intressentanalyser, omformulera-
de målsättningar, samt nya aktiviteter i projektet, istället för att hålla fast 
vid ursprungsplanen. Eftersom ingen överlämning av någon konkret leve-
rabel existerar i projektet, är det lämpligt att VB3 används i en annan be-
tydelse. Beslutet kan förslagsvis innebära att alla säljaktiviteter avslutas i 

256



 

257 

 

avvaktan på att upphandlingsunderlaget görs offentligt, eller vara det be-
slut som avgör om ett anbud ska lämnas eller inte.  

11.5  Exempel 5: Konstruktion och leverans av  
fjäderpress 

11.5.1  Projektbeskrivning 

Det femte projektexemplet är hämtat från Eltekniks multiprojektmiljö.28 
Projektet genomfördes 2007 och var ett kundorderprojekt av den typ som 
Eltekniks projektmodell utvecklades för att stödja. Projektet var en be-
ställning från Eltekniks största kund. Det genomfördes ingen formell för-
studie eftersom kunden var högprioriterad i Eltekniks verksamhet. Projek-
tets resultat skulle passas in i kundens befintliga system. Elteknik levere-
rade alltså enbart en del av den utrustning som kunden behövde i tillverk-
ningskedjan. 

Projektmålet formulerades som: Ett elektroautomatiskt system för fjäder-
press till bakaxelmontering vid fordonstillverkning – konstruerat, doku-
menterat, levererat och installerat inom fem månader från beställning. 
Ordervärdet var drygt 1 MSEK. 

Eftersom projekttypen var vanligt förekommande i verksamheten, var 
huvudaktiviteterna specificerade enligt gällande processledningssystem: 
Offertarbete, diskussion och förhandling om villkor, upprättande av avtal, 
intern överlämning av projektet från ansvarig säljare till projektledare, 
projektplanering, konstruktion, installation, tester och dokumentation. 
Projektets resurser (5 personer på deltid) allokerades enligt de etablerade 
rutinerna för projekttypen. Inom Elteknik var de olika kompetensområdena 
väl definierade och anpassade efter denna projekttyp. 

                                                      
28 Projektbeskrivningen är delvis fingerad.  
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11.5.2  Analys av särdrag 

Strategisk betydelse 

• Resultat 

Projektet, nedan benämnt ”Fjäderpress”, är ett kundorderprojekt där resul-
tatet är relativt känt, dvs. Elteknik har erfarenheter av liknande konstruk-
tioner. Det behövs ingen nyutveckling för att konstruera den beställda 
utrustningen. I kundorderprojekten är projektresultatet oftast noggrant 
diskuterat och specificerat, vanligtvis i en omfattande dokumentation (ett 
bindande avtal) redan vid projektets initiering.  

Kundorderprojektet är väl avgränsat mot aktiviteter både före och efter 
projektet i affärsprocessen (se figur 11.9). Projektet startar efter ett verk-
samhetsbeslut att acceptera en förfrågan och att påbörja offertarbetet. Av-
slutningen av projektet specificeras i avtalet med kunden. 

Förstudie: 
Bid/No bid?

Offerera och 
leverera till 

kund

Säljarbete Service och 
garantier

Kundorderprojekt

Förstudie: 
Bid/No bid?

Offerera och 
leverera till 

kund

Säljarbete Service och 
garantier

Kundorderprojekt

 

Figur 11.9. Kundorderprojektet ”Fjäderpress” i affärsprocessen.  

• Process 

I ”Fjäderpress”-projektet genomförs de övergripande affärsbesluten enligt 
den generella projektmodellen. Beslutet att offerera, dvs. påbörja offertar-
betet (VB1a) framstår i det aktuella projektet som närmast självklart. Ef-
tersom kunden är Eltekniks största kund, finns det inget egentligt alterna-
tiv till att acceptera ordern. Kunden är känd, men ställer höga krav på pris 
och leveranssäkerhet. Effekterna på kort sikt är avgjorda i och med kon-
traktet och den direkta vinst affären ger, och på lång sikt har projektets 
genomförande stor betydelse för en fortsatt god kundrelation. Strategiskt 
har ordern därför ett stort värde i relation till den avtalade intäkten. I stäl-
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let för att öka vinstmarginalen genom förhandlingar på just denna enskilda 
order, kan det snarare bli aktuellt med eftergifter för att behålla en god 
kundrelation. 

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

1a 2 3 41b

Förstudie RealiseringPlaneringsfas Överlämning

1a1a 22 33 441b1b

 

Figur 11.10. Generella beslut och faser i kundorderprojektet ”Fjäder-
press”. 

Efter beslutet att lämna över offerten till kund (VB1b) och beslutet att 
skriva på kontraktet (VB2) påbörjas realiseringen av planerna (se figur 
11.10). Uppföljningen av realiseringen fokuserar på att de uppgjorda pla-
nerna ska hållas. Exempelvis är en försening jämfört med tidplanen ett 
problem som normalt måste lösas för att projektet ska ge de intäkter som 
beräknats. 

Även om leveransen är reglerad enligt ett avtal kan ändå beslutet om över-
lämning vara viktigt att utvärdera. I vissa kundorderprojekt styrs kundens 
kvalitetsintryck mer av att leveransen är i tid, än att all levererad utrust-
ning fungerar felfritt. I andra projekt är det tvärtom. Även VB4 får en spe-
ciell betydelse i ett kundorderprojekt där den långsiktiga relationen är 
viktig. Även om avtalet formellt är uppfyllt från leverantörens sida, kan 
det ibland vara värt att höja kvaliteten ytterligare innan överlämningen 
avslutas. 

• Organisering 

Eftersom offertarbetet utförs av säljare inom Elteknik, kommer projektet 
att överlämnas till en ansvarig projektledare när väl kontraktet är påskri-
vet. Det är kritiskt för projektets framgång att sälj-/offertarbetet kan 
genomföras på ett sätt så att projektet har möjlighet att leverera resultatet 
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inom utlovade ramar. Offertarbetet förutsätter därmed goda kunskaper om 
det arbete som krävs under projektets genomförande. 

Operativ logik 

Den operativa logiken i projektet är Skapande[produkt] med en konkret 
leverabel där funktion och kvalitet är fastställda i en detaljerad kravspeci-
fikation. Känd teknik och tidigare liknande konstruktioner underlättar för 
projektets intressenter att nå samsyn kring detaljerna i projektets leverab-
ler. 

Produkten kan byggas ”bit på bit” och funktionstester kan utföras innan 
leverans. Projektet är av den typ som lämpar sig för traditionell projekt-
planering och -uppföljning. En relativt säker plan kan framställas eftersom 
produkten är etablerad och inte kräver nyutveckling. Skapande[produkt] 
möjliggör definitioner av produktbaserade etappmål på vägen mot den 
färdiga leveransen (jämför med Skapande[aktivitet] där etappmålen snara-
re är tidsbaserade). Säkerheten i planen och tydligt definierade kompe-
tensområden inom Elteknik underlättar även resursallokeringen. 

Eftersom leverablerna till stor del kan testas innan leverans, är det installa-
tionen hos kunden som är den stora riskfaktorn. Hur kommer utrustningen 
att fungera tillsammans med övriga komponenter i anläggningen? Har vi, 
ur säkerhetssynpunkt, kunnat förutse operatörens alla tänkbara beteenden? 
Och hur påverkas kundens kvalitetsintryck i mötet med Eltekniks perso-
nal? 

