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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de företag som gick med på att delta i studien. Framförallt de 
projektledare som avsatte värdefull tid för att svara på frågor och visade stort engagemang 
genom hela intervjuerna. Dessutom vill jag tacka handledare Jonas Söderlund för värdefull 
vägledning under hela uppsatsprocessen. Vidare avslutar jag med att tacka seminariegruppen 
och opponenterna för konstruktiv kritik i uppsatsens olika skeden.  

Uppsatsprocessen har varit givande men även tidvis jobbig och frustrerande process där såväl 
personliga som akademiska kompetenser utmanats och utvecklats. Det jag tar med mig mest 
från denna termin är förutom den kunskap som erhölls under studiens gång, även vikten av 
kommunikation och motivation för att kunna kämpa ända in i kaklet.  
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Sammanfattning  

Titel – Projektstyrningens dynamiska sida – en kvalitativ studie av hur styrsystem inom 
projekt förändras över tid  

Författare – Julia Modig Tjärnström  

Handledare - Jonas Söderlund  

Bakgrund – Projekt är ett allt vanligare fenomen inom de flesta organisationer. Förekomsten 
av projekt har ökat under de senaste decennierna och de flesta organisationer bedriver idag 
någon form av projektbaserad verksamhet. Definitionen av ett projekt är att de ofta har ett 
specifikt syfte och begränsningar gällande tid och resurser. Projekts ökade popularitet märks 
även inom forskningen men det finns luckor rörande kunskap av hur styrsystem inom projekt 
förändras över projektets livcykel. 

Syfte - Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse av på vilket sätt styrsystem inom 
projekt förändras över tid och hur det går att förklara med hjälp av projektens kontext.  

Metod – Studien är en kvalitativ flerfallstudie av projekt inom tre olika företag av varierande 
karaktär. Den generade datan bygger på semi-strukturerade intervjuer av projektledare på 
Region Östergötland, Saab och Scania. Studien utgår från en induktiv ansats.  

Slutsatser – Resultatet visar att styrning inom projekt i allra högsta grad är dynamisk och 
förändras under projektets livscykel. Resultatet visar även på att det finns liknande drag över 
hur styrsystem inom projekt förändras under ett projekts livscykel men att projektets miljö 
och syfte avgör hur styrningen utvecklas. Förändringarna av styrsystemet ser även olika ut 
beroende på om förändringen sker som svar på en oförutsedd händelse eller som en naturlig 
del av projektprocessen.  

Nyckelord - Projekt, Dynamisk styrning, Styrsystem, Kontext, Förändring 

  



Abstract 
Title: The dynamic side of project management control – A qualitative study of how the 

project management control system develops over time 

Author: Julia Modig Tjärnström 

Supervisor: Jonas Söderlund 

Introduction: Projects are an increasingly common phenomenon in most organizations. The 

presence of projects has increased in recent decades, and most organizations currently carry 

out some form of project-based activities. The definition of a project is that they often have a 

specific purpose and limitations regarding time and resources. Projects' increased popularity 

is also felt in research, but there are gaps about knowledge of how management systems 

within projects change over the life cycle of the project. 

 
Purpose: The purpose of the study is to contribute to a better understanding of how 

management systems within projects change over time and how it can be explained by the 

context of the projects. 

 
Method: The study is a qualitative multi-case study of projects within three different 

companies of varying character. The genetic data is based on semi-structured interviews by 

project managers in Region Östergötland, Saab and Scania. The study is based on an 

inductive approach. 

Conclusion: The result shows that management control systems in projects is highly 

dynamic and changes during the life cycle of the project. The result also shows that there are 

similar features of how management control systems within projects change during the life 

cycle of a project, but that the project's environment and goal determine what direction the 

change takes. Changes to the control system also look different depending on whether the 

change occurs in response to an unforeseen event or as a natural part of the project process. 

Key words: Project, Dynamic control, Management control system, Context, Change  
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1. Inledning 
____________________________________________________________________________ 

Detta kapitel kommer användas för att ge läsaren en bakgrund och ökad förståelse för det 

studerade problemområdet. Dessutom presenteras centrala begrepp såsom projekt som 

organisationsform och hur de är avsedda att användas. Målet med detta är att underlätta 

förståelsen för studiens syfte och frågeställningar. I detta kapitel presenteras även vilka 

avgränsningar som var nödvändiga för att studien ska vara möjlig att genomföra.  

 

1.1 Bakgrund 
Projekt är en naturlig del av de flesta organisationer oavsett storlek. Undersökningar visar att 

uppemot 40 procent av den globala affärsverksamheten bedrivs genom projekt, det vill säga 

använder projekt som huvudmetod eller övervägande tillvägagångssätt för att uppnå 

organisationens interna och externa mål. Enligt Lundin, Arvidsson, Brady, Ekstedt, Midler & 

Sydow (2015) har användandet av projekt inom företagsverksamhet stadigt ökat från mitten av 

1960-talet fram till idag. En bidragande orsak till ökningen av projekt som verksamhetsform 

anses vara att kunder efterfrågar alltmer unika och specialanpassade lösningar i takt med att 

konkurrensen hårdnat och tekniken blivit mer avancerad. Projektformen har helt enkelt 

uppkommit för att lättare kunna tillfredsställa kundernas behov och önskemål i ett samhälle 

som förändrats. Förekomsten av projekt har traditionellt varit vanligast i företag som arbetar 

med byggnation, konsultation, ingenjörskunskap, media, underhållning och information men 

har under senare år spridits även till andra branscher och verksamheter(ibid). Projektformens 

ökade popularitet bland företag har gjort att intresset för projektledning bland universitet och 

studenter ökat. God kunskap rörande projektledning går att betrakta som en nödvändighet och 

konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Detta gör projekt och framförallt projektledning till ett 

intressant ämne att undersöka djupare.  

 

Bakker, DeFillippi, Schwab och Sydow (2016) menar att projekt i huvudsak innefattar de 

aktiviteter som utförs runt specifika uppgifter med hjälp av tilldelade resurser och kompetenser. 

Lundin och Söderholm (1995) beskriver projekt som tillfälliga organisationer med 
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begränsningar rörande den mängd tid som finns till förfogande, vilka uppgifter som ska utföras 

och vilka resurser som får förbrukas. Thiry & Deguire (2007) beskriver projektbaserade 

organisationer som en organisationsform av varierande storlek och struktur med det gemensamt 

att tillfälliga system och konstellationer av experter inom olika kunskapsområden skapas för att 

lösa en specifik uppgift.  
       

Thiry & Deguire (2007) menar att den största fördelen med projektbaserat arbete är förmågan 

att hantera hastigt uppkomna situationer och möta förändrade kundbehov. Hobday (2000) 

jämför projektbaserat arbete med mer traditionella organisationsformer och framhåller att 

projektbaserat arbete i högre utsträckning kan generera ekonomiska fördelar genom förmågan 

att främja innovation. Det är dock tydligt att det finns en viss skillnad mellan vad projekt anses 

kunna åstadkomma och vad de faktiskt åstadkommer. Genom att öka kunskapen rörande 

styrning av projekt skulle denna skillnad potentiellt gå att minska. Sauser, Reilly och Shenhar 

(2009) konstaterar att även om projektarbete förekommer i de flesta företag så upplevs stor 

andel av projekt ha svårigheter med att hålla tids- och budgetramar och leva upp till 

förväntningar från kunder och övriga organisationen. Swan, Scarbrough och Newell (2010) 

menar att den främsta orsaken till dessa svårigheter går att finna i problem som rör lärande 

inom projekt och mellan projekt och den övriga organisationen. Bristfälligt lärande leder till att 

organisationer inte lär av tidigare erfarenheter och därför inte har någon inneboende kunskap 

om hur projekt ska drivas framgångsrikt i sin kontext (ibid). Ofta försöker företag finna 

tekniska orsaker till projekts misslyckande och forskningen har därför under lång tid varit 

inriktad på att finna faktorer som bidrar till misslyckande eller framgång i projekt (Söderlund, 

2011). Faktorer som nämndes var bland annat otydliga mål, låg stöd från organisationen, 

bristfällig teknologi och kvalitetskontroll (Hornstein, 2015). Även planering, kommunikation 

och styrning har identifierats som kritiska faktorer för projekt i flera undersökningar. 

Forskningen om kritiska faktorer har dock varit svårt att använda i praktiken, därför har senare 

forskning istället studerat resultatet av projekt utifrån projektets kontext och hur väl styrningen 

av projektet varit anpassad efter dess kontext (Sauser et al. 2009).  

 

 Abowd, Dey, Brown, Davies, Smith, Steggles (1999) definierar kontexten som all information 

som kan användas för att karaktärisera en enhets situation. Där en enhet kan vara en person, 

plats eller objekt som anses relevant för interaktionen mellan en användare och dess 

tillämpning (Ibid). I kommande studie begränsas ett projekts kontext till att de faktorer nämnda 
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av Chenhall (2003) och Khandwalla (1972) vilket kan sammanfattas genom de sociala och 

tekniska system och strukturer som omger projektet i dess verksamhet.  

 

Just bristen på vikt vid organisationens kontext är något som Simons (1994) väletablerade 

ramverk och andra modeller för organisatorisk styrning fått motta kritik för under åren. Simons 

ramverk för styrning förutsätter att organisationen befinner sig i en statisk kontext där den 

omgivande kontexten är oförändrad över projektets livscykel och förändringar i styrsystem inte 

är nödvändig på regelbunden basis. Detta antagande anses hämma teorins lämplighet vid 

tillämpning i projektbaserade organisationer där dynamiska förändringar och osäkerhet är 

vanligt förekommande och kritiska fenomen. Den kontext som projekt befinner sig i är 

annorlunda jämfört med den kontext som mer traditionella organisationer verkar i genom 

aspekterna tid och förändringar vilket gör att statiska modellers tillämplighet i en 

projektkontext kan ifrågasättas. Det behövs mer kunskap rörande hur styrningen av projekt 

behöver anpassas efter de begränsningar i exempelvis tid som bland annat Lundin och 

Söderholm (1995) beskriver.  Då förändringar över tid är karaktäristiskt för projekt menar jag 

att styrsystem i förhållande till projekts utveckling måste undersökas närmare för att styrningen 

ska vara just styrning, och inte bara kontroll och anpassning efter rådande omständigheter. 
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1.2 Problematisering 
Trots projektformens ökande popularitet de senaste årtiondena kvarstår det faktum att en 

betydande andel av de projekt som genomförs upplever svårigheter under projektets gång, 

främst att möta satta tidskrav och mål (Shenhar & Dvir, 2007; Pinto, 2014). Dessa svårigheter 

är framträdande inom projekt i såväl väletablerade företag som nya företag. Grunden till 

svårigheterna anses ligga i bristande kunskap rörande hur styrning av projekt ska gå till 

praktiskt ska gå till snarare än brister i kompetens och teknologi (Ibid). Även Ajmal, Helo och 

Kekäle (2010) anger organisationers bristande förmåga att driva projektarbete som huvudsaklig 

anledningen till att många projekt upplevs ha svårt att uppnå förutbestämda mål och tidskrav. 

Bland annat nämner Sauser, Rielly och Shenhar (2009) att en svårighet kopplat till styrning av 

projekt är problem med att anpassa styrningen till projektets kontext och att vid förändrade 

omständigheter möjliggöra anpassningar av styrningen under projektets livscykel. 
 

Abrantes och Figueiredo (2013) pekar på den särskilda vikten för just projekt att vara 

förberedda på eventuella förändringar. Projekt är vanliga i innovativa miljöer där förändringar 

är en naturlig del och en nödvändighet för att överleva. Projekten behöver därför vara mer 

flexibla och kunna anpassa sin struktur och processer till den föränderliga kontexten till högre 

utsträckning än vad traditionella organisationsstrukturer historiskt behövt (Ibid). Genom att 

vara förberedda och möjliggöra för förändringar kan man utnyttja dessa förändringar till något 

positivt genom att kontinuerligt förbättra sina processer och sin styrning.  

 

Flera tidigare studier kritiserar den existerande forskningen om styrning av projekt. Kritiken 

handlar främst om bristen på en tidsdimension av styrningen och menar att de flesta teorier 

baseras på att styrningen går att hålla statisk över tid (Canonico & Söderlund, 2010; Engwall & 

Westling, 2004). Med statisk styrning menas att man traditionellt har använt sig av samma 

metoder som använts på samma sätt genom hela projektet oavsett vad som händer under 

projektets gång eller vart i projektets livscykel man befinner sig. Denna syn på styrning ihop 

med de unika, osäkra och komplexa dragen hos projekt gör enligt Engwall och Westling (2004) 

traditionella styrmetoder ineffektiva och ibland till och med kontraproduktiva. De menar att en 



 
 
 
 
 
 

 5 

vanlig åtgärd vid motgångar i projekt är att göra styrningen mer hård vilket kan hämma 

projektets framgång och måluppfyllnad (Engwall & Westling, 2004).  

 

De flesta teorier rörande styrning utgår från en bestående organisation och har visat sig 

bristfälliga vid applicering på projekt och dess snabbföränderliga verksamhet. Engwall och 

Westling (2004) pekar på behovet av ytterligare forskning för att på ett bättre sätt hantera 

dynamiska styrprocesser, krav på flexibilitet och osäkerhet vilket är utmärkande för projekt. 

Söderlund och Canonico (2010) diskuterar det faktum att styrningen av projekt inte har lyckats 

fånga tidsdimensionen och menar att det krävs mer studier kring hur interna processer fungerar 

för att bättre kunna förstå hur projekt bör styras över tid. 

 

En av de nämnda aspekterna som traditionella metoder för projektledning har påvisat brister i 

är hanteringen av osäkerhet. Just osäkerhet nämns av Chenhall (2003) som en av de avgörande 

kontextuella faktorer vilka påverkar ett projekt och dess styrning och verksamhet. Även De 

Meyer, Loch och Pich (2002) lyfter fram just osäkerhet som en oundviklig del av projekt, men 

som många projektledare har svårt att hantera. Det kan handla om osäkerhet rörande vad som 

efterfrågas och hur det ska uppnås eller plötsliga förändringar av yttre faktorer som ligger 

utanför organisationens kontroll. Olsson (2006) beskriver hur osäkerhet traditionellt har 

hanterats i projekt och beskriver synen på hur projekts utveckling sker över tid utgått från en 

livscykel uppdelad i olika faser, där flexibilitet och förmågan att hantera osäkerhet anses 

viktigast i början medan effektivitet anses viktigast i slutet. Flexibilitet har ofta handlat om att 

hålla möjligheter öppna, exempelvis genom att säkra projektet steg för steg eller planera för 

olika scenarion. Den typen av styrning är ofta kostsam och lönar sig inte alltid i förhållande till 

värdet av den flexibilitet som skapas (ibid). De Meyer et al. (2002) beskriver en syn på 

osäkerhet som rör sig från den traditionella metoden för att hantera osäkerhet som bygger på 

kontinuerliga oförändrade sekvenser av uppgifter till metoder som tillåter förändringar under 

projektets gång där de senare metoderna anses bättre lämpade för att hantera snabba 

förändringar vilket är vanligt förekommande i projekt. Den senare modellen för att hantera 

osäkerhet bygger på ett mer flexibelt sätt att styra projekt vilket ställer krav på mer dynamisk 

styrning än de statiska teorierna som traditionellt erbjuds (ibid). Då förmågan att vara flexibel 

är central för projekt finns många fördelar förknippade med en flexibel styrning, framförallt i 

form av ökad snabbhet och anpassningsförmåga. 
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En möjlig förklaring till att styrningen av projekt inte har utvecklats och anpassats till att bli 

mer dynamisk kan vara att forskningen är oense om hur projekt utvecklas över tid. Enligt 

Bakker (2010) är tid en av de mest utmärkande aspekterna av projekt, både i form av den 

begränsning det skapar och de konsekvenser tidsbegränsningen kan ha på processer inom 

projektet. Exempelvis så har ett flertal forskare intresserat sig för hur projekt utvecklas över tid, 

men det råder inte någon samstämmig syn på hur denna process ser ut (ibid). Vissa forskare 

(Lundin & Söderholm, 1995) menar att förändringar uppkommer stegvis, medan andra forskare 

(Gersick, 1991; Engwall & Westling, 2004) menar att förändring sker plötsligt och oväntat. 

Feldman och Pentland (2003) menar istället att förändring uppkommer som en konsekvens av 

förändrade rutiner. Oavsett hur förändringar uppkommer så är ett steg mot ökad förståelse för 

förändringsprocesser inom projekt att undersöka vad som leder till att styrningen av projekt 

förändras. Genom att erhålla ökad förståelse för vad som leder till förändring av styrningen 

finns möjlighet till en mer proaktiv styrning som i ett tidigt stadie tar hänsyn till ett projekts 

förändring över tid.  

  

Forskningen om projekt har utvecklats från en ensidig syn på projekt till att göra skillnad 

mellan olika typer av projekt, exempelvis enkla och komplexa projekt och karaktäriserat vad 

som utmärker dessa för att bättre förstå hur de ska styras. Men även denna uppdelning i olika 

typer av projekt har en statisk syn på respektive typ av projekt (Engwall & Westling, 2004). 

Mycket av den forskning som bedrivits om projekt har haft en situationsanpassad inriktning där 

kunskap har erhållits genom att studera projekt i sin kontext. Men vad som faktiskt utgör ett 

projekts kontext i och hur kontexten påverkar styrningen är inte helt självklart. Djupare 

kunskap om styrningen av projekt kan erhållas om man noggrant studerar vad som orsakar 

förändringar av styrningen i olika typer av projekt. När är det exempelvis förhållanden inom 

företaget som leder till att styrningen förändras och när beror det på yttre omständigheter? 

Förändras detta över tid? 

  

Med det sagt är frågan varför de teorier som finns rörande styrning av projekt till hög 

utsträckning är densamma som styrning av traditionella beständiga organisationer då dessa 

former av organisering har olika specifika egenskaper som är viktiga att ta hänsyn till. 

Whittaker (2000) menar på att ofta när nya situationer uppstår förändras inte metoderna som 

används utan istället hanteras dessa nya situationer genom att använda sig av metoder som 
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visat sig framgångsrika tidigare. Kreiner (1995) menar att baserat på projekts temporära natur 

har det helt enkelt inte ansetts vara värt besväret.  

 

För att slutsatsen inte ska bli för bred och ospecifik då anledningar till förändringar kan 

uppkomma ur alla möjliga aspekter studeras behovet av att förändra styrningen utifrån ett 

situationsperspektiv. Där aspekter såsom struktur och kontext är centrala. Anledningen till 

fokus på detta perspektiv är baserat på upplägget av studien. Söderlund (2011) lyfter fram 

situationsperspektivet som särskilt framträdande i studier fokuserat på genomförandet av 

projekt där frågor rörande bland annat struktur, optimering, design och kontroll är i fokus. I 

kommande studie ligger fokus på att undersöka hur projektprocessen ser ut under själva 

genomförandet genom vilket situationsperspektivet känns som en naturlig utgångspunkt. 

Genom denna fallstudie är målet att på ett bättre sätt belysa vilken typ av kontextuella och 

strukturella förändringar som gör det nödvändigt att förändra hur projekt styrs och vilka krav 

detta ställer på utformningen av styrsystem för projekt.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka huruvida styrningen av projekt förändras över tid. Genom 

att studera styrsystem inom projekt och hur styrningen förändras är syftet att erhålla kunskap 

och djupare förståelse rörande hur projektens miljö inverkar på förändringar av styrsystemet.  

 

1. Vilka likheter och skillnader går att identifiera rörande designen av de studerade 

projektens styrsystem? 

2. På vilket sätt sker förändringar av styrsystemet under projektets gång och hur kan dessa 

förklaras utifrån projektens kontext? 

1.4 Studiens bidrag 

Författaren till studiens avser att främst bidra med djupare förståelse för de speciella krav som 

ställs på styrning av projekt i dess dynamiska kontext. Genom att belysa hur styrningen inom 

projekt förändras genom projektets olika faser är tanken att fler organisationer som använder 

sig av projekt i hög grad i sin verksamhet ska få bättre kunskap rörande vilken typ av styrning 

som på bästa sätt ökar projektets möjligheter att uppnå sina mål. Utifrån denna insikt och 

kunskap kan organisationer arbeta mot att utveckla styrsystem som bättre uppfyller de speciella 

krav som projekt ställer på styrning och som gör det möjligt att anpassa styrningen under 

projektets gång. Detta för bättre möta de olikheter olika typer av projekt och projektfaser 

kräver. Implikationen av denna insikt anser författaren skulle bli att projekt i högre 

utsträckning skulle möta de uppsatta målen och kraven än vad som är fallet i många av dagens 

projekt. Huvudsakliga bidraget är därför att belysa huruvida kraven på styrsystemet skiljer sig 

mellan olika faser av projektet och kartlägga hur dessa skillnader beror på aspekter som 

struktur och kontext. Författaren anser att studien kan fungera som en grund för fortsatt 

forskning rörande de dynamiska aspekterna av styrning av projekt som bortsetts i tidigare 

forskning snarare än en konkret lösning på problemet.   
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1.5 Avgränsning 
I studien har avgränsningar gjorts till att innefatta undersökningar av projekts styrsystem, hur 

dessa styrsystem förändras och vad som orsakar de identifierade förändringarna i tre olika 

studerade projekt. Jag är medveten om att genom att begränsa studien till att endast studera 

styrningen över en viss tid av projekten går det inte att ta fram en modell som behandlar 

tidsaspekten från början till slut. Målet är istället att undersöka styrningens förändring i 

förhållande till dess kontext och därför anses att studiens syfte ändå är möjligt att uppnå.  

 

De avgränsningar gällande omfattning som gjorts har bedömts vara nödvändiga för att studien 

ska vara genomförbar med den tidshorisont och resurser som varit till förfogande. Då 

tidsramen är endast 20 veckor har studien fokuserat på att studera pågående projekt. Ett 

alternativ hade varit att studera projekt retroaktivt, det vill säga projekt som redan genomförts 

och avslutats. Bakker, DeFillippi, Schwab och Sydow (2016) belyser ett antal metodologiska 

och problem kopplat till studier av temporära organisationer. En aspekt de betonar är ” […] if 

objects of investigation only exists for a short time, researchers often need to collect data 

rapidly within short time windows and retrospective collection of additional information is 

often not feasible” (Ibid, s. 1708-1709). Att utföra studien på redan avslutade projekt anser 

författaren skulle ha minskat studiens reliabilitet då dessa projekt ligger längre bak i tiden och 

riskerar att ha fallit i glömska eller blandas ihop med senare genomförda projekt. 
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2. Metod 
____________________________________________________________________________ 

I kommande avsnitt presenteras den som har använts för att genomföra studien. Både rent 

praktiskt och ur ett vetenskapligt perspektiv. Bland annat beskrivs vilket, vetenskaplig 

undersökningsmetod och ansats som studien har utgått ifrån. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning av datainsamlingsprocessen. Detta för att läsaren ska få en bild över hur studien 

har genomförts.  

 

2.1 Val av ämne 
Valet föll på att studera projekt då det är en allt vanligare organisationsform och som skiljer sig 

från de traditionella organisationer som främst studerats under civilekonomutbildningen. 

Eftersom jag läst inriktningen styrning under den senare delen av utbildningen föll det sig 

naturligt att rikta uppsatsen mot just styrning av projekt. Styrning av traditionella 

organisationer är ett väl utforskat forskningsområde men jag kände att det fanns aspekter av 

styrning som inte var undersökta ur projektbaserade organisationers perspektiv. Genom att 

undersöka styrningen ur ett projektperspektiv finns möjlighet att utvidga den kunskap som 

finns om projekt som organisationsform och skapa en bättre förståelse för de förutsättningar 

som styrningen har att förhålla sig till i en föränderlig projektmiljö. 

	

2.2 Typ av studie  
Den typ av studie som har genomförts är en flerfallstudie. Valet av fallstudie framför andra 

typer av studier såsom tvärsnittstudie eller dokumentstudie har baserats på syftet med studien. 

Flerfallstudier är en undersökningsmetod där den huvudsakliga källan till empirisk data bygger 

på undersökningar av mer än ett verkligt fall (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har projekt 

inom tre organisationer studerats. Anledningen till valet av en flerfallstudie framför en single 

case-studie, där endast ett fall undersöks, var att det ofta är möjligt att samla in mer data som är 

förankrat i fallets naturliga miljö och komplexitet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012), vilket 

upplevdes som nödvändigt i studien. Genom fallstudier går det att på ett lättare sätt skapa en 

djupare förståelse för det studerade fenomenet samt hur det förhåller sig till verkligheten (ibid). 
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Då syftet med studien var att studera mer än ett projekt i sina respektive sammanhang så var 

verklighetsförankringen i flerfallsstudier en aspekt som gjorde en flerfallstudie till en 

användbar metod för studien. Dessutom är flerfallstudier lämpliga att använda då syftet med 

studien är att generera teori och hypoteser genom att identifiera mönster och relationer inom 

och mellan studerade fall (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt & Graebner, 2007). Då studien syfte 

var att generera teori genom att jämföra styrning av projekt i sin naturliga miljö, så ansåg jag 

att en flerfallstudie var den design som gav störst möjlighet att uppfylla detta syfte. Eisenhardt 

och Graebner (2007) påpekar även att teorier som utvecklats till följd av flerfallstudier ofta har 

en hög grad av verklighetsförankring, något som är en viktig aspekt för studien då projekt är 

vanligt förekommande i alla olika typer av miljöer och denna studie endast undersöker några 

av dessa. Därför var flerfallsstudier och den förankring i verkligheten som denna typ av studie 

innebär en aspekt som gav goda förutsättningar för att de studerade projekten i så hög grad som 

möjligt skulle vara representativa för den miljö och kontext som de befanns sig i. 

              

2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod 
Genom att studera ett antal projekt i sin naturliga kontext var målet att generera en fördjupad 

kunskap om hur styrning av projekt fungerar i praktiken. Då kvalitativa studier har visat sig 

lämpliga vid studier där syftet är att främja förståelse och generera kunskap gällande processer, 

samband och orsakssamverkan mellan individer, organisationer och dess kontext (Larsen, 

2009) så ansågs en kvalitativ ansats passande för den genomförda studien. Vid användandet av 

en kvalitativ forskningsmetod intar utföraren av studien en position nära det studerade 

fenomenet för att på ett så djupgående sätt som möjligt komma nära inpå och sätta sig in i det 

studerade fallet och dess kontext (Bryman & Bell, 2013). Detta ansågs nödvändigt för att skapa 

möjlighet att på ett tillfredställande sätt undersöka hur styrsystemen inom de studerade 

projekten förändrats. För att erhålla djupare kunskap om de studerade projekten än den 

information som gick att läsa sig till genom officiellt publicerade dokument såsom 

årsredovisningar, ansågs en kvalitativ ansats nödvändig. 

 

En ytterligare aspekt som påverkade valet av en kvalitativ studie framför en kvantitativ studie 

var fokus på ord snarare än siffror och att vikten låg på hur individer uppfattar och tolkar 

verkligheten (Ibid). Detta stod i stark kontrast till användandet av kvantitativ metod där datan i 

stor utsträckning går att strukturera och koda genom siffror eller kategorier (Bryman & Bell, 
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2013). Då studien baserats på ett fåtal projekt är resultatet inte generaliserbart på alla typer av 

organisationer och branscher men det är möjligt att identifiera övergripande drag som går att 

applicera till fler fall som befinner sig i en liknande kontext. 

 

2.3.1 Vetenskaplig ansats 
Studien tar sin utgångspunkt i en induktiv ansats. Enligt Bryman och Bell (2013) skiljer sig 

vetenskapliga ansatser åt i förhållande till vad som är målet med studien och kopplingen mellan 

studiens slutsats och teorin. En deduktiv ansats har som mål att testa redan existerande teorier 

och bekräfta, förkasta eller modifiera dessa medan en induktiv ansats istället har som mål att 

generera teori utifrån den empiri som erhålls i studien. Anledningen till att induktiv ansats 

ansågs mest lämplig var just att den bygger på att dra slutsatser av gjorda observationer och att 

metoden generellt sett är väl utbredd inom tidigare utförda fallstudier.  

 

2.3.2 Teoretiskt perspektiv 
Det ontologiska perspektivet ligger till grund för den genomförda studien. Stoehrel (2007) 

beskriver att det ontologiska perspektivet intresserar sig för hur åskådningen av enskilda 

företeelser eller fenomen kan säga något mer generellt. Då studien utgick från enskilda projekt 

med förhoppningen om att finna förklaringar som kan appliceras på liknande projekt så ansågs 

det ontologiska perspektivet vara passande för studien. Enligt Bryman och Bell (2013) kan det 

ontologiska perspektivet delas upp i objektivism och konstruktionism där konstruktionismen 

utgår från att sociala fenomen är beroende av aktörer och den mening som aktörerna tillskriver 

sociala företeelser medan objektivismen menar att sociala företeelser är oberoende av aktörer 

(ibid). Även om huvudfokus låg på de ramar som fanns för styrningen inom projekt så bortsågs 

inte från den påverkan som aktörerna kan ha på styrningen vilket gör att konstruktionismen 

ansågs passa studien bäst.  