Komplexitet 

Produkten kan visserligen anses känd, konkret och tydlig, men på grund av 
den komplicerade funktionen och installationen är den strukturella kom-
plexiteten i resultat- och processperspektivet hög. Resultatet består av ett 
stort antal sammanlänkade delar och leverabler av varierande karaktär. 
Processen utgörs av ett stort antal aktiviteter med täta beroenden.  

Det stora antalet krav av olika slag är en orsak till den tekniska komplexi-
teten i projektet. Även om konstruktörerna har full kontroll över alla kon-
kreta funktions- och prestandakrav i utrustningen, finns en risk att krav 
som utrycks som t.ex. ”hög kvalitet” eller ”tillräckligt säkerhetsavstånd” 
lämnas fria för tolkning. När innebörden av kraven väl definierats kan 
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mycket väl nya tidsestimeringar behövas, vilket då kan påverka hela tid-
planen eftersom aktiviteterna är sammankopplade med täta beroenden. 

Vid installationen i kundens lokaler finns risk att oväntade situationer kan 
uppstå, t.ex. vid inpassning i kundens befintliga utrustning och arbetsruti-
ner. Om kraven då är otydligt formulerade, krävs vilja till samförstånd och 
flexibilitet i samarbetet mellan leverantör och kund, om inte hårda för-
handlingar och avtalstvister ska avsluta projektet. 

Speciellt kritiskt för framgången i kundorderprojekt, så även i ”Fjäder-
press”-projektet, är att offertarbetet resulterar i en offert med rimliga krav 
på prestanda, leveranstid och resursåtgång. I verksamheter där olika per-
soner ansvarar för sälj-/offertarbetet och projektgenomförandet finns det 
en risk att drivkraftskomplexitet uppstår. Incitamenten för en säljare kan 
leda till alltför optimistiska utfästelser, vilket visserligen ger företaget en 
beställning, men som inte kan genomföras enligt det bindande avtalet utan 
att gå med förlust. I ”Fjäderpress”-projektet bör säljaren ha goda möjlighe-
ter att räkna fram ett realistiskt pris på projektet. Om säljaren tvingats vara 
optimistisk i sina tidsberäkningar, är detta något som bör kommuniceras 
internt så att inte projektet utsätts för orealistiska förväntningar. 

Den kontextuella komplexiteten kan anses vara låg i ”Fjäderpress”-
projektet. Den beställda utrustningen ska passas in i en befintlig anlägg-
ning, ledtiden i projektet är bara fem månader, och kunden har hög kompe-
tens inom området. 

11.5.3  Fokus i projekthanteringen 

Eftersom kunden är så viktig föreligger inget behov av omständliga för-
studier – offert ska lämnas! För att säkerställa att projektet blir lönsamt 
bör projektstyrningen först och främst fokusera på att offerten utarbetas i 
samförstånd mellan säljare och projektledare. Om kraven på en långsiktig 
god kundrelation tvingat fram prissänkningar eller löften om snabb leve-
rans, är det viktigt att dessa löften getts i samförstånd med både organisa-
tionsledningen och projektledningen. 

Den generella projektmodellen passar bra för ”Fjäderpress”-projektet. 
Speciellt inför verksamhetsbesluten VB1a och VB1b har ledningen möj-
lighet att styra säljansvarig och potentiell projektledare till samverkan och 
gemensamt ansvarstagande över projektet som helhet. 
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Den strukturellt komplexa kravbilden kan vara en källa till problem i pro-
jektet. Speciellt bör tid ägnas åt att klargöra krav som är formulerade så att 
olika tolkningar är möjliga. Det är särskilt kritiskt om konflikter skulle 
uppstå vid installationen av projektresultatet. Det är bättre att utnyttja de 
upparbetade kundrelationerna och diskutera oklarheter i god tid innan 
leveranstidpunkten, än att tvingas förhandla om felen inte upptäckts förrän 
vid överlämningen. 

11.6  Summering 

I detta kapitel har SPA-ramverket tillämpats i en analys av fem projektex-
empel från de tre multiprojektmiljöer som ingått i doktorsstudien. Syftet 
har varit att visa hur projekthanteringen behöver utformas på olika sätt 
beroende på projekttypen och situationen. Syftet har inte varit att ge abso-
luta korrekta svar, utan att visa hur en strukturerad projektanalys kan styra 
frågor och reflektioner mot viktiga områden för projekthanteringen. Ex-
empelvis kan följande resultat från analysen lyftas fram: 

I det interna förändringsprojektet ”ARK” är drivkraftskomplexiteten en 
orsak till att osäkerheten (dvs. den tekniska komplexiteten) är stor avseen-
de projektets ledtid. Osäkerheten och förekomsten av dubbla operativa 
logiker gör det ineffektivt att försöka skapa en plan för hela projektet in-
nan realiseringen. 

I det analyserade evenemangsprojektet tillämpas de traditionella tekniker-
na för projektplanering enbart marginellt. Projektledarskapet bygger näs-
tan uteslutande på interaktion med, och delegering av ansvar till, projekt-
teamets medlemmar, dvs. en helt annorlunda projektledarroll än den tradi-
tionella. Enligt analysen är det bara i ett av de fem projekten, dvs. Eltek-
niks kundorderprojekt, som det är lämpligt att tillämpa ett traditionellt 
synsätt på projektplanering och -genomförande. 

Den generella projektmodellen kan tillämpas i projektstyrningen i flera av 
projekten, men innebörden av de olika verksamhetsbesluten varierar bero-
ende på projekttypen. I Cardinal Healths marknadsprojekt är det främst 
den kontextuella komplexiteten som gör det ineffektivt att planera hela 
projektet från början. En projektstrategi som avspeglar uppfattningen om 
kundens situation och projektets möjliga effekter är den vägledning som i 
praktiken kan användas. 
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12  Jämförande analys 
Inom ramen för doktorsstudien har tre fallstudier genomförts i tre organi-
sationer som var och en beslutat att utveckla och implementera en pro-
jektmodell i syfte att förbättra sin projekthantering. Utvecklingen av pro-
jektmodellerna genomfördes som interna förändringsprojekt i respektive 
organisation. I detta kapitel görs en jämförande analys av de tre studera-
de organisationernas multiprojektmiljöer, problembilder och de genom-
förda förändringsprojekten. Det utvecklade SPA-ramverket utgör grunden 
för analysen av projektens särdrag i respektive multiprojektmiljö. 

12.1  Utveckling och implementering av 
projektmodeller 

Följande avsnitt beskriver de tre organisationernas utgångsläge, deras upp-
levda problem och val av åtgärder. 

12.1.1  Gemensamma utgångspunkter 

Organisationernas situation och problem har behandlats i respektive fall-
studiebeskrivning i kapitel 4-6. Även om respektive organisation upplevde 
olika typer av problem fanns det flera gemensamma nämnare. Inom alla tre 
organisationerna ansågs att: 

• Det var nödvändigt att förbättra projekthanteringen. 

• En lämplig åtgärd var att initiera ett internt förändringsprojekt i syfte 
att utveckla och implementera en egen projektmodell. 

• Projektledarnas och chefernas aktiva deltagande i förändringsprojektet 
var viktigt för att få acceptans för det nya arbetssätt som projektmodel-
len skulle stödja. 

• Det var viktigt att förankra projektmodellen på alla ledningsnivåer i 
organisationen. 

• Kompetensen från en utomstående konsult var ett viktigt inslag för att 
lyckas med förändringsprojekten. 

263



  

264 

 

Var och en av de tre organisationerna beslutade att utveckla en egen pro-
jektmodell. Resultatet blev tre olika projektmodeller som implementerades 
i respektive organisation med olika effekter. Följande analys belyser några 
av orsakerna till skillnaderna i projektmodellerna och de effekter som 
uppstod till följd av projektmodellernas implementeringar. 

12.1.2  Karlstads kommun 

En diversifierad multiprojektmiljö 

Karlstads kommuns multiprojektmiljö karaktäriserades av mångfald och 
diversifiering avseende förekommande projekttyper. De strategiska arke-
typer som förekom var främst interna förändringsprojekt och evenemangs-
projekt, men som framgick av ramverkets tillämpning i kapitel 11 var det i 
huvudsak de operativa logikerna och komplexiteten som orsakade diversi-
fieringen. I multiprojektmiljön förekom projekt med Skapande[produkt] 
(t.ex. byggprojekt), Skapande[aktivitet] (t.ex. evenemangsprojekt), samt 
Verksamhet[utvärdering] (t.ex. test av stödverksamhet för personer med 
psykisk ohälsa och långtidsarbetslöshet). Dessutom var det vanligt med 
flera operativa logiker i ett och samma projekt, såsom Skapande[produkt] 
och Aktivitet[effekt] i många interna förändringsprojekt. Vissa projekt, 
t.ex. byggprojekten, var präglade av strukturell komplexitet medan de 
interna förändringsprojekten kännetecknades av drivkraftskomplexitet och 
teknisk komplexitet i olika avseenden.    

Problem och förändringsbehov 

Diversifieringen och obalansen i projektmognaden inom organisationen 
orsakade problem vid samverkan i projekt mellan enheter/avdelningar och 
förvaltningar. Konsekvenserna blev missförstånd, extraarbete, omstarter 
och problem med resursplaneringen. 

Ledningen ansåg att ett gemensamt projektarbetssätt borde implementeras 
i kommunens samtliga förvaltningar och bolag. Syftet med det interna 
förändringsprojekt som initierades för att åstadkomma detta, och som in-
gått i fallstudien, var att skapa en grundläggande förståelse för projektar-
betsformen, skapa en arena för diskussioner om projekthanteringen, samt 
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att skapa nya rutiner kring initieringen av projekten, främst med avseende 
på dokumentationen. 

Lösningen – en projektmodell på övergripande nivå 

På grund av olikheterna, främst i de operativa logikerna, formulerades 
projektmodellen på en övergripande nivå för att passa alla projekttyper. 
Karlstads kommuns projektmodell motsvarade till stora delar den generel-
la projektmodell (se kapitel 8) som är en utgångspunkt för projekthanter-
ingen i många organisationer. 

Projektmodellens utformning möjliggjorde att de flesta projekt kunde in-
rymmas, dock på bekostnad av precisionen. Projektmodellen gav inte spe-
ciellt mycket styrning i den dagliga projekthanteringen (som t.ex. instruk-
tioner för resursallokering eller projektplanering). 

Det i projektmodellen som är mest inriktat på styrning av konkreta beteen-
den är de obligatoriska verksamhetsbesluten och projektdokumenten, ex-
empelvis projektdirektivet och projektspecifikationen, delar som direkt 
berör verksamhetsledningens hantering av projekten. Hur projektledningen 
och projektarbetet ska gå till mellan besluten lämnas däremot i princip helt 
öppet för tolkning. Olika förvaltningar och bolag kunde därför även i fort-
sättningen i stor utsträckning tillämpa egna lokala modeller för projektar-
betet utan att bryta mot den gemensamma projektmodellens ramar. Detta 
var nödvändigt med tanke på att alla typer av projekt skulle kunna tillämpa 
projektmodellen. 

12.1.3  Cardinal Health 

Marknadsprojekten i fokus 

Cardinal Healths verksamhet innefattade inga formella projekt. Hittills 
hade inte försäljningsarbetet inför en upphandling betraktats som projekt, 
men karaktären på arbetet gjorde att man bestämt sig för att tillämpa pro-
jektarbetsformen i kommande satsningar. Marknadsprojektens operativa 
logik var Aktivitet[effekt] där aktiviteterna i hög grad genomfördes paral-
lellt. Projekten präglades främst av kontextuell komplexitet beroende på 
svårigheterna att bedöma kundernas beslutsstrukturer, dvs. vem eller vilka 
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som påverkade och fattade de avgörande besluten i upphandlingsproces-
sen. Osäkerheten avseende vilka effekter aktiviteterna egentligen hade 
innebar även en hög teknisk komplexitet. Nya kunskaper om vem som 
påverkade och slutligen tog besluten i kundens organisation, kunde leda 
till att de planerade aktiviteterna ställdes in och ersattes av andra. 

Problem med brist på struktur och strategi 

Det var den ökade betydelsen av varje enskild upphandling i kombination 
med upplevda svårigheter att formulera mål och strategier, planera aktivi-
teter och att följa upp projekten som gjorde att förändringsarbetet initiera-
des. Säljarna hanterade den komplexa situationen genom att utnyttja sina 
etablerade kontakter i genomförandet av invanda säljaktiviteter. Ett pro-
blem var att kundernas organisationer hade förändrats de senaste åren. 
Upphandlingarna sköttes i allt högre grad genom centrala inköpsfunktio-
ner, vilket i många fall gjorde att värdet av de gamla kontakterna kunde 
ifrågasättas. Detta blev uppenbart i flera fall där den offentliggjorda krav-
specifikationen i en upphandling visade sig innehålla krav som inte kunde 
uppfyllas med Cardinal Healths produkter. Syftet med projektmodellen 
och förändringsprojektet var att skapa samsyn i organisationen avseende 
strategin inför viktiga upphandlingar, förbättra strukturen i försäljningsar-
betet, samt att öka möjligheterna till uppföljning av progressen i mark-
nadsprojekten. 

Lösningen – en gemensam projektmodell för marknadsp rojekten 

Eftersom enbart en projekttyp, marknadsprojekten, skulle stödjas kunde 
projektmodellen specificeras på en detaljerad nivå med instruktioner för 
aktiviteter och mallar för olika dokument. I projektmodellen beskrevs ex-
empelvis aktiviteter i samband med anbudshanteringen vid offentliga upp-
handlingar. Modellen omfattade både högsta ledningens och säljarens 
arbete i projektet. Projektmodellen avspeglade en vilja från ledningen att 
flytta fokus till de tidiga faserna i projektet, där insamling av data, formu-
lering av mål, intressentanalys och strategier var de viktigaste aktiviteterna 
(se kapitel 5). Cardinal Healths projektmodell hade med tanke på detalje-
ringsgraden större möjlighet att i praktiken stödja och styra projekthanter-
ingen på alla nivåer i organisationen, jämfört med Karlstads kommuns 
projektmodell. 
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12.1.4  Elteknik 

Kundorderprojekten i fokus 

Eltekniks multiprojektmiljö dominerades av den strategiska arketypen 
kundorderprojekt. Projekten var dessutom så likartade att ett relativt detal-
jerat processledningssystem utvecklats som stöd för och styrning av pro-
jekten. Projektens operativa logik var Skapande[produkt] där leverabeln i 
de flesta fall utgjordes av strukturellt komplexa system med avancerad 
teknik. Ett komplicerande karaktärsdrag var att utveckling av ny teknik 
kunde ingå kundorderprojekten vilket då även orsakade en hög teknisk 
komplexitet. 