 

2.3.3 Urval 
Studien är utformad som en flerfallsstudie där det finns möjligheter till jämförelser mellan tre 

olika projekt. Enligt Gummesson (2000) är det viktigt att ha en tanke med de fall som studeras 

för att det ska vara möjligt att uppnå relevant data och observationer genom de specifika fallen 
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så att syftet med studien kan uppnås. Då studiens syfte var av jämförande karaktär så var det 

viktigt att välja projekt att studera som var olika i aspekter som har bedömts som kritiska för 

studien.  

 

Då studien tog utgångspunkt i en induktiv ansats hade jag en viss, om än begränsad, bild av 

aspekter där olikheter kunde vara av intresse för studiens syfte. Denna bedömning grundar sig 

även till viss del i tidigare kunskap om styrning som erhållits tidigare under min utbildning. 

Men för att undvika att låsa mig vid det så var olikheter i allmänhet av intresse för urvalet. Då 

studien syftade till att studera hur styrningen förändrats över tid så var det viktig att projekten 

existerat ett tag för att möjliggöra jämförelser mellan olika faser. Strukturerat urval var därför 

den urvalsmetod som använts för att säkerställa att de projekt som valts ger möjlighet att 

besvara studiens syfte samtidigt som det gav mig möjlighet att vara mottaglig för nya 

upptäckter som skiljde sig från det huvudsakliga syftet med studien (Gummesson, 2000).  

 

2.3.4 Val av projekt  
I en flerfallstudie undersöks flera olika objekt snarare än ett enda på djupet. Då målet med 

studien är att analysera och jämföra hur styrsystem förändras under projektets gång kopplat till 

faktorer såsom struktur och kontext är det essentiellt för uppfyllandet av syftet att de studerade 

projekten uppvisar skillnader inom dessa utvalda aspekter. Genom valet att studera projekt som 

inte var helt identiska rörande aspekter som verksamhet, struktur och kontext var det möjligt att 

erhålla bredare kunskap om hur förändring av styrningen sker och vilka kontextuella faktorer 

som påverkade.   

 

Utöver att projekten som studerades inte skulle vara identiska rörande aspekterna verksamhet, 

struktur och kontext var det även av vikt att de uppfyllde vissa grundläggande krav för att vara 

intressanta för studien. Dessa grundläggande krav fungerar dels som ör att öka studiens 

reliabilitet. Dessa grundläggande krav är att:  

● Projekten bör ha pågått minst ett år. För att projektet ska vara intressant att studera 

krävs att det går att identifiera styrmekanismer i projektets olika faser. Ett projekt som 

är i uppstartsfasen hade av den anledningen inte skapat förutsättningar för att uppfylla 

studiens syfte. 
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● Projekten bör ingå i en verksamhet som har en årsredovisning som man kan ta del av. 

Genom att ha tillgång till information i form av rapporter och dylikt ger det möjlighet 

att komplettera intervjuerna med information rörande vilka typer av produkter och 

verksamhet som bedrivs utan att behöva lägga tid på det under intervjuerna. 

Intervjuerna fokuserade istället på styrningen av projektet snarare än dess mål.  

 

 

2.3.5 Anonymitet 
I studien har de berörda företagens namn inkluderats. Detta i samråd med nämnda företag som 

gav tillåtelse att företagets namn användes. Anledningen för att anonymitet inte tillämpades i 

rapporten var att samtliga företag var väl kända företag som i stor utsträckning är välbekanta 

varumärken eller organisationer inom svenskt näringsliv. Denna vida igenkänningsfaktor som 

detta innebär gör att läsaren redan innan har viss bild och kunskap rörande den bransch och 

situation som varje företag befinner sig i. Då de intervjuade företagen inte hade något emot att 

inte vara anonyma ansåg författaren att det inte fanns någon anledning att utelämna företagens 

namn.   
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2.4 Insamling av empiri 
I kommande avsnitt presenteras och kommenteras de val som har gjorts kring vilken typ av 

data som samlats in och hur processen att samla in den relevanta datan har gått till. 

2.4.1 Primärdata 
Datainsamlingen har i första hand utgått från intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

intervjuer en lämplig metod för att erhålla detaljerade beskrivningar av det studerade 

fenomenet. Då studien inte bara beaktar de förutsättningar som finns för att styra projekt utan 

även den styrning som faktiskt praktiseras så var intervjuer en passande insamlingsmetod för 

att få fram den information som var nödvändig för att kunna besvara de formulerade 

frågeställningarna. Enligt Bryman och Bell (2013) är intervjuer även en metod där den 

intervjuade personen ges stora möjligheter att ge sin personliga syn på ett fenomen. Detta var 

en aspekt som var viktig att ha i åtanke i presentationen och analysen av det insamlade 

materialet. Det har varit av intresse att fånga detaljrika beskrivningar, men att inte fastna för 

mycket i spekulativa resonemang om hur det borde vara. Därför togs på förhand fram ett antal 

områden som var av intresse, samtidigt som jag försökt vara medveten om att det på förhand 

kan vara svårt att avgöra vad som kan vara av intresse för uppsatsen. Därför var det extra 

viktigt att vara lyhörd för intervjupersonens ord och reflektioner.   

 

2.4.2 Struktur på intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in den nödvändiga datan. Enligt Kvale 

(2014) kan intervjuer delas upp i tre olika typer beroende på dess grad av struktur och 

förberedelse. Dessa är strukturerade, semistrukturerade och öppna intervjuer. Vid strukturerade 

intervjuer håller sig intervjuaren till de planerade frågorna medan det vid öppna intervjuer inte 

finns något förutbestämt att förhålla sig till och de frågor som ställs kan varier beroende på 

vem som blir intervjuad. Kvale (2014) menar att semistrukturerade intervjuer befinner sig 

mellan dessa vitt skilda intervjumetoder då en viss förberedelse kring frågor kan ha gjorts, 

samtidigt som det finns möjlighet att avvika från dessa (ibid). Då jag hade en begränsad 

kunskap om vilka aspekter som kunde vara intressanta för syftet med studien, kombinerat med 

en viss kunskap om styrning gjorde att viss förberedelse och struktur av intervjuerna ansågs 
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vara bäst för att säkerställa kvaliteten och användbarheten av materialet. Samtidigt var 

möjligheten att gräva djupare i eventuella aspekter som framkom under intervjuerna som inte 

varit känt innan avgörande. Saunders et al. (2016) menar att en fördel med semistrukturerade 

intervjuer är att det skapar ett styrt samtal som ändå har formen av en dialog. Då jag ville 

undvika att hamna i resonemang som rör personliga åsikter hos de som intervjuas så är 

semistrukturerad intervju en bra metod för att kunna styra samtalet vidare. 

 

2.4.3 Intervjuguide 
Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna utgick jag från en intervjuguide. 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det vanligt att semistrukturerade intervjuer utgår från någon 

typ av schema eller mall för att säkerställa att intervjun täcker in de berörda områdena. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades för att täcka olika aspekter av verksamheten i ett 

projekt, så som vilka rekommendationer som finns att förhålla sig till eller hur projektets 

struktur ser ut. Bryman och Bell (2013) talar om vikten av att ställa öppna frågor för att ha 

möjlighet till att fånga nya aspekter av det undersökta fenomenet, därför försökte frågorna att 

hållas så öppna som möjligt i intervjuerna. Dessutom avslutades samtliga att intervjuer med en 

fråga om det var något som personen som intervjuades själv ville förmedla som han eller hon 

upplevt inte hade kommit fram genom tidigare frågor. Detta för att inte missa något som den 

som intervjuades hade velat säga eller hade kommit att tänka på under intervjuns gång.  

 

Förutom de fördelar som är förknippade med att samla in data så upplevdes även 

intervjuguiden som en trygghet under genomförandet av intervjuerna. Detta var värdefullt då 

min erfarenhet av intervjuer sedan tidigare var begränsad. Dessutom blev intervjuguiden ett 

säkerställande att rollen som intervjuare inte frångick under intervjun, något som kan vara lätt 

hänt om den som intervjuar inte har stor erfarenhet av intervjuer och som kan riskera att den 

data som samlas in inte uppfyller kraven på objektivitet. 

  

2.4.4 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på de studerade projektens arbetsplats, på universitetet och över 

telefon. De olika projektledarna fick själva möjlighet att välja hur och var de ville genomföra 

intervjun för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt med att delta. Själva intervjun 
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spelades in för att möjliggöra omlyssningar och undvika felciteringar. Efter genomförandet 

transkriberades intervjuerna.  

2.4.5 Övrig kompletterande data 
Utöver den genom intervjuerna framtagna datan har även kompletterande data används. Det rör 

sig framförallt om årsredovisningar och officiella dokument kopplade till de studerade 

organisationerna. Syftet med dessa dokument är att komplettera intervjuerna genom att bidra 

med insikt och information som inte kom fram under intervjuerna främst kopplade till allmän 

information om organisationen och dess omvärld. På detta sätt kunde intervjun fokusera på 

projektet och dess styrning. Genom att använda sig av dokument och information som 

organisationerna själva publicerat var det viktigt att använda ett kritiskt förhållningssätt då 

organisationer ofta beskriver en så positiv bild som möjligt då de inte vill måla upp en negativ 

bild utåt. 

	

2.5 Analysmetod  
Den analysmetod som använts för att analysera den insamlade datan har sin utgångspunkt i 

grounded theory, även kallad grundad teori. Enligt Goulding (2002) är grundad teori en process 

som påminner om en induktiv ansats då processen bygger på att växla mellan empiri och teori 

för att föra studien framåt och för att skapa en öppenhet mot forskningsprocessen. Bryman och 

Bell (2013) beskriver hur analysen utifrån grundad teori bygger på att frågeställningen växer 

fram och förändras efter upprepade växlingar mellan empiri och teori (ibid) vilket passar 

studien och den induktiva ansatsen. Till skillnad från vad grundad teori förespråkar så har 

utgångspunkten varit en bred problemformulering relativt tidigt i processen då det tidigt fanns 

en tanke om vilket område som ville studeras. Med tanke på den tid som fanns till förfogande 

så ansågs detta vara nödvändigt för att finna ett område där studien kan bidra med relevant 

kunskap. 

 

2.6 Etiska aspekter 
Inom all typ av forskning är det en viktig aspekt att ta hänsyn till eventuella etiska diskussioner 

och begränsningar som kan påverka studiens utförande och validitet. Trots att denna studie inte 

berör ett särskilt känsligt ämne eller ett ämne som anses som väldigt kontroversiellt ur ett etiskt 
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perspektiv kan dessa aspekter inte nonchaleras. Trots ämnets natur kan man inte bortse från den 

etiska diskussionen då det är en studie som trots allt involverar nära kontakt med människor 

och exploaterar deras upplevelser och erfarenheter. Detta gör att individerna i fråga riskerar att 

hamna i en situation som upplevs som jobbig eller utsatt. Bryman & Bell (2013) skriver om 

Diener och Crandall (1978), vars slutsats var att det finns fyra områden där etiska 

frågeställningar är av särskild vikt. De sammanfattade dessa områden genom att introducera 

fyra krav på genomförandet av en studie. De är informations- och samtyckeskravet, konfidens- 

och anonymitetskravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2004). Det är viktigt att ta hänsyn 

till dessa aspekter genom hela studien samt följa de av Vetenskapsrådet utformade stadgar och 

etikregler. I denna studie rörde det sig främst om frågor rörande samtycke, information och 

konfidens- och anonymitet.  

 

Enligt vetenskapsrådet definieras informationskravet enligt följande ”Forskaren skall informera 

de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.”(Vetenskapsrådet, 

2004, s. 7) Man ska på ett tydligt sätt klargöra vad som förväntas av deltagaren och de gällande 

villkoren samt trycka på att det är helt frivilligt att delta. I studien inleddes all kontakt med att 

kortfattat berätta om studiens syfte och innehåll samt vad de kan bidra med. Vid visat intresse 

fanns det därefter möjlighet till frågor och vidare diskussion rörande studiens upplägg och 

karaktär. Detta för att ge all den information de känner att de behöver för att ta beslut huruvida 

de kan tänka sig att delta i studien eller inte. 

  

Samtyckeskravet liknar informationskravet på så sätt att det på ett tydligt sätt ska framgå från 

början att deltagandet är helt och hållet frivilligt och att det finns möjlighet att avbryta 

deltagandet närsomhelst under studiens gång av vilken anledning som helst. Det ska heller inte 

innebära några negativa konsekvenser vid eventuella avhopp (Bryman & Bell, 2013). Det 

innebär även att man genom hela studien ska ha transparens gällande syfte och metoder. Även 

detta är något som poängterades tidigt i kontakten med företagen.  

 

Den tredje aspekten rör frågan om konfidens och anonymitet. Det rör dels vilka företag som 

har studerats samt de specifika individer som deltar i studien. Det är upp till dem själva 

huruvida de tycker det är okej att det står med vilket företag det handlar om. Individerna i sig är 

helt anonyma men för att validera studien var det viktigt att beskriva respondentens roll i 
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organisationen för att vissa individens betydelse och inflytande. I övrigt hanteras all insamlad 

data konfidentiellt för att säkerställa att inga obehöriga får tillgång till känsligt material.    

      

Nyttjandekravet behandlar problematiken rörande hanteringen och spridning av den insamlade 

data till andra sammanhang än studiens syfte. Insamlade personliga uppgifter får inte användas 

som underlag till beslut eller åtgärder som direkt påverkar deltagaren. För att säkerställa att 

nyttjandekravet uppfylls fick alla deltagare tidigt i processen information om studiens syfte, 

villkor samt på vilket sätt det insamlade materialet hanteras och används.  

2.7 Kvalitet  

Precis som allt annat så finns det kritik mot den kvalitativa forskningen som forskningsmetod. 

Denna kritik är framförallt kopplat till studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera. I nedanstående avsnitt diskuteras hur dessa aspekter tagits 
hänsyn till vid genomförandet av studien.  

2.7.1 Trovärdighet  

Kritik rörande kvalitativa studiers trovärdighet bygger på det faktum att kvalitativa studier till 

stor del handlar om tolkningar av olika typer av fenomen. Detta gör enligt Bryman och Bell 

(2013) att både de teorier som används och det resultat som studierna tar fram kan ifrågasättas 

beroende på vilken syn läsaren har. Därför är det av stor vikt att specificera och motivera sina 

val av teorier och metoder samt i den mån det är möjligt säkerställa att respondenterna har 

blivit förstådda på rätt sätt. För att uppnå detta är det viktigt att följa de regler som finns 

uppsatta kring hur kvalitativ forskning ska gå till. Genom hela studien har jag eftersträvat att 

följa de akademiska standarder, riktlinjer och etiska regler som finns uppsatta. Respondenterna 

har även vid önskemål fått möjlighet att kontrollera att deras svar tolkats på rätt sätt. Genom att 

göra detta anser jag att studiens resultat kan uppfattas som trovärdig.   