Problem med samsyn på projekt 

De problem som upplevdes med projekten låg inte i vare sig projektled-
ningens eller säljarnas sakkunskaper var för sig. Det som orsakade pro-
blem var den brist på kommunikation som fanns mellan grupperna. Säljar-
na kände sig pressade av kravet att lämna offert med kort betänketid och 
ansåg sig därför inte ha tid att samverka med projektledarna i offertarbetet. 
Å andra sidan upplevde projektledarna det ineffektivt att medverka i of-
fertarbete som kanske inte ledde till en beställning. I de fall där ett kon-
trakt blev skrivet med kunden skedde en överlämning till en utpekad pro-
jektledare som därefter planerade projektet i detalj och ofta kom fram till 
att tidsåtgång och/eller budget var alltför snålt tilltagna i offerten. Konse-
kvensen blev att vinsten krympte i en stor andel av projekten, och några av 
fastprisprojekten blev stora förlustaffärer för Elteknik. Projekten fick i 
synnerhet problem när obeprövad teknik skulle utvecklas på fastpriskon-
trakt. Syftet med projektmodellen och förändringsprojektet var att skapa 
en ökad förståelse för hanteringen av kundorderprojekten, skapa samsyn 
mellan säljare och projektledare, samt att skapa och införa nya rutiner 
kring den interna överlämningen av projektet från säljare till projektledare. 

Lösningen – en projektmodell på detaljerad nivå 

I Eltekniks multiprojektmiljö förekom visserligen flera olika projekttyper, 
men den modell som utvecklades gällde enbart kundorderprojekten. Pro-
jektmodellen blev tillsammans med processledningssystemet en detaljerad 
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modell där aktiviteter, beslut och dokumentation kunde beskrivas på ett 
sätt som gav stöd i det praktiska projektarbetet. En kärnpunkt i modellen 
var specificeringen av samarbetet mellan säljare och projektledare i pro-
jektet. Offertarbetet skulle genomföras av ett team där både säljare och 
projektledare medverkade aktivt. Ansvaret skulle övergå gradvis från säl-
jare till projektledare under överlämningsfasen. På det sättet skulle den 
tidigare så kritiska interna överlämningen av projektet överbryggas i en 
samverkan och samsyn mellan rollerna. 

12.1.5  Olika multiprojektmiljöer – olika projektmo deller 

De tre organisationerna i studien uppvisade helt olika multiprojektmiljöer. 
I Karlstads kommuns multiprojektmiljö förekom många olika projekttyper. 
En gemensam projektmodell för hela kommunen kunde då inte bli annat 
än en övergripande generell modell med enbart de grundläggande bygg-
stenarna. Den implementerade projektmodellen gav tillgång till ett gemen-
samt språk för projekthanteringen samt en arena för diskussion kring pro-
jekthanteringen. Cardinal Healths och Eltekniks projektmodeller skiljde 
sig åt på grund av att de fokuserade på helt olika projekttyper. Båda mo-
dellerna formulerades också på en mer detaljerad nivå än Karlstads kom-
muns projektmodell. 

Fallstudierna visar därmed hur särdragen i en organisations multiprojekt-
miljö blir avgörande för vilken typ av stöd, t.ex. i form av en projektmo-
dell, som kan implementeras i syfte att effektivisera projekthanteringen. 
Även vid så liknande åtgärder som att införa en gemensam projektmodell i 
projekthanteringen, blev modellerna olika. En generell projektmodell hade 
inte gett det specifika stöd som krävdes i Elteknik och Cardinal Health. 
Likaledes hade inte någon projektmodell med samma detaljeringsgrad som 
exempelvis Cardinal Healths blivit accepterad som den gemensamma pro-
jektmodellen för hela Karlstads kommun. 

12.2  Analys av organisationernas förändringsprojek t 

Respektive organisation i studien initierade ett internt förändringsprojekt i 
syfte att effektivisera sin projekthantering. I föregående avsnitt analysera-
des hur projektens särdrag enligt SPA-ramverket avgjorde projektmodel-
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lernas utformning i respektive multiprojektmiljö. I följande avsnitt analy-
seras effekterna av förändringsprojekten i de tre organisationerna. 

12.2.1  Otydliga mål och effekter 

De interna förändringsprojekten initierades av ledningen i respektive or-
ganisation. Styrningen av projekten genomfördes dock på olika sätt, delvis 
på grund av projektens olika omfattning. I Karlstads kommun styrdes pro-
jektet genom formella verksamhetsbeslut och styrgruppsmöten. Projektet 
omfattade hela kommunen och representanter från de flesta förvaltningar 
deltog aktivt i utvecklingen av projektmodellen. Cardinal Healths ledning 
deltog aktivt i projektet från början och fattade de styrande projektbesluten 
på ett informellt sätt, vilket även gällde ledningens styrning av projektet i 
Elteknik. 

Syftet med de interna förändringsprojekten var tydligt uttalade, däremot 
var inte bilden av de konkreta konsekvenserna av projektmodellernas till-
lämpning entydig. Detta fick konsekvenser för projektens process och 
organisering. 

I Karlstads kommun definierades en formell process där alla aktiviteter var 
planerade på förhand. Processen och organiseringen, dvs. att utpekade 
personer från flera olika förvaltningar och bolag deltog i utbildningen och 
utvecklingen skulle säkra en förankring av projektmodellen i organisatio-
nen. I efterhand kan konstateras att även de högre cheferna borde deltagit 
aktivt i utvecklingsarbetet eftersom projektmodellen påverkade deras han-
tering av projekten i hög grad. 

I Cardinal Healths fall saknades en aktiv medverkan från de säljare som 
skulle använda projektmodellen i sitt dagliga arbete. Säljarna fick visserli-
gen möjlighet att ge sina synpunkter på projektmodellens utformning vid 
flera tillfällen, men de deltog inte aktivt i utvecklingen. 

Elteknik genomförde projektet med i princip mangrant deltagande av pro-
jektledarna samt flera avdelningschefer. Däremot deltog ingen av säljarna i 
det utbildningsprogram där även projektmodellen diskuterades och juste-
rades enligt deltagarnas beslut. 

En tydligare specificering av målen och de konkreta konsekvenserna hade 
kunnat hjälpa organisationerna till en bättre organisering av projekten. 
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12.2.2  Dubbla operativa logiker 

De dubbla operativa logikerna är en viktig förklarande egenskap hos dessa 
interna förändringsprojekt. Den ena operativa logiken, Skapande[produkt] 
(att utveckla en projektmodell), hade på grund av det påtagliga slutresulta-
tet och den sekventiella processen lättare att få stöd och fokus från hela 
organisationen. Den andra operativa logiken, Aktivitet[effekt] (att genom-
föra aktiviteter för att åstadkomma beteendeförändringar), som egentligen 
var den viktigaste och syftet med hela projektet, var betydligt svårare att 
hantera. För det första är det besvärligt att entydigt beskriva nya beteen-
den, vilket oftast leder till att målet med projektet endera formuleras som 
exempelvis ”utvecklad projektmodell”, i obestämda svårtolkade termer 
som ”implementerad projektmodell”, eller uttrycks i form av de effekter 
man vill uppnå, exempelvis ”effektivare projekthantering”. För det andra 
krävs troligtvis ett större engagemang och personlig övertygelse för att 
ändra egna beteenden jämfört med att komma överens om vilka begrepp 
som ska ingå i den dokumenterade projektmodellen. 

12.2.3  Drivkraftskomplexitet 

Tillsammans med de dubbla operativa logikerna var drivkraftskomplexite-
ten den främsta orsaken till att de önskade effekterna delvis uteblev i pro-
jekten. Ledningens syn på problemen i hanteringen av försäljningssats-
ningarna inom Cardinal Health överensstämde inte med de säljarnas upp-
fattning. Ledningens uppfattning var att implementeringen av projektme-
todiken och projektmodellen skulle ge bättre struktur och möjlighet till 
uppföljning av projekten. Detta var emellertid ett alltför stort steg att ta på 
en gång för säljarna, som var vana att sköta sig själva i det dagliga arbetet. 
De såg på projektmodellen och de tillhörande mallarna som onödiga tids-
ödande formella pålagor, där det stora problemet blev att skriva det som 
ledningen ville. Ytterligare en orsak till uteblivna effekter var att de tradi-
tionella projektplaneringsteknikerna var svåra att tillämpa i marknadspro-
jekten. Försäljningsarbetet utgjordes av ett antal aktiviteter som var rela-
tivt fristående och parallella. Det var svårt att övertyga säljarna om att en 
plan för hela projektet skulle göras där aktiviteterna specificerades i logis-
ka nätverk. Deras erfarenhet var att valet av aktiviteter i ett säljarbete, 
måste anpassas beroende på vad som sker i relationen med kunden under 
arbetets gång. 
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Inom Elteknik fanns en viss oenighet i uppfattningen om vad som var det 
egentliga problemet. Projektledargruppen satsade mycket tid och engage-
mang i förändringsprojektet. Detta kan delvis förstås med den bakgrunden 
att projektledarna fick utstå kritik när kunderna inte fick det som utlovats i 
tid av säljarna. När väl projektledargruppen utarbetat en modell för sam-
verkan mellan säljare och projektledare i kundorderprojekten, var intresset 
lågt hos säljgruppen för att delta i processutvecklingen eller att höja kom-
petensen i projektmetodik. 

Karlstads kommun är en avsevärt större organisation än de övriga två i 
studien. Detta innebar att ett stort antal chefer blev berörda av den imple-
menterade projektmodellen. Eftersom projektmodellen blev så övergri-
pande i sin utformning, ville ledningen för förändringsprojektet ”säkra” ett 
nytt beteende åtminstone på några få punkter i projekthanteringen. Det 
formulerades därför ett litet antal checkpunkter som var obligatoriska för 
alla projekt. Exempelvis skulle alla initierade projekt registreras i en data-
bas som gjordes åtkomlig via ett webbgränssnitt. Implementeringen av 
checkpunkterna har hittills mött stort motstånd inom organisationen.29 

12.2.4  Orsaker till uteblivna effekter 

Tre av de mest topprankade kritiska framgångsfaktorerna som framhålls i 
projektsammanhang är: Tydliga mål, ledningens stöd och användarnas 
medverkan (Pinto & Covin 1989). Hur kan de tre förändringsprojekten 
beskrivas utifrån dessa framgångsfaktorer? 

Tydliga mål 

Alla projekt hade relativt tydliga mål avseende projektmodellens utveck-
ling. Däremot var preciseringen bristfällig när det gällde de ändrade bete-
enden som var det egentliga målet med projekten. Följande målformule-
ringar är hämtade från två av fallstudierna: 

• Att skapa förutsättningar för en lyckad implementering och tillämpning 
av projektmodellen i den fortsatta verksamheten. 

                                                      
29 Samtal med Christina Höök, 2011-02-11. 
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• Att utveckla processledningssystemet till ett effektivt hjälpmedel för 
projektledning och -styrning av kundorderprojekten. 

Begreppen ”implementering”, ”tillämpning” och ”effektivt hjälpmedel” 
lämnar stora utrymmen för individuella tolkningar. När är egentligen en 
projektmodell implementerad, och när kan vi säga: Nu tillämpar vi pro-
jektmodellen!? 

Ledningens stöd 

Inom alla tre organisationerna hade ledningen uttalat sitt stöd för projektet. 
I efterhand framstår det tydligt att detta stöd inte gällde hela syftet med 
projektet i Karlstads kommun och Elteknik. Utvecklingen av Karlstads 
kommuns projektmodell förankrades i förvaltningsledningarna genom en 
serie styrgruppsmöten där projektmodellen diskuterades. Vid en genom-
gång av noteringarna från dessa möten blir det tydligt att det som togs upp 
handlade om begrepp i projektmodellen, inte om chefernas nya beteenden 
i projekthanteringen. 

Även inom Elteknik fanns ett uttalat stöd för projektets genomförande från 
ledningen. Dessutom deltog flera avdelningschefer i utbildningsprogram-
met där projektmodellen presenterades och vidareutvecklades med hjälp 
av deltagarna. När projektledargruppen genomgått programmet och det 
fanns ett färdigt och förankrat förslag till projektmodell för kundorderpro-
jekten visade det sig att ledningen inte insett (eller tänkt sig) behovet av att 
även säljgruppen skulle medverka i förändringsprojektet.  

Cardinal Healths högsta ledning var personligen delaktig i förändringspro-
jektet redan från starten och medverkade även under de utbildningar och 
presentationer av projektmodellen som genomfördes. Även om inget for-
mellt projektmål formulerades, hade ledningen en tydlig bild av de önska-
de effekterna med projektet. När inte implementeringen av projektmodel-
len bidrog till de önskade effekterna, dvs. nya beteenden, ställdes ledning-
en inför ett val: Endera ge upp och lägga projektmodellen åt sidan, eller 
analysera orsakerna och försöka på nytt. Ledningen valde det senare och 
har under flera år arbetat med att bland annat förenkla projektmodellen 
och att få säljarnas acceptans för nya rutiner i syfte att utforma bättre stra-
tegier, analyser och struktur i marknadsprojekten. 
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Användarnas medverkan 

I alla tre organisationerna genomfördes utvecklingen av projektmodellen 
med användarnas medverkan. Tydligast var detta i fallet Karlstads kom-
mun där utvecklingen av den gemensamma projektmodellen pågick under 
ett halvår och där ett syfte med utbildningsprogrammet var att utforma 
modellen med stöd av deltagarnas synpunkter. Projektet på Elteknik präg-
lades också av användarnas medverkan och hänsyn till deras synpunkter 
på projektmodellen. Misstaget som gjordes (även av den inhyrde konsul-
ten) var att inte förutse riskerna med att enbart projektledarna, och inte 
säljarna, deltog i utbildningen och utvecklingen. Projektmodellen blev inte 
förankrad i säljgruppen, vilket kan vara en förklaring till att projektmodel-
len slutade tillämpas när företaget senare fick ekonomiska problem. 

En orsak till kraftigt förändringsmotstånd är att förändringarna berör iden-
titeterna hos flera huvudaktörer inom organisationen (jfr. Gareis 2010). 
Om förändringen enbart innebär mindre justeringar i arbetssättet, t.ex. att 
börja tillämpa en ny metod för riskanalyser eller ett nytt format för pro-
gressrapportering, upplevs detta förmodligen inte alltför hotfullt. Föränd-
ringar som innebär inskränkningar i ansvar och befogenheter riskerar dock 
att möta ett större förändringsmotstånd. Det kan även upplevas inskrän-
kande på den personliga friheten och integriteten att tvingas dokumentera 
sina beslut, öppet redovisa beslutsunderlag, eller att öppet redovisa sina 
ställningstaganden i en projektstyrgrupp. 