2.7.2 Överförbarhet  

Inom kvalitativ forskning studeras vanligtvis en liten begränsad grupp av individer med 

gemensamma karaktärsdrag under en begränsad tidsperiod. Inom denna typ av studier är 

tyngden på djupet av insamlade datan snarare än bredden, vilket enligt och Bell (2012) gör att 
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datan har elektroniska hjälpmedel använts för att spela in de utförda intervjuerna. Dock endast 

med ljudprogram då detta ansågs tillräckligt för att fånga upp respondenternas svar. Om 

studien varit av en annan karaktär där fokus legat på exempelvis projektmedlemmarnas känslor 

hade även videogranskning varit nödvändig. Respondenterna blev informerade och tillfrågade 

om det var okej att de blev inspelade och att deras svar dokumenterades. Genom att spela in 

intervjuerna möjliggjorde det att vid behov lyssna om och kritiskt granska delar av intervjun i 

efterhand. Dessutom transkriberades materialet efteråt vilket enligt Justesen och Mik-Meyer 

(2011) gör materialet mer lätthanterligt och analyserbart.  

 

Vid design, genomförande och analys av intervjumaterialet var målet att behålla ett objektivt 

förhållningssätt för att inte påverka respondenternas svar. Egna åsikter har minimerats och 

frågorna har varit öppna till sin karaktär för att ge respondenterna möjlighet att formulera sitt 

svar på egen hand. Genom att inte låta egna åsikter lysa igenom vid genomförandet av 

intervjun hoppades jag även att respondenterna kände att de kunde svara sanningsenligt utan att 

känna sig dömda.  

2.8 Källkritik 
För att studien ska betraktas som trovärdig och akademisk är det av yttersta vikt att förhålla sig 
kritiskt till de modeller och teorier som används. För att uppnå detta har endast källor från 
välkända etablerade journaler samt böcker från vida accepterade författare använts för att 
bygga upp studien och dess resonemang. Att referera på ett korrekt sätt bidrar även det till att 
studiens trovärdighet ökar då det är lättare att hitta och kontrollera de källor som använts.  

Material hämtat från de studerade organisationernas egna publikationer har granskats kritiskt 

och varit medveten om att de troligtvis speglar organisationen på ett positivt sätt. Detsamma 

gäller givetvis datan som genererades genom intervjuerna då de anställda tenderar att inte 

kritiskt beskriva sin egen organisation i alltför stor utsträckning. Detta är svårt att motverka 

men genom att betona att allt sker anonymt är förhoppningen att denna effekt på studien blev 

minimal. 
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3. Teoretisk referensram 

____________________________________________________________________________ 

I den teoretiska referensramen har jag sammanställt olika teorier för att skapa nödvändiga 

förutsättningar och verktyg för att analysera de undersökta aspekterna av styrning inom 

projekt. Ramen består till största del av teorier kopplade till styrningens olika dimensioner och 

system samt teorier kopplade till hur förändring som process kan ta form i organisationer, där 

framförallt projekt är i fokus. Vidare kompletteras med teori som anses relevant för 

forskningsfrågorna, framför allt teorier kopplat till kontextuella faktorer och dess inverkan på 

förändringar av styrsystem inom projekt. I kommande kapitel kommer teorier såsom Simon 

styrningsmodell Levers of Control (1995) och Chenhalls (2003) verk inom situationsanpassad 

organisering att vara en central del.  

 

3.1 Styrning som begrepp 
Betydelsen av begreppet styrning är precis som mycket annat inom organisationsteori 

mångfacetterat och definitionerna skiljer sig från olika modeller och forskare. Anthony et al 

(2014) beskriver styrning som de mekanismer som samverkar för att säkerställa att 

organisationens efterfrågade strategier och mål uppfylls. Robert Simons, en framträdande 

forskare inom organisation och styrning, beskriver organisatorisk styrning som formella 

informationsbaserade procedurer och rutiner för att främja eller förändra mönster inom 

organisationens aktiviteter (Simons, 1995). Flamholtz, Das & Tsui (1985) beskrev 

organisatorisk styrning som de operationella verktyg som implementeras i en organisation för 

att uppmuntra beteenden som leder till uppfyllnad av organisationens mål. De definierade även 

styrning som de processer och tekniker som används för att uppnå målkongruens på alla nivåer 

av organisationen, individuellt, gruppvis eller organisationen i stort (Ibid). Machin (1979) 

betonar vikten av att anpassa styrsystemets design, begränsningar och användning utifrån 

organisationens kontext och förutsättningar.  Det är därför viktigt att veta vilka aspekter som är 

kritiska för styrningen i olika organisationer och konstruera styrsystemet utifrån det. 
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 3.1.1 Grad av styrning 
Styrningsmekanismer inom ett företag har flera olika funktioner. De fungerar som verktyg för 

granskning, inlärning, uppfatta avvikelser, kommunicera begränsningar, motivera och övervaka 

(Simons, 1990). När man talar om graden av styrning i ett företag pratar man ofta i termer av 

hård och lös styrning. Det finns fördelar och nackdelar med båda typerna av styrning. En 

organisation som tillämpar hård styrning kännetecknas ofta av frekvent uppföljning, 

avstämningar och konsekvenser om man avviker från de uppsatta målen. Enligt teoretikerna 

vore hård styrning att föredra vid hög grad av osäkerhet för att säkerställa att organisationens 

aktiviteter utförs på rätt sätt (Malmi & Brown, 2008). Samtidigt menar teoretikerna att en 

organisation med en hög grad av osäkerhet kan gynnas av lösare styrning med mer frihet då det 

erbjuder med utrymme för att på ett effektivt sätt hantera dessa osäkerheter (Malmi & Brown, 

2008; Eldridge, van Iwaarden, van der Wiele & Williams, 2014). Studier visar att hög grad av 

hård styrning är korrelerat med högre effektivitet medan andra kritiska faktorer såsom 

flexibilitet och anpassning hämmas i och med att spelrummet för nya initiativ minskar (Ibid).  

  

3.1.2 Typ av styrning 
Man skiljer även på vad målet med styrningen är. All typ av styrning har som övergripande mål 

att guida medarbetarna i organisationen att jobba i riktning med organisationens mål men 

tillvägagångssättet och medlen med vilka man väljer att uppnå detta varierar mellan olika  

organisationer. Organisatorisk styrning har genom åren utvecklats från att uteslutande utgå från 

formell och finansiellt kvantifierbar data som beslutsstöd till att utvidga verktygen till att 

innehålla såväl extern information som stöd samt informell personal och social kontroll 

(Chenhall, 2003). Ofta pratar man om tre kategorier av styrning där olika aspekter av 

verksamheten är i fokus. Dessa kategorier är aktivitetsstyrning, resultatstyrning samt personal- 

och kulturell styrning (Merchant & Van der Stede, 2012).     

  

3.1.2.1 Aktivitetsstyrning 

Aktivitetsstyrning är den mest direkta formen av styrning där fokus ligger direkt på de 

anställdas beslut och handlingar. Målet är att styra arbetarna mot ett särskilt önskvärt beteende 

och aktiviteter samtidigt som man vill styra bort från speciella oönskade aktiviteter för att 
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säkerställa att medarbetarna agerar i organisationens intresse (Merchant & Van der Stede, 

2012).    

  

3.1.2.2 Resultatstyrning 

Resultatstyrning fokuserar på de resultat organisationen uppnår. Resultatstyrning är en indirekt 

form av styrning där ledningen inte personligen lägger sig i beteendet och besluten som 

arbetarna tar utan fokuserar mer på det slutliga resultatet av besluten. Ledningen vill 

uppmuntra och belöna att bra resultat uppnås. Denna aspekt av styrning sätter stor press på en 

tydlig, väl kommunicerad plan över vad organisationen ska uppnå och vad önskat resultat 

innebär för att medarbetarna ska veta vilka beslut som är nödvändiga (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Andra krav som ställs på styrningsmekanismer fokuserade på resultat är att de 

måste vara påverkningsbara av de anställda. Mått som används för att bestämma 

framgångsfaktorn måste vara möjliga för de anställda att påverka för att styrningen ska ge 

önskat resultat. Går det inte att påverka blir de anställda inte motiverade att ändra sitt beteende. 

Vanliga styrningsverktyg kopplat till resultatstyrning är belöningsprogram, där de anställda får 

monetära och icke monetära belöningar för uppnådda resultat Denna typ av styrning kan ge 

upphov till negativt beteende som myopia, där fokus på kortsiktighet och åtrå att få belöning 

prioriteras över långsiktigt tänkande på vad organisationen i det långa loppet gynnas mest av.  

Samtidigt har resultatstyrning visat sig vara en effektiv styrningsmetod då det är oklart hur 

processen fram till de uttalade målen ser ut, utan det är upp till de anställda att själva avgöra 

vilka beslut som ska tas. (Ibid)  

	

3.1.2.3 Personal- och kulturell styrning 

Personalstyrning bygger på principerna att skapa motivation och drivkraft hos personalen för 

att möjliggöra och skapa förutsättningar för att klara sina arbetsuppgifter. Grundtanken med 

personalstyrning är att ge personalen de nödvändiga verktyg för att klara av att uppfylla sina 

egna såväl som organisationens mål (Chenhall, 2003). Inom personal och kulturell styrning 

ingår mekanismer som på ett tydligt sätt beskriver ledningens förväntningar på vad personalen 

antas göra. Dessutom ingår mekanismer och processer som försäkrar att personalen besitter den 

nödvändiga kunskap och egenskaper som krävs för att på ett tillfredsställande sätt uppfylla 

organisationens mål och förväntningar. Organisationens kultur och värderingar ses som ett 



 
 
 
 
 
 

 25 

medel för styrning när det används som ett verktyg för att influera och styra personalens 

handlingar (Simons, 1995). Ewing & Samuelson (2002) beskriver styrning utifrån kultur och 

värderingar som ett informellt styrsystem där ledningen medvetet jobbar mot att skapa ett 

gemensamt synsätt och kultur inom organisationen. Dessa gemensamma synsätt får en styrande 

funktion genom att fungera som ledning för medarbetarnas arbete på kort och lång sikt.  

 

3.2 Styrsystem 
En fundamental modell inom styrning är Simons (1995) styrningsmodell. Modellen togs fram 

genom en empirisk studie av hur chefer använder implementeringen av styrningsverktyg för att 

initiera och påverka organisationens strategi (Simons, 1995). Han betonar vikten av styrsystem 

som medel för att både påverka och implementera strategier. Resultatet av studien blev 

identifierandet av fyra kategorier av styrsystem för att uppnå effektiv styrning av 

verksamheten. De två första kategorierna var interactive control system, interaktivt styrsystem, 

och diagnostic control system, diagnostiskt styrsystem (Ibid). Dessa kompletterades sedan med 

ytterligare två kategorier. Dessa var styrningssystem utifrån värderingar och kultur och 

styrning genom begränsningar. Dessa kategorier innehåller olika kombinationer av 

styrningsmekanismer och rutiner. Ofta finns samtliga kategorier representerade inom 

styrningen för ett företag men olika organisationer lägger mer eller mindre vikt vid olika 

kategorier. 

  

3.2.1 Diagnostiserande styrsystem 
Den första kategorin av styrningssystem är diagnostic control system, diagnostiserande 

styrsystem, som definierades av Simons (1994) som användandet av formell återkoppling för 

att övervaka organisationens resultat. I grova drag fokuserar denna typ av styrning på att samla 

in information om organisationens prestationer och ingripa om resultaten avviker från de 

önskade resultaten. I sin artikel från 1994 skrev Simons att diagnostisk styrning fokuserar på att 

mäta och övervaka produktionen och rätta till eventuella avvikelser från nuvarande 

produktionsmål. Karaktäristiska styrningsverktyg som används inom diagnostisk styrning är 

budgetering, strategiplaner och olika rapporteringsverktyg för att analysera utfall. Då 

diagnostiska verktyg syftar på att kartlägga hur organisationen presterar jämfört med uppsatta 

mål kräver det att det går att identifiera mätbara variabler relevanta för organisationens 
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prestation. Diagnostisk styrning har visat sig vara lämplig i en stabil statisk miljö där fokus på 

innovation är låg, då diagnostisk styrning uppvisar brister i att utnyttja nya möjligheter och 

hantera dynamiska förändringar (Simons, 1994). 

  

3.2.2 Interaktivt styrsystem 
Till skillnad mot det diagnostiska kontrollsystemet innebär interaktivt kontrollsystem att 

ledningen kontinuerligt blandar sig i organisationens verksamhet och de anställdas beslut och 

processer (Simons, 1994). Målet med användandet av interaktiv styrning är att tidigt i 

processen upptäcka eventuella osäkerhetsfaktorer och kunna vidta åtgärder innan det påverkar 

resultaten i alltför stor utsträckning (Sakka, Barki & Coté, 2013). Till skillnad från det 

diagnostiska styrsystemet som enbart antar åtgärder vid avvikelser från uppsatta mål så är 

ledningen under interaktiva styrsystem ständigt aktiva i processen att styra verksamheten, även 

när organisationen presterar som den ska och uppnår målen (Simons, 1994). Genom att 

implementera interaktiva styrsystem uppmuntras kontinuerlig kommunikation och dialoger 

inom organisationen vilket främjar dess förmåga att vara innovativ och utvecklas (Simons, 

1995). Detta gör att interaktiva styrsystem är lämpliga vid dynamisk kontext där det är av 

yttersta vikt att upptäcka förändringar och anpassa sig fort (Ibid). Simons (1995) identifierade 

fyra karaktärsdrag för att styrningssystem ska klassas som interaktiva. Dessa är: 

  

1. Informationsgenerering i ett interaktivt styrsystem är en viktig och regelbundet 

återkommande process. 

2. Informationen genererad av interaktiva styrningsmekanismer kräver frekvent 

uppmärksamhet från chefer inom alla nivåer av organisationen. 

3. Information insamlad genom interaktiva styrningssystem tolkas och diskuteras genom 

personliga möten ansikte mot ansikte. 

4. Information genererad av interaktiva styrsystem bearbetas och används för att 

kontinuerligt utmana nuvarande information, antaganden och planer. 

  

Simons (1994) hävdade även att båda dessa typer av styrning, diagnostisk och interaktivt, är 

nödvändiga i en organisation då de har olika funktioner samt att huruvida en 

styrningsmekanism anses vara diagnostisk eller interaktiv avgörs av hur den används. 
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Uppfyller mekanismen de fyra kriterier ovan anses den vara en interaktiv styrningsmekanism 

(Simons, 1995).  