12.3  Summering 

Fallstudierna och analysen har behandlat tre olika multiprojektmiljöer med 
olika problem i projekthanteringen, även om brist på samsyn och samver-
kan framstår som ett genomgående problem. 

Förutom att en analys enligt SPA-ramverket av enskilda projekt i multipro-
jektmiljön (se kapitel 11) ökar insikten om hur respektive projekt bör han-
teras, ger analysen vägledning för vilka åtgärder som är rimliga i varje 
specifik organisation med avseende på projekthanteringen. En homogen 
multiprojektmiljö med likartade projekt, ger möjligheter att precisera en 
gemensam projektmodell på detaljerad nivå, vilken i sin tur kommer att 
kunna styra och stödja de enskilda aktörerna i projekthanteringens vardag. 
Det är också stor skillnad mellan Cardinal Healths och Eltekniks projekt-
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modeller, exempelvis avseende de verksamhetsledande rollerna och de 
etapper som ingår i projektflödet. 

Alla tre förändringsprojekten hade ledningens uttalade stöd, men i två av 
organisationerna gällde detta stöd främst utvecklingen av projektmodellen, 
och inte att genomdriva ett nytt beteende i organisationen. Detta gjorde att 
de utvecklade projektmodellerna inte helt åstadkom de effekter som för-
väntades. 
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13  Epilog 
I det avslutande kapitlet redovisas studiens slutsatser samt bidragen till 
projektteorin och till praktikersamfundet. Avhandlingen avslutas med två 
förslag till fortsatt forskning med utgångspunkt i doktorsstudiens resultat. 

13.1  Slutsatser 

Traditionella projektledningstekniker i traditionel la projekt 

Traditionella planeringstekniker är mest effektiva i de projekt som karak-
täriseras av den operativa logiken Skapande[produkt] och strukturell 
komplexitet. I projekt med komplicerade resultat, ett stort antal aktiviteter 
där resultatet byggs ”bit på bit”, och en stor projektorganisation, kan tek-
niker som WBS, logiska nätverk, CPM och Gantt-scheman komma till stor 
nytta. Frågan är vilka projekt som passar in på beskrivningen ”Skapan-
de[produkt] och strukturell komplexitet”. Hur vanliga är de i praktiken? 
Så snart ett projekt blir omfattande ökar risken för uppkomsten av andra 
typer av komplexitet. När många individer blir inblandade ökar sannolik-
heten att drivkrafterna går isär. Konflikter gällande projektets syfte, mål 
eller val av arbetsmetoder kan inte överbryggas med en bra plan. Teknisk 
osäkerhet och omgivningens föränderlighet är andra faktorer som begrän-
sar effektiviteten i de traditionella planeringsteknikerna när de tillämpas 
för att planera projektet som helhet. 

Andra operativa logiker, nya projekttyper, nya tekn iker 

För projekttyper som karaktäriseras av andra operativa logiker än Skapan-
de[produkt] utgör de traditionella teknikerna enbart en delmängd av de 
tekniker/verktyg som behövs. De numer vanliga evenemangsprojekten och 
andra projekttyper som resulterar i en aktivitet av något slag, t.ex. ett 
marknadsevenemang, domineras av den operativa logiken Skapan-
de[aktivitet]. I dessa projekt stöter projektledare på problem vid tillämp-
ningen av de traditionella planeringsteknikerna. När det går att beskriva 
projektets strategi med ” allt på en gång” försvinner nyttan med tekniker 
som bygger på logisk ordningsföljd. Planering och uppföljning bygger då 
mer på delegering av ansvar för olika områden under förberedelsefasen, 
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uppföljning med bestämda tidsintervall, och kontinuerlig dialog med med-
lemmarna i projektets ”kärnteam”. 

Studien har visat att förekomsten av den operativa logiken Aktivitet[effekt] 
kan göra det ineffektivt att planera hela projektets aktiviteter från början. 
Projektarbetet låter sig inte beskrivas med arbetspaket i sekvens som ska-
par resultatet ”bit på bit”. En förutsättning för att kunna följa upp progres-
sen i projektet med avseende på måluppfyllelse, är att mäta effekterna med 
jämna mellanrum. 

Förekomsten av dubbla operativa logiker är en orsak till problem för pro-
jekthanteringen. I exempelvis interna förändringsprojekt är det vanligt att 
kombinationen Skapande[produkt] och Aktivitet[effekt] dominerar projek-
tet. Många interna förändringsprojekt handlar om att utveckla något, t.ex. 
en projektmodell eller ett IT-system, som ska implementeras i verksamhe-
ten. Syftet är att åstadkomma förändringar i attityder och beteenden, och 
den nya projektmodellen eller IT-systemet är en viktig förutsättning för 
förändringen. Risken är att fokus hamnar enbart på utvecklingen av t.ex. 
projektmodellen som kan beskrivas med den operativa logiken Skapan-
de[produkt], vilken är lätt att följa upp och leder till ett konkret resultat. 
Det andra syftet med projektet, att åstadkomma förändrade beteenden, har 
svårt att få samma uppmärksamhet. Till stor del beror detta på svårigheten 
att specificera en kedja av arbetssteg som leder till ett konkret resultat, 
dvs. den operativa logiken Aktivitet[effekt] kan inte planeras och realiseras 
på samma sätt som Skapande[produkt]. 

Komplexitet i olika skepnader 

Även förekomsten av andra komplexitetstyper än strukturell komplexitet 
gör det nödvändigt att tillämpa andra planerings- och uppföljningstekniker 
än de traditionella. En hög teknisk komplexitet kan innebära att t.ex. ledti-
den för projektets aktiviteter inte går att bedöma på förhand. Flexibilitet 
och ett ”agilt” synsätt på planering och genomförande har i sådana fall 
visat sig mer effektivt än noggrann planering och användning av buffertar 
som medel mot osäkerheten i projektet.  

Projektledarrollen måste även anpassas till behoven av interaktion och 
samverkan i de projekt som präglas av hög drivkraftskomplexitet, t.ex. 
projekt där intressenterna har olika syn på vad som ska uppnås, hur det ska 
gå till, eller vem som ska utföra arbetet. En försvårande omständighet för 
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den traditionella projekthanteringen är att drivkraftskomplexiteten i inter-
na förändringsprojekt inte kan hanteras genom den operativa logiken Ska-
pande[produkt]. Detta kan vara en orsak till att projekt som präglas av 
svåra intressekonflikter ändå fortsätter på den inslagna vägen mot kata-
strofens rand.  

Projektledarrollen i olika projekttyper 

Ovanstående resonemang och slutsatser från doktorsstudien pekar tydligt 
på att projektledarrollen inte är likadan i alla typer av projekt. Detta har 
påpekats i forskningslitteraturen gång på gång, och för praktiker är det 
sedan länge en utbredd uppfattning. Det finns fortfarande ett stort behov 
av den så kallade traditionella projektledaren med kompetens inom de 
planeringstekniker som förespråkas av t.ex. PMI och IPMA. Men för ex-
empelvis en projektledare i ett internt förändringsprojekt, där det stora 
problemet är intressenternas ovilja till förändring, är det viktigare med 
kompetens inom ledarskap såsom individ- och teamutveckling, konflikt-
hantering, tekniker för presentationer, svåra/känsliga samtal och förhand-
lingar.   

För en projektledare i evenemangsprojekt uppstår en liknande diskrepans 
mellan de traditionella standardiserade kompetensbeskrivningarna och de 
behov som finns i praktiken. Den operativa logiken i evenemangsprojektet 
gör att både planering och uppföljning främst bygger på interaktion med, 
och delegering av ansvar till, projektteamets medlemmar.  

Effektivisering av organisationens projekthantering  

Multiprojektmiljöernas karaktär, som till stor del avgörs av projektens 
särdrag, gör det nödvändigt med individuellt anpassade förbättringsåtgär-
der i varje multiprojektmiljö. De tre organisationerna i doktorsstudien 
implementerade alla en projektmodell. Det kan visserligen ifrågasättas om 
det var rätt åtgärd, men i vilket fall blev konsekvensen av den inledande 
analysen av projektmiljöerna att olika projektmodeller utvecklades till 
respektive organisation. Karlstads kommuns övergripande projektmodell 
hade inte gjort mycket nytta i Eltekniks projektmiljö, och Cardinal Healths 
projektmodell hade inte varit användbar överhuvudtaget i de övriga orga-
nisationerna. 
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13.2 Studiens bidrag till teoribildningen inom 
projektområdet 

Ett ramverk för analys av projekt 

Teoretiskt bygger studien vidare på de försök som gjorts inom forskningen 
för att skapa typologier av projekt. Syftet med studien har varit att bidra 
med ökade kunskaper om organisationers specifika särdrag avseende pro-
jektmiljöerna, och att utveckla en begreppsapparat för att kunna analysera 
och beskriva särdragen i enskilda projekt och projektmiljöer. Jag anser att 
studien har uppnått syftet i den meningen att ett bidrag har lämnats till 
projektforskningen. 

Resultatperspektivet som utgångspunkt 

I denna studie har jag valt att utgå ifrån ett resultatperspektiv vid utveck-
lingen av ramverket. Jag avstår ifrån att föra fram resultatperspektivet som 
det rätta övergripande teoretiska perspektivet, men menar att det är en 
intressant idé som rent förnuftsmässigt står sig väl i konkurrensen med 
övriga etablerade perspektiv. Doktorsstudien visar hur särdragen i ett re-
sultatperspektiv ger upphov till stora variationer i projektfloran och möj-
ligheter till nyanserade projektbeskrivningar. Eftersom kunskaper om pro-
jektens särdrag alltmer erkänns som en viktig förutsättning för effektiv 
projekthantering anser jag att en utveckling och problematisering av ett 
resultatperspektiv är motiverad inom projektforskningen. 

SPA-ramverkets analysmodeller 

Ramverkets tre analysmodeller lämnar var för sig, och i kombination med 
varandra, följande teoretiska bidrag: 

• Strategisk betydelse 

Analysmodellen lyfter fram och beskriver särdrag som förklaras av varia-
tioner i projektets mål och effekter i ett strategiskt perspektiv. Den projekt-
typologi som föreslagits utgår från grundläggande strategiska ledningsfrå-
gor och kompletterar flera tidigare föreslagna typologier inom samma 
inriktning. 
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• Operativa logiker 

Ramverkets andra analysmodell, ”Operativa logiker”, förklarar bland an-
nat varför interna förändringsprojekt har svårt att uppnå förväntade effek-
ter. Den viktigaste processen i projektet kräver ett annat angreppssätt än 
utvecklingen av en konkret produkt som skapas ”bit på bit”. För att påver-
ka individers förändringsmotstånd, bristande samsyn och motstridiga driv-
krafter krävs verkligen en annan operativ logik.30 

• Komplexitet 

I SPA-ramverkets tredje analysmodell, ”Komplexitet”, kombineras Re-
mington & Pollacks (2007) komplexitetstyper med de tre perspektiven, 
vilket möjliggör en skarpare analys av projektets komplexitet.    

• Analysmodellerna i kombination 

Var för sig beskriver de tre analysmodellerna viktiga särdrag ur olika 
aspekter, men det är tillämpningen av SPA-ramverket där analysmodeller-
na kombineras som projektets helhetsbild framträder tydligt. Exempelvis 
är det först när hänsyn tas till den/de operativa logikerna samt komplexite-
ten i projektet som beskrivningen av särdragen i analysmodellen ”Strate-
gisk betydelse” kan färdigställas. 

13.3  Studiens bidrag till praktiken 

Studier visar att de flesta utbildningar inom projektledning fortfarande 
fokuserar på de traditionella planeringsverktygen, och har svårt att erbjuda 
en annan påbyggnad än fördjupade kunskaper inom samma område (Tho-
mas & Mengel 2008). Samtidigt visar undersökningar att dessa tekniker 
inte används av projektledare i den utsträckning som man kunde förvänta 
sig. Vad beror denna diskrepans på? Varför fortsätter både utbildningsleve-
rantörer och kursdeltagare att fokusera på just de etablerade teknikerna för 

                                                      
30 Införandet av uttrycket “operativ logik” utgör ett eget begreppsmässigt bidrag i 
doktorsstudien.  
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projektplanering? Svaret står troligtvis att finna i skillnaden mellan be-
greppen förklaringsvärde kontra instruktionsvärde. 

Teorier och modeller kan ha ett högt förklaringsvärde, dvs. de kan tydlig-
göra samband och förhållanden på ett entydigt och uttömmande sätt. 
Många ledarskapsmodeller/-teorier har ett högt förklaringsvärde som 
grundar sig på en övergripande angreppssätt. Tyvärr har dessa modeller 
oftast liten effekt som vägledning i det praktiska arbetet, dvs. instruktions-
värdet är lågt. Den största anledningen är troligen att verkligheten, speci-
ellt när det gäller människors samverkan, är så komplex att ingen modell 
kan erbjuda en manual som passar i alla situationer. När vi lämnar ledar-
skapskursen är vi uppfyllda av bra förklaringar till människors drivkrafter 
och beteenden, men på jobbet inser vi att de konkreta instruktionerna sak-
nas. 

Den traditionella kärnan i projektledningskompetensen består av ett antal 
planeringstekniker. Flera av dessa har ett högt instruktionsvärde, dvs. det 
är möjligt att själv utföra de moment som tekniken innehåller i ett prak-
tiskt planeringsarbete efter bara någon dags utbildning. Däremot är för-
klaringsvärdet inte speciellt högt med avseende på dagens projektmiljöer. 
För de projekttyper som teknikerna utvecklades för kanske förklaringsvär-
det är godtagbart, men för exempelvis den typ av interna förändringspro-
jekt som denna studie behandlat beskriver teknikerna enbart en liten del av 
det projektet kommer att innehålla. 

I båda fallen skulle vi kunna säga att vi blir bländade av modellerna, av 
förklaringsvärdet i ena fallet och av instruktionsvärdet i det andra. Den här 
studien är ett försök att utveckla modeller för analys av projekt med både 
teoretiskt förklaringsvärde och praktiskt instruktionsvärde. 

13.3.1  Hantering av enskilda projekt 

Ramverket är ämnat att tillämpas i analyser av enskilda projekt för prak-
tisk vägledning av både styrning och ledning av projektet. Exempelvis ger 
en nyanserad bild av projektets komplexitet praktisk vägledning för att 
kunna välja metoder som går utanför den traditionella verktygslådan (se 
Remington & Pollack 2007). Identifieringen av operativa logiker i projek-
tet ger också tydlig vägledning, exempelvis i interna förändringsprojekt, 
för hur projektresultat och effekter ska specificeras och följas upp under 
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projektet. En problematisering av projektets strategiska betydelse i den 
mening som ramverket beskriver, kommer att leda styrande chefer till frå-
gor om vilka verksamhetsbeslut som behöver tas under projektets genom-
förande, istället för att oreflekterat tillämpa en generell projektmodell.  