 

3.2.3 Styrning genom begränsningar  
Den tredje kategorin av styrning enligt Simons (1994) är att styra genom begränsningar och 

regler. Huvudsyftet med denna typ av styrning är att genom att implementera tydliga 

instruktioner och begränsningar över vad medlemmarna i organisationen ska och inte ska göra 

se till att de anställda håller sig till den planen för organisationens verksamhet (Ibid). Styrning 

genom begränsningar är en bra styrmetod för relativt decentraliserade organisationer där viktig 

kunskap för verksamheten finns hos de anställda. I dessa organisationer är det kritiskt att 

cheferna inte blandar sig i alltför mycket utan tillåter de anställda med mest kunskap att ta de 

nödvändiga besluten. Cheferna använder istället regler för att begränsa vad de anställda inte får 

göra (Simon, 1995).    

 

3.2.4 Styrning genom värderingar och kultur 
Den sista kategorin av styrning enligt Simons (1994) indelning är styrning genom värderingar 

och kultur. Det huvudsakliga syftet med styrsystem baserat på värderingar och kultur är enligt 

Simons (1994) att definiera, kommunicera och förstärka den kultur och den kultur och 

värderingar som organisationen står för. Vanliga metoder inom styrning genom värderingar 

och kultur är måldokument och uttalade nedskrivna formella dokument över organisationens 

vision och kärnvärden. Målet med att adressera kultur och värderingar som styrverktyg är att 

inspirera medarbetarna och ett effektivt hjälpmedel för att undvika organisatorisk inertia och 

myopia (Ibid).   
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3.3 Situationsanpassad organisering och styrning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Visar några utvalda faktorer som påverkar ett projekt. 

 

Situationsanpassad organisering är en teori som betonar att hur en organisation designas och 

organiseras inte går att generalisera för alla typer av organisationer. Lawrence och Lorsch 

(1967) utvecklade begreppet om situationsanpassad organisering som kritik mot synen på ett 

det skulle finnas enda rätt sätt att organisera. Istället förklaras skillnader i hur effektiva olika 

organisatoriska strukturer och mekanismer är av hur väl de är anpassade efter organisationens 

kontext, storlek, kultur, struktur och strategi (Chenhall, 2003, Van de Ven, Ganco & Hinings, 

2013).  

 

Studien har baserats på situationsaspekten kontext då kontexten anses vara en essentiell del av 

projekt. Anledningen till valet av just denna aspekt är av den anledningen att projekt är en del 

av en övergripande organisatorisk kontext och struktur och är beroende av faktorer runt 

omkring sig för att överleva. Projekt beskrivs ofta som en typ av tillfällig organisering som 

bedrivs med ett tydligt mål och är begränsade gällande tid och resurser (Lundin & Söderholm, 

1995). De har ofta även sin grund i att ta fram nya innovativa lösningar och vad som är fokus 

som inte går att hantera med vanliga hierarkiska organisationsstrukturer. Förändringar i kontext 

och struktur kan få stora konsekvenser för hur projektet utvecklas.  
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3.3.1 Struktur  
Dessa tankar om att yttre aspekter spelar stor roll i organisationers struktur och design är inget 

nytt utan går att urskilja redan i Burns och Stalkers (1994) teori om mekanisk och organiskt 

organisationsstruktur. De menade att vilken struktur som var bäst lämpad för en viss 

organisation berodde på hur organisationens omvärld ser ut, vilket är precis vad 

situationsanpassad teori går ut på. Organisatorisk struktur och design är en viktig del inom 

situationsanpassad organisering. I studier där projekt är i fokus handlar det inte bara om hur 

projektet i sig är strukturerat och designat utan även hur organisationen projektet befinner sig i 

är strukturerat. Studien fokus ligger på projektnivå men likväl kan projektens yttre struktur inte 

ignorera som en källa till behov av anpassning. Som Engwall (2003) sa “No project is an 

island” (s. 789) utan aspekter såsom till vilka projektet svarar till, vilka beslut som kan tas på 

projektnivå och strukturen på hur man delar med sig av kunskap är avgörande aspekter för hur 

projekt bör styras. 

 

En vanlig teori rörande organisatorisk struktur är Burns och Stalker (1994) indelningen mellan 

mekanisk struktur och organisk struktur. Den första beskrivs som bäst lämpad i en stabil och 

förutsägbar omvärld medan en organisk struktur lämpar sig bättre för organisationer som 

befinner sig i en mer turbulent och svårförutsägbar omvärld (Burns & Stalker, 1994.). Enligt 

Burns och Stalker (1994) skiljer sig mekaniska och organiska strukturer åt gällande bland annat 

regler, kommunikation och beslutsfattande. Mekanisk struktur innebär hög grad av hierarki, 

centralisering, komplexitet och formalisering. En organisk struktur däremot baseras på en mer 

platt organisation, med lägre grad av komplexitet och formalisering.  

	

3.3.2 Kontext 
Enligt Burns och Stalker (1994) är kontexten som organisationen befinner sig i avgörande för 

vilken struktur som är lämplig. Detta är en av grundidéerna för forskning inom 

situationsanpassad organisering och styrning, vilket bland annat Chenhall (2003) framhäver. 

Forskarna lyfter inte fram högre/lägre grad av några dimensioner som bättre än någon annan 

utan pekar på vikten av att anpassa sin struktur utifrån just den kontext de befinner sig i. Detta 

står i kontrast till tidigare syn där forskning fokuserat på att ta fram en best practise som 

organisationer ska använda sig av oavsett vilken kontext den befinner sig i. Avgörande 

variabler i projektets kontext är enligt Chenhall (2003) graden av osäkerhet, innovation och 
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teknologi. Chenhall (2003) utökar sedan dessa variabler med Khandwallas (1972) taxonomi av 

kontextbaserade variabler. Dessa är omgivningens grad av turbulens, konkurrens mellan 

aktörer, diversitet och komplexitet (Ibid). Forskning visar att det finns en koppling mellan 

organisatorisk design och dess kontext. Bland annat fann Siggelkow och Rivkin (2005) och 

Chenhall (2003) att en turbulent miljö där flexibilitet är avgörande gynnas av en 

decentraliserad design och lösare styrning med engagerad ledning och aktivt ledarskap. Medan 

stabil och komplex kontext med hög grad av organisatorisk risk främjar en hierarkisk struktur 

med hårdare styrning (Ibid).  

 

Kontext är även en viktig del i flera teorier rörande förändringsprocesser. Bland annat ingår 

kontext i Pettigrew och Whipps (1991) modell rörande organisatoriska förändringar. De kallar 

modellen för content-context-process modellen (CCP), eller översatt som innehåll-, kontext- 

och processmodellen. I modellen svarar innehåll för vad som förändras, kontexten för varför 

förändring sker och process för hur det förändras (Pettigrew & Whipps, 1991). Det visar tydligt 

den viktiga roll kontexten har i hur organisationer utvecklas och vikten av att organisationen 

anpassas efter rådande kontext. 

 

3.4 Förändringar och förändringsprocesser 
I studien ligger fokus på hur styrningsmekanismer i projekt påverkas av förändring och 

styrningens roll i dessa processer. Därför är det av vikt att undersöka hur dessa förändringar 

sker inom organisationer. Även här är litteraturen inte överens och olika forskare har olika syn 

på hur förändring tar form i organisationer. I kommande avsnitt kommer drivkrafter bakom 

uppkomsten av förändringar inom organisationer kartläggas samt några teorier om hur 

förändringar går till och kan hanteras beskrivas. 

3.4.1 Typ av förändring 
Mintzberg och Westley (1992) pekade på behovet av att kategorisera typer av förändringar då 

begreppet organisatoriska förändringar innehåller alla typer av förändringar. De menade att 

förändringar skiljer sig mycket gällande aspekter såsom omfång, grad och karaktär (Ibid). De 

delade in förändringar i konceptuella och konkreta förändringar (Ibid). Den tidigare typen 

handlar om förändringar i tankar, visioner och kultur medan den senare typen innebär 

förändringar fokuserat på handlingar, människor, processer och utrustning (Ibid). Beroende på 
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vilken typ av förändring som ska genomföras ställs chefer inför olika utmaningar och det är 

därför viktigt att förstå vilken typ av förändring det handlar om för att kunna anpassa 

styrningen. Man skiljer även på om förändringen är proaktiv eller reaktiv. Det vill säga om 

förändringen sker som följd av en speciell händelse eller om förändringen var planerad. 

Konceptuella förändringar beskrivs ofta som mer proaktiva än konkreta förändringar som 

generellt är mer reaktiva (Ibid).  

	

3.4.2 Uppkomst till förändring 
Även om anledningar till att förändringar sker kan se olika ut beroende på vad som förändras 

och varför förändringen är nödvändig så kan man enligt Mintzberg och Westley (1992) dela in 

uppkomsten till förändringar i två kategorier. Den första kategorin är deduktiv förändring eller 

utifrån-och-in och syftar på förändringar som sker baserat på idéer och behov utanför den 

studerade organisationen (Mintzberg & Westley, 1992). Den andra kategorin är induktiv 

förändring även kallad inifrån-och-ut (Ibid). Denna kategori syftar till skillnad från deduktiv 

förändring på förändringar som sker baserat på behov och idéer inom den studerade 

organisationen (Ibid). Dessa kategorier av ursprung till förändringar går att tolkas utifrån ett 

projektsammanhang, där deduktiva förändringar är förändringar med ursprung i projektets 

kontext, det vill säga den omgivande organisation eller utanför huvudorganisationen. Induktiva 

förändringar däremot är förändringar som har sin uppkomst inom projektet.   

 

3.4.3 Punkterad jämvikt 
Punctuated equilibrium, hädanefter kallad punkterad jämvikt, har sitt ursprung inom biologin, 

närmare bestämt inom evolutionsläran. Den utvecklades som ett alternativ till Charles Darwins 

(1859) teori om naturligt urval och ifrågasatte Darwins förklaring till organismers uppkomst 

och utveckling. Darwin förespråkade ett evolutionärt perspektiv där organismer utvecklats 

under lång tid genom anpassning till miljön, där egenskaper som gynnar organismens 

överlevnad förs vidare. Istället menade teoretikerna bakom punkterad jämvikt teorin att 

organismer större delen av tiden befinner sig i ett statiskt jämviktsläge och att utvecklingen av 

nya arter tvingas fram av en plötslig drastisk händelse av förändring (Eldrige & Gould, 1972). 

Denna modell har sedan dess anpassats och för att gå att applicera inom andra 

vetenskapsområden än evolutionsläran, bland annat inom organisationsteorin. Man fann att 
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organisationer kan liknas vid organism som på ett liknande sätt utvecklas genom plötsliga 

störningar i jämvikten och tvingas till förändring. Gersick (1991) undersökte punkterad jämvikt 

tillämpbarhet på projekt inom flera olika områden och fann att processen bakom punkterad 

jämvikt går att hitta inom de flesta områden där förändring är nödvändig och frekvent 

förekommande. 

 

Enligt Gersick (1991) befinner sig organisationer under långa perioder av jämvikt varvat med 

korta perioder som kännetecknas av drastiska revolutionära förändringar. När organisationen 

befinner sig i en period av jämvikt tillåter organisationens underliggande struktur endast 

mindre inkrementella förändringar som inte förändrar organisationens grundläggande 

spelregler (Ibid).  Under perioderna av jämvikt upprätthåller organisationen stabilitet och 

begränsar förändringar genom den så kallade grundläggande strukturen (deep structure). Den 

grundläggande strukturen ses som den sammansättning av fundamentala organisatoriska val, 

strukturer och värderingar genom vilket organisationen är uppbyggd och fungerar som en ram 

för dess aktiviteter (Ojha, Brown & Phillips, 1997). Tushman and Romanelli (1985) valde att 

genom att se organisationer som ett system för att processa information antas den 

grundläggande strukturen bestå av organisationens kärnvärden och övertygelser. Enligt 

punkterad jämvikt teorin uppstår perioderna av revolutionär förändring då den grundläggande 

strukturen inte kan hantera de nödvändiga förändringarna. De revolutionära förändringarna 

kännetecknas av korta perioder där den grundläggande strukturen sätts ur spel och tvingar 

organisationen att omvärdera sina strukturer och processer tills en ny grundläggande struktur 

uppnåtts (Gersick, 1991). 

3.4.4 Stegvis förändring 
Praktiska handböcker om projektarbete beskriver ofta förändring utifrån phase gate-modellen, 

även kallat stegvis förändring. Modellen har kommit att bli best-practise inom framförallt 

produktutvecklingsprojekt. Modellen om stegvis förändring är en förändringsprocess där 

förändringarna sker stegvis genom olika faser (Cooper & Edgett, 2012). Man anser att 

förändringar sker kontrollerat och stegvis i enlighet med det evolutionära perspektivet. Vid 

slutet av varje steg ansvarar en så kallad “gatekeeper” för beslut rörande om och hur projektet 

ska utvecklas i nästa fas (Ibid). Modellen har visat sig vara ett bra verktyg för att minimera 

osäkerhet då projektet inför varje fas granskas och kommande fas diskuteras (O’Connor, 1994).  
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4. Empiri 
____________________________________________________________________________ 

I kommande avsnitt kommer den insamlade datan att återges. Presentationen av datan kommer 

att vara indelad i tre delar. Dessa första är allmän information om organisationerna, projekten 

och respondenterna. Därefter presenteras och jämförs identifierade dimensioner av styrning 

för de olika organisationerna och avslutar med hur styrningen har förändrats.  

4.1 Allmänt 
I studien har projekt inom tre olika organisationer studerats. Dessa skiljer sig åt gällande olika 

aspekter från typ av verksamhet, storlek till bransch. För att skapa en förståelse för hur de 

studerade organisationerna är uppbyggda och skiljer sig åt presenteras nedan en kortfattad 

summering av varje organisation och dess verksamhet. Som beskrivit tidigare under anonymitet 

i metodavsnittet så är företagen i rapporten inte anonyma utan nämns vid namn. Detta gör att 

det såklart finns en risk att läsaren tolkar studien som en undersökning av de specifika 

organisationerna snarare än dess specifika kontext. Det ska dock poängteras att de utvalda 

organisationerna inte endast representerar sin egen situation utan fungerar dessutom som 

representanter för organisationer med liknande verksamhet och struktur. 
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4.1.1 SAAB  
Den första organisationen som studerats är Saab. Saab är ett högteknologiskt bolag med lång 

erfarenhet av projektarbete framförallt inom forskning och utveckling av nya system och 

produkter. Det studerade projektet är dock av en helt annan karaktär då den inte är begränsad i 

tid och resurser på samma sätt som traditionella projekt. Jag kommer att beskriva projektet mer 

ingående senare i kapitlet.  

Historia Saab har över 80 års verksamhet inom produkter och system 

inom civil- och militärt försvar och flygplan. De grundades år 

1937 för att ansvara för Sveriges produktion av stridsplan. De 

har även tidigare varit verksamma inom bilindustrin. År 2011 

var Saab världens 25:e största vapenproducent. I dagsläget 

tänker många på stridsplanet JAS 39 Gripen när Saab kommer 

på tal.   