13.3.2  Effektivisering av projekthanteringen 

Förutom utbildning av projektledarna, har en mycket vanlig åtgärd för att 
förbättra projekthanteringen i en organisation varit att implementera en 
generell övergripande projektmodell (Engwall 2004b).  

Ofta uteblir effekterna av åtgärderna. De generella projektmodellerna är 
oftast alltför övergripande och tar inte tillräcklig hänsyn till projektmiljö-
ernas specifika krav. Endast ett fåtal av de problem som existerar i dagens 
projektmiljöer kan lösas genom ökad kompetens om och tillämpning av 
projektplaneringstekniker enligt den traditionella skolan. 

En analys av projektmiljön med avseende på särdragen ger vägledning 
inför beslut om effektivitetsskapande åtgärder, exempelvis: 

• Behovet av gemensamma referensramar (t.ex. genom utveckling av en 
gemensam projektmodell). Om problemet är att inget gemensamt språk 
för projekthanteringen existerar i projektmiljön kan en generell pro-
jektmodell vara ett första steg mot ökad projektmognad. Nästa steg, 
som är nödvändigt, är dock att specificera vad de olika rollerna, beslu-
ten, faserna och dokumenten betyder i praktiken. Hur ska projektmo-
dellen användas? 

• Behov av ökad kompetens inom projekthanteringen. Är det verkligen 
en utbildning i planeringstekniker som behövs? Om den vanligaste pro-
jekttypen är interna förändringsprojekt, ska kanske projektledarna lära 
sig att hantera människor bättre istället för logiska nätverk. 

• Behov av ledning, t.ex. uppföljning och styrning av beteenden. Ofta är 
orsakerna till oönskade beteenden inte avsaknaden av vare sig gemen-
samma referensramar eller kompetens, utan brist på uppmärksamhet 
och uppföljning (eller mod) från ledningen. 

För att effektivisera projekt som präglas av hög drivkraftskomplexitet, 
krävs ofta alla tre åtgärderna ovan. Inom exempelvis Elteknik gjordes en 
analys som visade att ett stort problem var överlämningen av projektet från 
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säljare till projektledare. För att ändra på beteenden hos säljare och pro-
jektledare behövdes en analys av hur arbetet skulle gå till i fortsättningen, 
utbildning på vad det nya arbetssättet innebar, samt ledningens engage-
mang och tydliga uppföljning av det nya beteendet. 

13.5  Fortsatt forskning 

I denna doktorsstudie har jag studerat och medverkat i tre organisationers 
förändringsarbete för att förbättra projekthanteringen. Fokus i fallstudier-
na har varit de särdrag projekten i multiprojektmiljöerna uppvisat, speci-
ellt med avseende på de interna förändringsprojekten. 

Inriktningen i doktorsstudien har delvis grundats på erfarenheterna från 
licentiatstudien 1997-2003 och egna erfarenheter från olika typer av pro-
jektmiljöer. Målsättningen i licentiatstudien var att formulera en generellt 
giltig projektivitetsmodell för analys av en organisations förmåga att till-
lämpa projektarbetsformen. Särdragen i Ericssons olika multiprojektmiljö-
er gjorde att den slutliga modellversionen, MDP-modellen (MultiDimen-
sionell Projektivitetsmodell, se avsnitt 2.1.1), formulerades på en övergri-
pande nivå, visserligen giltig och med bra förklaringsvärde, men med lägre 
instruktionsvärde. Insikten om särdragens betydelse för projekthanteringen 
blev därmed en utgångspunkt för doktorsstudiens inriktning. Resultaten 
och erfarenheterna från de båda studierna kan dock kombineras i mitt för-
sta förslag till fortsatt forskning. 

MDP-modellen och SPA-ramverket i praktiken 

Jag betraktar resultaten i denna avhandling som ett bidrag till en viktig 
utveckling som pågår inom projektområdet, dvs. att en ökad insikt om 
projektens särdrag leder till utvecklade teorier med högt förklaringsvärde 
och verktyg med högt instruktionsvärde. 

Även om det teoretiskt går att påvisa att nuvarande metoder och tekniker 
inte är tillräckliga för att lyckas med projekten, är det ett långt steg till 
konkreta alternativa projektledningsmetoder. Utvecklingen av alternativa 
metoder och tekniker för hantering av nya projekttyper, verkar ligga långt 
efter de behov som finns i praktiken. Speciellt behövs mer forskning om 
vilka metoder som är effektiva i t.ex. marknadsprojekt och evenemangs-
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projekt. Ett intressant forskningsprojekt vore därför att definiera och kon-
kretisera alternativa tekniker för de projekttyper som förekommer i dagens 
multiprojektmiljöer. 

I detta forskningsprojekt kan SPA-ramverket ge ett bidrag som analysverk-
tyg för att definiera behovet av ”särdrags-anpassade” tekniker, rutiner och 
aktiviteter i olika projekttyper. MDP-modellen kan därefter ge stöd för att 
formulera konkreta tekniker/metoder utifrån identifierade behov. MDP-
modellen stödjer konkretiseringen av aktiviteter/beteenden för både pro-
jektledning och projektstyrning, dvs. även för de styrande rollerna som 
t.ex. projektägare, resursägare, interna mottagare och projektets styrgrupp. 

Motivation i projekt 

Motivation är en grundläggande drivkraft för effektivitet, måluppfyllelse 
och upplevelse av arbetsförhållanden i yrkesmässig verksamhet. Inom 
forskningen har projektarbetsformens speciella förutsättningar för att ska-
pa och dra nytta av motivation som drivkraft tilldragit sig ett ökat intresse 
under senare år (t.ex. Eskerod & Jepsen 2005; Peterson 2007; Dwivedula 
& Bredillet 2010). Ett utmärkande generellt drag för projektarbetsformen 
är att uppgiften är ny, vilket i sig är motiverande för många individer. Pro-
jektarbetet sker ofta under tidspress, vilket kan skapa stress hos deltagarna 
(Nordqvist et al. 2004). Även stress kan vara motiverande i vissa fall, men 
kan leda till en skadlig psykosocial arbetsmiljö (Erhardsson & Lindell 
2009). Projektarbete kännetecknas också av att projektteamen ofta är in-
stabila och när projektmedlemmar lämnar teamet kan motivationen minska 
för de som är kvar (Eskerod & Blichfeldt 2005).  

En intressant forskningsfråga är hur projektledaren ska kunna motivera 
projektmedlemmarna på bästa sätt, exempelvis: Hur viktigt är det att hålla 
teamet intakt över tiden? Hur stora utmaningar, t.ex. i form av ”dead-
lines” eller funktionalitet, kan projektmedlemmarna acceptera innan moti-
vationen minskar?  

Enligt resultatet i doktorsstudien bör projekthanteringen anpassas efter 
särdragen i det aktuella projektet. En rimlig hypotes är att detta även gäller 
ledarskapet. Det andra förslaget till forskningsområde kan därmed benäm-
nas ”motivation som drivkraft i projekt”, med fokus på hur olika projekt-
typer i en multiprojektmiljö kräver anpassning av ledarskapet för att 
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åstadkomma hög motivation hos projektdeltagarna. Genom SPA-ramverket 
kan en strukturerad projektanalys skapa tydliga projektprofiler som sedan 
kan relateras till sambandet mellan ledarskapsbeteenden och projektdelta-
garnas motivation. 
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