Bransch Civil- och militär försvarsteknologi 

Organisationens mål Saabs övergripande mål är att genom produkter och lösningar 

inom försvar och säkerhet hjälpa till att främja säkerhet, 

demokrati och utveckling.  

Verksamhetsledning Saab AB är en del av Wallenbergsfären och Marcus 

Wallenberg är styrelseordförande. Det studerade projektet är 

till stor del finansierat genom pengar från Wallenbergs och 

intresset från ledningen är stort. Detta gör att projektet ges 

relativt stor frihet och resurser.  

Storlek Saab AB har cirka 15 000 anställda över hela världen.  

Kärnfokus Saabs vision är ”It is a human right to feel safe” 

Deras mål är att skapa trygghet för individer genom att utmana 

teknologiska och intellektuella gränser.  

Tabell 4.1 Saab, 2017 
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4.1.2 SCANIA 
Den andra organisationen som studerats i studien är Scania och då framförallt den svenska 

delen av Scania belägen i Södertälje. Precis som Saab är Scania ett väldigt teknikinriktat 

företag. Projekt används i alla typer av sammanhang och är ofta kopplade till någon form att 

produktframställning eller produktutveckling  

Historia Scania har en lång historia vars verksamhet varit ungefär 

densamma under 125 års tid. Deras långa närvaro på marknaden 

gör att leverantörer och kunder vet att Scania är att lita på och att 

de får vad de kommit överens om.  

Bransch Transportbranschen, konstruktion, produktutveckling 

Organisationens 
mål 

Scanias övergripande mål är att vara ett globalt världsledande 

företag inom transportlösningar. Scania erbjuder produkter och 

tjänster kopplade till tunga lastbilar, bussar och motorer. De 

vänder sig framförallt mot företag i transportbranschen.  

Storlek Scania är ett internationellt företag med Cirka 46 000 anställda i 

totalt 100 länder.  

Verksamhetsledning Scania AB tillsammans med det helägda dotterbolaget Scania CV 

AB är stora publika aktiebolag och har därför strikta krav på sin 

ledning. Ledningen av båda bolagen består av en VD och en 

styrelse till vilka varje affärsavdelning rapporterar.  

Kärnfokus Scania har byggt sin framgång på sina tre kärnvärden. Dessa är 

Kunden först, Respekt för individen och Eliminering av slöseri. 

Dessa är tätt sammankopplade och har alltid genomsyrat 

verksamheten, väglett deras handlingar och legat till grund för 

deras affärsutveckling. Dessa kärnvärden framhåller den vikt 

Scania fäster vid sina kunder, sina anställda, företaget och sin roll 

i samhället som stort. Under 2016 utökade Scania sina 

kärnvärden med ytterligare tre stycken. Dessa är beslutsamhet, 

laganda och integritet.  
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Storlek Verksamhet bedrivs på olika orter inom Östergötland, framförallt 

i de större städerna Linköping, Norrköping, Motala men även i 

de mindre orterna. Totalt består organisationen av cirka 12 000 

medarbetare. 

Organisationsstruktur Region Östergötland är en offentlig organisation där det högsta 

beslutande organet är regionfullmäktige. Regionfullmäktige 

beslutar om riktlinjer och viktiga strategiska frågor. De 

bestämmer även regionskatten och har därför makt över Region 

Östergötlands budget.  

Kärnfokus Att utifrån de fyra framtagna perspektiven medborgare, process, 

medarbetare och ekonomi erbjuda samhällsfunktioner och 

hållbar utveckling.  

Region Östergötlands vision är ”Region Östergötland - drivkraft 

för hållbar utveckling och livskvalitet” 

Tabell 4.3 Region Östergötlands, 2017  

 

4.2 Projekt och styrning 
Efter en kortare överblick över de studerade organisationerna och deras karaktäristika fortsätter 

vidare med en sammanställning av de studerade organisationerna och projektens styrning 

utifrån olika styrningsdimensioner. Strukturen för beskrivningen av styrningen är uppdelad i: 

 

• Typ av projekt – Vad är utmärkande för just det studerade projektet och hur påverkar 
det styrningen? 

• Projektdynamik – Hur dynamisk är projektet?  

• Styrfokus – Vad är de viktigaste aspekterna, fokusområdena vid styrning av projektets 
verksamhet?  

• Primära styrmekanismer – Vad använder de för huvudsakliga mekanismer för att uppnå 
önskad effekt av sin styrning? 
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• Förändring i styrsystem – Vilka förändringar av styrsystem har gått att identifiera 

genom studien? 

 

4.2.1 Typ av projekt 
4.2.1.1 Saab 

Det studerade projektet inom Saab är ett unikt projekt. Enligt projektledaren är det mer 

utformat som ett forskningsprojekt på exempelvis ett universitet än ett traditionellt 

produktutvecklingsprojekt. Den senare kategorin är den typ av projekt som Saab framförallt 

driver och har anpassat de flesta av sina styrmekanismer utefter. Projektets mål och syfte är att 

genom innovation och kreativitet försöka se vad för typ av produkter som efterfrågas i 

framtiden vad för teknik som kommer att behöva utvecklas. De ska förutspå hur Gripens 

framtid ser ut och förutspå vad som finns bortom Gripen Tidshorisonten på projektet är långt 

och fokus ligger ibland så långt fram som 45 år vilket gör att osäkerhet är en utmärkande del av 

projektet.  

 

[…]  egentligen innebär det att beskriva den röda tråden mot framtiden, vilken teknik behöver vi längre 
fram? Vilken typ av produkter har vi längre fram och vilken typ av företag ska vi vara i form av 
ingenjörsförmåga beräkningskapacitet? Och längre fram det är egentligen allt efter år 2020 […] Vad 
kan vi göra med Gripen på lång sikt? Vad kommer efter Gripen? Vad kan vi stötta Gripen med?  

(Projektledare Saab, 2017) 

 

Utmärkande för detta projekt är förutom den långa tidshorisonten även det stora krav på 

innovation och kreativitet hos medarbetarna som följd av projektets syfte att försöka förutspå 

vad behovet är och hur tekniken kommer att se ut i framtiden. Detta sätter press på 

projektmedlemmarna att vara innovativa och inte vara lika strikt styrda av ramar. En annan 

aspekt som gör att projektet sticker ut i förhållande till traditionella projekt är de krav som 

ställs på skarpa leveranser. I det studerade projektet är kraven på skarpa leveranser mycket 

mindre än traditionella projekt och förväntningar på resultat och generering av pengar till 

organisationen är låg. Istället förväntar sig ledningen att projektet ska löna sig längre fram 

genom nya tekniker och produkter. Dessa aspekter sätter stora krav på styrningen för att 

projektet ska kunna uppnå önskade resultat och inte fastna i spekulationer och gissningar.  
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Kärnaspekter vid design av styrsystem: 

- Låga leveranskrav – hantera produktivitetsproblem, inte fastna i någon fas av projektet 

bara för att projektet inte har hårda krav på sig att leverera här och nu.  

- Lång tidshorisont – mål så pass långt fram i tiden gör att projektmedlemmarna får svårt 

att relatera till vilka problem som behöver lösas och vilka ramar man har att förhålla sig 

till.  

- Hög grad av kreativitet och innovation – skapa en projektkultur där det är högt i tak och 

man kan bolla idéer utan att känna att man förlöjligar varandra.  

 
4.2.1.2 Scania 

På Scania har projektledare för två olika projekt intervjuats. Dessa är relativt lika varandra i 

karaktär och tillhör kategorin produktutvecklingsprojekt. De skiljer sig dock i storlek även om 

båda kan klassas som relativt stora och omfattande projekt. Det största projektet handlar om att 

implementera en ny typ av växellåda i Scanias produkter och det andra projektet är ett projekt 

rörande en drivlina tillsammans med ett samarbetsföretag i Tyskland. Inom det första projektet 

är det upp emot 500 medarbetare involverade och den intervjuade projektledaren har flertalet 

delprojektledare under sig. Det andra projektet involverar några hundra medarbetare varav en 

andel befinner sig i Tyskland. I kommande avsnitt kommer de båda projekten att behandlas 

som att de vore en och samma då de är relativt liknande i karaktär och använder sig av i princip 

samma styrsystem.  

 

Kärnaspekter vid design av styrsystem: 

- Internationellt projekt – hantera olika kulturer och olika behov av styrning. 

- Delprojekt – det studerade projektet är indelade i delprojekt där arbetet med att styra 

delprojekten kräver andra metoder än att styra enskilda projektmedlemmar.  

 

4.2.1.3 Region Östergötland 

Det studerade projektet inom Region Östergötland är ett IT-projekt där både utveckling av 

systemet och själva implementeringen och integreringen i organisationens verksamhet ingick 

som en del av projektet. För att säkerställa att systemet är användarvänligt och uppfyller de 

specifikationer och krav som ställs involveras de som ska använda systemet i projektet. Detta 

skapar en heterogen projektgrupp och betonar vikten av att skapa ett gemensamt språk och 

definitioner inom gruppen för att undvika kostsamma missförstånd och konflikter. Det 
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studerade projektet är i förhållande till de tidigare projekten relativt liten och innefattar cirka 40 

medarbetare. Projektet är mer av intern karaktär och beställaren av projektet och projektägaren 

är någon inom organisationen. Detta står i kontrast till traditionella produktutvecklingsprojekt 

där produktägaren och beställaren ofta är en extern aktör.  

 

Kärnaspekter vid design av styrsystem:  

- Projektsamansättning – medlemmarna inom projektet kommer ofta från flera olika 

yrkesgrupper (bland annat IT och vården) och är vana vid olika sätt att jobba.  

- Offentlig verksamhet – finns nationella regleringar och standarder att förhålla sig till 

som måste integreras med styrsystemet.  

 
4.2.2 Projektdynamik 

4.2.2.1 Saab 

Projektet är i sin natur väldigt dynamiskt då projektets övergripande mål och process inte är 

tydligt definierat från början. Projektet har ett relativt diffust mål och syfte där det förväntade 

resultatet kan ta i princip vilken form som helst. Tankar och idéer kommer och går hela tiden, 

ibland leder dem någonstans och ibland inte och det gäller att kunna hantera denna process på 

ett effektivt sätt. Ibland kan projektmedlemmarna jobba med en idé för att senare tvingas skrota 

idén då styrgruppen inte ser potentialen eller syftet. Det är därför viktigt att styrsystemet kan 

hantera detta och förändras för att främja och uppmuntra nya riktningar och idéer. Det är en 

ständig balansgång mellan behovet att låta projektmedlemmarna utforska idéer och att behålla 

kontroll och se till att arbetet kommer framåt.  

 

4.2.2.2 Scania 

De studerade projekten på Scania är av relativt standardiserad karaktär och följer tydliga 

välbeprövade processer och modeller. Deltagarna i projektet har tydliga specialiserade roller 

och vet vad som förväntas av dem. Det är vanligt att projektmedlemmar är involverade inom 

fler än ett projekt samtidigt vilket skapar en situation där projektledare måste kontrollera att 

deras projekt får den tid det har rätt till. En annan aspekt i projektet som även det är vanligt 

förekommande i traditionella projekt, är att projektet är dynamiskt på det sätt att intensitet och 

behov av styrning går i cykler. Inför vissa möten och tidpunkter är det viktigare att  
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4.2.2.3 Region Östergötland 

I denna aspekt är projektet inom Region Östergötland mer likt projektet på Scania. Detta 

baserat på det faktum att projektet har ett tydligare definierat mål och bild över vart projektet 

tillslut ska landa. Man har en tidsram, begränsade resurser och uppsatta produktkvalifikationer. 

4.2.3 Grad av osäkerhet 

4.2.3.1 Saab 

Även i denna aspekt är det studerade projektet inom Saab en typ av extremfall där graden av 

osäkerhet är hög. Då dess målfokus är så pass långt fram i tiden och ramarna för innovation 

och kreativitet så pass stora finns det hela tiden en osäkerhet kring huruvida projektet är på väg 

i rätt riktning. Detta går heller inte att i någon större utsträckning att göra något åt, då ingen 

riktigt kan veta hur militär- och flygbranschen ser ut om 45 år. Inte förens man närmar sig den 

uppsatta tidpunkten. Hela projektet är ju egentligen byggt runt spekulationer om trender och 

vad som är möjligt i framtiden. Det ställer dock krav på ledningen att kunna säkerställa att 

projektet håller sig till dess tänkta syfte utan att sväva ut alltför mycket och slösa tid och 

resurser på idéer som inte är i organisationens intresse.  

 

En annan aspekt som på ett konkret sätt skapar osäkerhet för projektet är det faktum att de inte 

levererar något konkret i form av intäkter till organisationen här och nu. Organisationen måste 

säkra sin framtid genom att prioritera projekt som skapar ökade intäkter i nuläget. ”Det spelar 

ingen roll hur det ser ut i framtiden om vi inte tar oss dit” (Projektledare Saab, 2017). 

 

Detta gör att vissa värdefulla resurser ibland kan behövas i andra delar av organisationen och 

projektet får istället nöja sig med sitt andra val eller lägga den specifika iden på is tillsvidare.  

 
De har skarpa krav och mandat och kan ju rycka loss resurser så vi kan gott bli av med 
någon stjärna men det får vi bara acceptera. Det finns en prioritering och den kan vi ju 
aldrig ifrågasätta. Det är ju liksom åtagande i första hand och förbereda för framtiden det är 
något som vi gör på eget bevåg utan att någon betalat för det. Vi ta ju våra egna pengar. 

(Projektledare Saab, 2017) 

 

Detta skapar en osäkerhet kring vilka resurser och kompetens som finns tillgängliga. Skarpa 

produkter och projekt måste helt enkelt gå före. Projektledaren på Saab formulerade vikten av 

fokus mot kund på följande sätt. ”[…] vi har ju ganska högt tryck på riktiga skarpa produkter. 
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Jag skulle säga att 99 procent av Saab har skyldighet att ha blicken mot Gripen och mot kund.” 

(Projektledare Saab, 2017) 

 

En tredje aspekt som skapar osäkerhet för Saab och det studerade projektet är kopplat till deras 

verksamhetsområde. I och med att Saab är verksamma inom försvarsindustrin och militära 

produkter kan aspekter såsom krig, konflikter och politik påverka organisationens verksamhet i 

större utsträckning än organisationer på den kommersiella marknaden. Även etik och moraliska 

dilemman är starkt kopplat till denna verksamhet då produkter och vissa potentiella kunder och 

samarbeten kan innebära kritik från externa parter och påverka organisationens verksamhet och 

varumärke negativt.  

 

4.2.3.2 Scania 

I de studerade projekten inom Scania är osäkerheten relativt liten. De produkter som 

organisationen utvecklar och projekten är kopplade till är ganska mogna produkter där mycket 

av det som görs är liknande processer och steg som gjorts tidigare. De flesta osäkerheter 

kopplade till projekten är av extern natur. Händelser som är viktiga att kunna hantera har sitt 

ursprung utifrån och kan röra sig om förändrade krav från samarbetspartners eller kunder, 

förändring av tid och resurser.  

 

4.2.3.3 Region Östergötland 

Inom Region Östergötland pratar projektledaren om osäkerhet knutet till definitioner och 

begrepp. Respondenten menade att det ofta blev uppenbart att den heterogena projektgruppen 

bestående av såväl ingenjörer som vårdpersonal inte pratade samma språk och att ett sätt att 

hantera detta var genom att tidigt i projektprocessen diskutera och definiera olika begrepp och 

på så vis minska effekterna av eventuella missförstånd. ”Vi lade ner ganska mycket krut på att 

ha begreppsdefinitoner […] för det blev uppenbart efter ett tag att vi inte pratade samma språk. 

Det någon menade med ett begrepp betydde något annat i den andra organisationen” 

(Projektledare Region Östergötland, 2017). 

 

4.2.4 Primära styrmekanismer 
Genom de utförda intervjuerna kunde jag identifiera framförallt den formella styrning 

organisationerna och projektledarna använder sig av för att säkerställa att projektet tar sig 
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framåt. Nedan presenteras några av de styrmekanismer projektledarna inom de studerade 

organisationerna använder sig av i sina respektive projekt.  

 

4.2.4.1 Saab 

Inom Saab beskriver projektledaren att man skiljer sig lite från vanlig traditionell 

projektledning inom Saab. I och med att projektet är mer organiserat som ett forskningsprojekt 

än produktutvecklingsprojekt följer projektet inte alla de steg i processen som vanliga projekt 

har. Istället prioriteras möjligheter att bolla idéer och testa sig fram. Likt vanliga traditionella 

projekt följs projektet upp och dokumenteras. Det förekommer budgetar, handlingsplaner och 

andra styrande dokument som är vanligt förekommande inom projekt. Dock beskriver 

projektledaren att vikten vid dessa dokument och när dessa ska vara redovisade inte är lika 

hårt. Detta på grund av att projektet inte har skarpa leveranser på samma sätt som traditionella 

projekt utan är mer flytande.  

 

[…] tillbaka till vanlig traditionell projektupp följningsmetodik så har vi ett antal milstolpar 
på vägen, en projektplan som får vara flexibel men i slutändan har fasta leveranser. I vårt 
projekt där man verkligen ska tänja på gränserna och vara innovativ är det snudd på att man 
får uppmuntra att göra fel […] vi kommer ju ingen vart om vi inte medger idéer som kanske 
inte leder ända fram […] 

(Projektledare Saab, 2017) 

 

Utöver den formella dokumentationen använder sig projektet även under de senaste åren av så 

kallade sprintar. Dessa sprintar är en metod där projektmedlemmarna jobbar relativt fritt under 

en begränsad period för att i slutet av sprinten samlas och gå igenom vad som hänt sedan sist 

och vad som behöver göras i kommande fas. För att detta ska vara möjligt betonas vikten av att 

projektmedlemmarna kan arbeta självständigt under eget ansvar och inte ständigt behöver jagas 

av projektledaren för att saker och ting ska bli gjort. 

 

[…] har tagit till sig med sprinter istället så vi kör frekvent avstämning mellan projekt. 
Veckovisa möten och månadsvis sätter man upp halvdag och var tredje månad sätter man en 
stor referensgrupp mot väggen som sätter betyg enligt förväntan, under förväntan, över 
förväntan, ganska ärligt. 

(Projektledare Saab, 2017) 

Projektledaren svarar direkt till Saabs ledning och en så kallad referensgrupp bestående av 

seniora chefer inom olika linjer och produkter.  Referensgruppen träffar projektledaren en gång 
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per kvartal, där huvudsyftet är att granska de tankar och idéer som projektet har genererat och 

få bedömning och input. I övrigt hålls stående möten varje vecka och månad där 

projektgruppen samlas fysiskt för att gå igenom förslag och bolla idéer tillsammans. Det är 

även möjligt med så kallade ad hoc möten. Dessa möten kan variera i karaktär och vem som 

helst i gruppen kan ta initiativ till dessa. Det kan handla om en diskussion i fikarummet till att 

samlas för ett möte för att diskutera ett problem eller idé som behöver behandlas gemensamt. 

De veckovisa mötena följer en tydlig struktur där bland annat status, aktionslistor och 

beslutslistor följs upp. Mötena är relativt informella där alla ska få säga sitt och projektledaren 

beskriver att han är en stor anhängare av den ”svenska konsensus-modellen” och upplever att 

eventuella oklarheter brukar lösas genom gemensamma diskussioner för att sedan landa i att 

beslut tas.  

 
4.2.4.2 Scania 

 

Formell styrning 

Formell styrning sker framförallt genom i förväg inplanerade stående möten. Dessa 

förekommer genom hela projektet men förekommer mer eller mindre frekvent beroende på 

vilken typ av möte som avses och om projektet är i någon särskild kritisk fas. Projektledaren 

träffar ledningen någon gång årligen för att presentera förslag på hur projektet ska fortskrida 

och behöver ledningens godkännande för att driva projektet vidare. Projektledaren träffar även 

andra projektledare och chefer från olika linjer, eller avdelningar en gång i veckan på så 

kallade pulsen-möten. Pulsen är ett arbetssätt som Scania utvecklat och använder sig av vilket 

innebär att den pågående verksamheten och aktiva projekt på Scania gås igenom för att 

uppmärksamma avvikelser och diskutera hur de ska hanteras. För projektledaren är det en 

chans att lyfta eventuella problem som uppstått i projektet och ta del av andras erfarenhet och 

kunskap kring hur dessa problem kan lösas. Men det är också en möjlighet att få resurser från 

andra delar av Scania och ta kontakt med personer som annars kan vara svåra att få tag i, det 

finns exempelvis möjlighet att träffa projektmedlemmarnas chefer och diskutera frågor som rör 

enskilda projektmedlemmar. 

Projektledaren har utöver pulsen-mötet även möten med delprojektledarna en gång i veckan där 

han för vidare informationen från pulsen-mötet, diskuterar problem i de olika delprojekt-

grupperna och försöker inspirera delprojektledarna i sitt ledarskap. Delprojektledarna håller 

möte med sina projektmedlemmar ungefär en gång i veckan och deras huvudsakliga arbete 
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består av att närvara vid möten som rör projektet och driva projektet framåt. Delprojektledarnas 

huvudsakliga arbetsuppgift är att vara ansvarig för någon del av projektet i förhållande till 

projektledaren och leverera en viss funktion som behövs för att uppnå projektets huvudsakliga 

mål och delprojektledarna är oftast verksamma i flera projekt samtidigt.  
 

Inom projektet så sker även en mängd testningar och resultatet av dessa skickas ut till 

projektets delprojektledare så att de kan identifiera de avvikelser som är intressanta ur 

respektive delprojekts synvinkel. 

 

Informell styrning 

På Scania används även informell styrning för att styra organisationen och projekten dit man 

vill. Bland annat betonar projektledaren den kultur som genomsyrar hela organisationen. Det är 

”Älska avvikelser” vilket betyder att främja ett öppet klimat där alla känner sig bekväma med 

att belysa och föra fram eventuella avvikelser. Genom att erkänna centrala avvikelser i arbetet 

och produktionen kan möjligheter till förbättring identifieras och åtgärdas. Därför är också ett 

tillåtande och öppet klimat viktigt för att avvikelser ska kunna uppmärksammas och diskuteras. 

Avvikelser i projektet diskuteras främst med övriga organisationen på pulsen-mötena. 
 

4.2.4.3 Region Östergötland 

Formell styrning 

Inom projektet används formell styrning genom bland annat olika rollbeskrivningar. Då 

gruppen består av en så pass diversifierad grupp av människor med olika kompetens och yrken 

har alla olika roller i processen att driva projektet mot sitt mål. Vissa av projektets medlemmar 

har en mer administrativ bakgrund som löneadministratörer medan andra är mer praktiskt 

utbildade inom IT eller sjukvård. Projektets medlemmar tillhör olika delar eller centrum inom 

Region Östergötland och har olika chefer beroende på vilket centrum de tillhör. 

Projektmedlemmarna väljs främst ut på grund av sina kunskaper, där en viss del av 

projektmedlemmarna ska ha tekniska kunskaper medan andra bör ha vårdbakgrund för att 

kunna länka IT-stödets funktioner till vilka praktiska behov som finns i verksamheten. Ibland 

kan kopplingen mellan projektmedlemmarnas kunskaper och projektet vara mindre tydligt då 

valet av projektmedlemmar ibland avgörs baserat på vilka resurser som fanns tillgängliga vid 

projektets start.   
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Region Östergötland har arbetat fram en särskild projektmodell som alla projektledare har att 

förhålla sig till. Modellen innefattar tydliga startpunkter och slutpunkter och vad som ska 

hända däremellan i olika planerings- och genomförandefaser. Allt dokumenteras genom 

checklistor och dokument som ska skrivas och projektledaren beskriver projektarbetet som 

ganska uppstyrt. Enkelt sammanfattat så träffas projektets medlemmar för projektmöte 

varannan vecka och dessa möten är främst ett tillfälle för projektmedlemmarna att diskutera 

problem som uppkommit i deras del av arbetet, men också en möjlighet för projektledaren att 

bilda sig en uppfattning kring huruvida projektet fortskrider enligt plan. Projektledaren har 

relativt fritt spelrum att ta beslut som påverkar projektets verksamhet fram till en viss nivå. 

Frågor som är över projektledarens befogenhet måste tas upp till en styrgrupp för diskussion 

och godkännande.  

 

Tanken är att man i dem större projekten i alla fall ska göra de här stegen, sen är det klart att 
om alla ser att det inte finns någon anledning så kan man ju säga att man aktivt väljer att 
välja bort det. Men man kan inte bara skippa den utan då måste man bestämma det 
tillsammans med sin styrgrupp eller beställaren av projektet. 

(Projektledare Region Östergötland, 2017) 
 

I början av projektet var mötena med styrgruppen väldigt viktiga då deras åsikter var viktiga för 

att enskilda projektmedlemmar skulle kunna fortsätta sitt arbete. Allt eftersom projektet 

utvecklades så blev projektet i förhållande till projektets slut viktigare och de möten som hölls 

med beställaren handlade i stor utsträckning om i vilken utsträckning det skulle vara möjligt att 

bli klara i tid eller om det fanns möjlighet att tillskjuta mer tid eller resurser. De huvudsakliga 

målen med projektet eller planen för hur projektet skulle utföras var förhållandevis oförändrade 

i projektet, men under arbetet så dök en del tillägg upp som innebar mindre förändringar som 

varken förändrade projektets tidsplan eller kostnaderna för projektet. 

Ramarna för projektet var relativt klara innan projektet inleddes, men då arbetet med projektet 

startade så var projektmedlemmarna av en sådan sammansättning att det blev viktigt att 

verkligen klargöra att alla projektmedlemmar hade samma förståelse för olika aspekter av 

projektet. Det gjorde att det inledande arbetet fick ett annat innehåll än tänkt och det tog längre 

tid än planerat för projektets medlemmar att kunna komma igång med det enskilda arbetet. När 

arbetet med projektet väl var igång så var projektledarens huvudsakliga fokus att följa 

utvecklingen av arbetet i projektgruppen och att uppdatera de projektmedlemmar som endast 
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arbetade deltid eller mindre i projektet på hur projektet utvecklades. Projektledaren fick också 

avsätta mer tid än beräknat för att följa upp arbete hos dessa projektmedlemmar och hitta sätt 

för att kunna mäta deras bidrag till gruppen.  

 

Informell styrning 

Precis som inom de andra organisationerna används informell styrning även inom Region 

Östergötland som ett komplimenterande styrverktyg till den formella styrningen. Inom 

projektet syns den främst genom den gemensamma kultur som finns inom organisationen. 

Projektledaren betonar viken av att ha ett klimat där alla känner sig delaktiga och upplever att 

de kan föra fram sina åsikter utan att vara rädd för eventuella konsekvenser. Projektledaren 

menar dock att de inte lägger ned några resurser på att till exempel lära känna varandra i början 

av projekt utan menar att man lär känna varandra bäst genom att arbeta tillsammans.  
 

4.2.5 Förändring av styrsystem 
I de studerade projekten kunde flertalet förändringar i styrning identifieras. Anledningarna och 

syftet med förändringarna varierade. Ingen av förändringarna var av stor revolutionär karaktär 

men innebar en omställning för såväl projektledare som projektmedlemmarna.  

 

4.2.5.1 Saab 

Under projektets gång identifierades flera olika tillfällen då man som svar på en händelse eller 

insikt tvingades att förändra styrningen för att leda projektet framåt. Dessa skiljer sig åt i 

karaktär och vilka åtgärder som var tvunget att tas.   

 

Förändring 1 

Den första förändringen som inträffade var att projektledaren insåg att det var problematiskt att 

hålla ihop och styra projektgruppen mot ett mål så pass långt fram i tiden. Denna aspekt är en 

unik aspekt för detta projekt och projektledaren har i tidigare vanliga traditionella projekt inte 

upplevt liknande problem. Insikten kom relativt tidigt i projektet då tidigare fokus varit cirka 

40 år fram i tiden. Medlemmarna blev omotiverade av att den osäkerhet som uppkom och 

kände att det var svårt att relatera till de problem som de fick i uppgift att lösa. Som svar till 

detta valde projektledaren att bryta ned målet och flytta fram fokus i tiden. Projektledaren 
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upplevde att genom att minska fokus på mål långt bort i tiden kunde projektmedlemmarna på 

ett bättre sätt fokusera arbetet på konkreta problem, arbetsuppgifter och teknik. Istället för att 

som tidigare fokusera på teoretiska problem som kan finnas i framtiden. Det blev mer av ett 

resultatstyrt arbetssätt.  

Men ju närmre man kommer i tid ju lättare har ju alla att relatera till det, plus att man ser 
mycket tydligare de utmaningar och problem som vi har idag. Hur ska vi kunna lösa dessa 
problem snarare än spekulationer hur det ser ut bortom min pension. Snarare tror jag att det är 
lättare att vara innovativ när man får ett perspektiv som man kan relatera till. 

(Projektledare Saab, 2017) 

Förändring 2 

Den andra förändringen som identifierades var hur projektet gick tillväga för att fånga upp ny 

teknik. Från början trodde de att det gick att snappa upp all ny teknik genom att samarbeten 

och nätverk på universitet och andra vetenskapliga institut. Projektledaren berättar att de initialt 

använde sig av en kurs knuten till universitetet med målet att genom studenter fånga upp 

innovationer och prognoser av hur teknik ser ut i framtiden. Detta visade sig inte fungera som 

planerat då studenterna tappade intresset och drivkraften efter att de insåg att det inte var en 

obligatorisk del av deras utbildning. 

I början så trodde vi ju att det bara var att gå ut till högskolan så får vi alla trender om 
framtiden. De som vi fick tilldelade från början ställde frågan om detta var till nytta för vår 
grundutbildning och det var det ju inte och då tappade de intresset. Men då har vi insett att 
med industridoktorander eller dem doktorander vi har kommer vi kanske åt stjärnor ute på 
högskolor och universitet som verkligen är fritänkande och lite framåt och kan komma fram 
med grejer. 

(Projektledare Saab, 2017) 

Istället fick de styra processen att generera kunskap på ett annat sätt. De valde att involvera så 

kallade industridoktorander på universitetet och vidare utveckla sitt användande av  nätverk 

inom och utanför organisationen. Dessutom instiftades regelbundna möten och demonstrationer 

för övriga organisationen där de berättade om sin verksamhet och idéer. Genom dessa möten 

kunde de snappa upp kompetens och individer med kreativ kapacitet som de inte hade koll på 

innan. 

4.2.5.2 Scania 

Förändring 1 
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Två tillfällen då styrningen har förändrats har identifierats. Den första förändringen inträffade 

efter det inledande arbetet när projektledaren hade fått uppfattningen om att projektgruppen 

hade kommit fram till hur projektets mål skulle kunna uppnås och att detta fanns dokumenterat. 

Styrningen ändrades snabbt och på projektledarens initiativ och gick från en relativt lös 

kulturstyrning till en hårdare styrning med resultat -och diagnostiskt fokus på avvikelser och 

information i form av tid, kostnad och teknik. I det inledande arbetet med att förstå vad 

projektets mål innebär i praktiken så var projektmedlemmarnas kunskaper viktiga för att kunna 

förstå hur projektmålen kan tolkas då de har ett stort tekniskt kunnande och vet vilka 

möjligheter och begränsningar som finns inom respektive område. 

[…]  att backa lite grann från de frågorna och låta dem som har de jobben få ta det ansvaret. 
Det är så lätt för mig att ta dem och äga problemen ganska snabbt och då är det något annat 
jag missar. 

(Projektledare Scania, 2017) 

Det arbete som skedde med att diskutera och tolka hur målen kan omsättas i praktiken 

dokumenterades på inrådan av projektledaren för att ha möjlighet att återkomma till tidigare 

förda diskussioner och se hur man diskuterat då. Projektledaren beskriver att 

dokumentationsarbetet skapade frustration hos projektmedlemmarna, men att det är ett bra 

verktyg att återkomma till för projektledaren, men även för projektmedlemmarna då det kan ge 

svar på vad som framkommit i tidigare diskussioner. 

 

Förändring 2 

Den andra förändringen av styrningen inträffade efter att projektledaren hade träffat ledningen 

och vid tidigare tillfällen upplevt det som problematiskt att projektet saktade ner efter dessa 

tillfällen. Det märktes framförallt då tempot i projektet saktade ner och projektmedlemmarna 

hade svårt att fokusera på att uppnå nya resultat längre bort i tiden. Hela projektet slappnade av 

och det tog tid att få igång arbetet i projektet igen. Styrningen hade tidigare blivit betydligt 

mindre resultatinriktad efter dessa möten och därför ökade projektledaren resultatstyrning även 

i perioderna mellan dessa möten. 

Jag har faktiskt anmält att vi ska ha några statusrapporter. Jag tror att som projektledare kan 
man använda det som ett verktyg om organisationen somnar till, då kan man använda det 
som ett verktyg. Då kan man använda det som en liten motor. 

(Projektledare Scania, 2017) 
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Det upplevdes ge ett positivt resultat då både i form av att tempot ökade, men också då 

projektet hade lättare att locka till sig medlemmar som trivdes med att arbeta i ett högt tempo. 

Det ökade tempot gjorde att vissa projektmedlemmar sökte sig bort från projektet medan andra 

tillkom. Denna förändring av styrningen var inte lika drastisk som den förändring som skedde 

då det inledande arbetet med att projektmålen var avslutat, och den byggde på erfarenhet av hur 

projektet tidigare hade förändrats efter möten med ledningen och förändring av styrningen var 

en fundering som hade växt fram hos projektledaren.  

 

4.2.5.3 Region Östergötland 

Förändring 1 

Den första förändringen av styrningen skedde strax efter att projektet inletts. När projektet drog 

igång märkte projektledaren att de projektmedlemmar som gruppen bestod av hade olika 

erfarenheter av projektarbete och därför tog det inledande arbetet längre tid än förväntat. Det 

berodde delvis på att projektmedlemmarna hade olika syn på hur arbetet i projektet skulle 

bedrivas, men också på att de hade olika syn på vad olika viktiga begrepp betydde. Därför blev 

den inledande fasen både längre och krävde mer samordnande arbete från projektledaren än 

vad som tidigare beräknats. 

Där la vi ner ganska mycket krut på att ha begreppsdefinitoner […] för det blev uppenbart 
efter ett tag att vi inte pratar samma språk. Det någon menade med ett begrepp betydde 
något annat i den andra organisationen 

(Projektledare Region Östergötland, 2017) 
 

Förändring 2 

Den andra identifierade förändringen av styrningen skedde då projektet hade svårt att knyta 

resurser till sig och få behålla dem. Då vissa av projektets medlemmar även arbetar inom 

vården där bristen på personal är stor så blir det ofta problem för deras chefer att hitta ersättare. 

Det blir ofta att dessa projektmedlemmar får arbeta mer än tänkt med sin ordinarie 

sysselsättning och därför blir arbetet i projektet lidande. 

Om man behöver ha resurser från vården då är ju de ofta anställda för att jobba som 
sjuksköterska eller sjukgymnast eller planeringsresurs eller vad det nu kan vara. Det är ju 
deras linje och deras tid som är viktig. Om de sen ska ingå i ett projekt blir det ju liksom ett 
hål i vad de ska göra i linjen som måste ersättas på något sätt. 

(Projektledare Region Östergötland, 2017) 
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Då det studerade projektet är litet i förhållande till övriga organisationen är det beroende av att 

få tillräckligt med projektmedlemmar och när det uppkommer en brist så blir den viktig att 

lösa. Projektledaren fick arbeta mer än tänkt med detta och det tog mer tid än förväntat att 

integrera de nya projektmedlemmarna i gruppen. Samtidigt så fortskred projektets övriga 

arbete bra och därför fick det inte några konsekvenser för arbetet med att uppnå projektets mål 

i tid. 
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5. Analys 
____________________________________________________________________________ 
I kommande avsnitt analyseras de studerade projektens styrsystem utifrån de teorier som 

presenterades i den teoretiska referensramen. Analysens ansats kommer vara att besvara och 

föra en diskussion kring de formulerade frågeställningarna. För att tydliggöra kopplingen till 

frågeställningarna presenteras dessa även i detta kapitel. Analysen är uppdelad i två delar för 

att så tydligt som möjligt besvara det formulerade syftet och frågeställningarna. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka likheter och skillnader går att identifiera rörande designen av de studerade 

projektens styrsystem?  

2. På vilket sätt sker förändringar av styrsystemet under projektets gång och hur kan 

dessa förklaras utifrån projektens kontext? 

5.1 Vilka likheter och skillnader går att identifiera rörande 
designen av de studerade projektens styrsystem?  

Precis som med mycket annat inom organisationsteori är styrning av projekt inte helt enkelt att 

kategorisera. Ofta skiljer sig den styrning som tillämpas i praktiken mot vad teoretikerna 

förespråkar som mest passande för olika typer av organisationer och strukturer. Bidragande 

orsak till denna skillnad anser jag ligga i att projektledare i stor utsträckning använder sig av 

samma typ av styrsystem oavsett vilken typ av projekt som de har ansvar för (Whittaker, 1999). 

Dessutom är styrningen ofta utformad som en mix av olika typer av styrning och styrsystem 

och beroende av vem som studerar styrningen kan styrmekanismer tolkas olika. Det går inte att 

komma ifrån att styrning ofta handlar om en vägning och tolkning av olika mekanismer och 

strukturer och vad som anses som exempelvis hård styrning i en organisation kan uppfattas 

som lös i en annan. Samma styrmekanismer kan kategoriseras som olika typer av styrning 

beroende på hur mekanismen används och kan vid olika faser i projektet ha olika syfte 

(Simons, 1994). och Merchant och Van der Stede (2012) har gjort försök till att identifiera hur 

styrsystem borde se ut eller vad som passar bäst i vilka typer av situationer. I kommande 
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avsnitt analyseras skillnader och likheter mellan de studerade projektens styrsystem utifrån 

Simons (1994) ramverk för styrning som innefattar diagnostisk styrning, interaktiv styrning, 

styrning genom värderingar och kultur samt styrning genom begränsningar. Men även utifrån 

Merchant och Van der Stede (2012) kategorisering av styrning som är aktivitet, resultat och 

personal och kultur. De tre studerade projekten använder sig av samtliga typer av styrning men 

i varierande grad och genom implementering av olika typer av styrmekanismer.  

5.1.1 Interaktiv styrning 

Inom samtliga studerade projekt anses det vara personalen som besitter den viktigaste 
kunskapen även om vilken typ av kunskaps och kompetens som värderas högst skiljer sig åt 
mellan organisationerna. Projektmedlemmarna har i samtliga projekt valts ut till projektet 
baserad på den specifika kunskap de besitter och tidigare erfarenheter. Projekt beskrivs ibland 
som en tillfällig mikroorganisation, en grupp individer som satts ihop för att lösa specifika 
uppgifter (Lundin & Söderholm, 1995). Det går därför att se på projekten som små 
decentraliserade organisationer där mycket av konkurrensfördelarna finns hos 
projektmedlemmarna, vilket lägger vikt vid att rätt kompetens finns att tillgå inom projektet. 
Enligt Simons (1995) är det i dessa typer av organisationer kritiskt att cheferna inte blandar sig 
i alltför mycket utan tillåter de anställda med mest kunskap att ta de nödvändiga besluten. Detta 
syns tydligt i samtliga projekt då projektledarna betonar att de inte tycker att deras roll är att 
bevaka projektmedlemmarna utan lyfter fram sin roll som mer vägledande och stöttande. Det 
framgick genom studien att samtliga tre studerade projekt använder sig av interaktiv styrning i 
form av kontinuerliga möten med styrgrupper eller ledningen. Dessa möten fungerar som 
avstämning med organisationen utanför projektet och ger ledningen möjlighet att få en insyn i 
projektets verksamhet, framsteg och minska riskerna. Gemensamt för de studerade 
organisationerna är förekomsten av dessa uppföljningsmöten men de skiljer sig åt i frekvens 
och omfattning. Det skiljer sig även åt gällande när den interaktiva styrningen får mest 
utrymme. Inom de projekt som enligt Chenhall (2003) anses befinna sig i en stabil miljö med 
hög grad av komplexitet, såsom de studerade projekten på Region Östergötland och Scania, är 
den interaktiva styrningen mest framträdande i början av projektet.  

Genom att ledningen är engagerad vid projektets start möjliggörs en tydlig målbild och djupt 

rotad förståelse av vad som förväntas av projektgruppen vilket minskar strategiska osäkerheter 

inom projektet. Inom projekt i en mer turbulent miljö där det är svårare att förutspå vad som 

kommer att ske, där projektet inom Saab är ett exempel, identifieras den interaktiva styrningen 

i högre utsträckning i mitten av projektet. Den interaktiva styrningen och ledningens 
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inblandning fungerar här som ett verktyg för att behålla fokus och motivation inom 

projektgruppen.  

5.1.2 Diagnostisk styrning  
Projekt är en tacksam organisationsform för att implementera diagnostisk styrning. Detta 

genom att projekt i de allra flesta fall har tydliga uppsatta mål och ramar att förhålla sig till 

redan från start. Både gällande syfte men även resurser såsom tid och pengar (Lundin & 

Söderholm, 1995). Det är därför relativt enkelt att sätta upp mål och delmål samt mätbara mått 

att följa upp och identifiera avvikelser utifrån. Det blir tydligt så fort ett projekt förbrukat mer 

än sin tilldelade andel av organisationens tid och resurser. En projektledare på Region 

Östergötland satte ord på denna aspekt av projektstyrningen och angav den diagnostiska 

styrningen som en fördel för just projektarbete.  

 

”Det jag tycker är en finess med projekt är att man faktiskt har en ram att förhålla sig 

till, att man har en start och ett slut och man har ett mål. Det är ju så pass avgränsat 

att det går att sätta tid och pengar, kunna mäta det och följa upp. Är vi på spåret 

eller? Hur går vi? Hur är utfallet mot prognos? Och det tycker jag är en finess.” 

(Projektledare Region Östergötland, 2017) 

 

Skillnaden mellan diagnostisk styrning och interaktiv styrning ligger framförallt i på vilket sätt 

styrmekanismerna används. Diagnostiska styrsystem bygger på filosofin att ledningen 

använder sig av uppföljning och återkoppling för att se till att önskat resultat uppnås. 

Ledningen lägger sig endast i vid eventuella avvikelser från uppsatta mål (Simons, 1994). 

Samtliga av de studerade projekten återger att de använder sig av uppföljning och återkoppling 

av projektets verksamhet som ett styrverktyg där huvudsakliga syftet är att upptäcka avvikelser 

från uppsatta mål. Dock varierar de i omfattning och frekvens. Genom studien går det att se att 

förekomsten av diagnostiska styrmekanismer av den karaktär som beskrivs ovan är närvarande 

inom samtliga projekt men är större i de studerade projekten som är av mer klassisk och 

standardiserad projektkaraktär. Exempelvis det studerade IT-projektet inom Region 

Östergötland och produktutvecklingsprojektet på Scania. Gemensamt för dessa projekt är att de 

följer en tydlig struktur och upparbetad projektmodell där omgivningen är stabil och teknologin 

hög. Den stabila miljön gör att det finns en tydligare bild över vilka aspekter som är viktiga att 

hålla koll på och identifiera avvikelser från målen. Avvikelser är dessutom av extra vikt för 
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projektet inom Region Östergötland då de är en offentlig verksamhet och har genom detta krav 

på sig att redovisa verksamheten i större utsträckning än privata bolag. Kravet på innovation är 

dessutom relativt låg inom dessa projekt vilket även det främjar användandet av diagnostisk 

styrning då denna typ av styrning kan upplevas begränsa projektmedlemmarnas 

innovationsförmåga och tvinga projektmedlemmarna att fokusera på bestämda mätbara 

variabler framför innovation. I en mer turbulent miljö som exempelvis den miljö som projektet 

inom Saab är verksam inom är förekomsten av diagnostisk styrning lägre och mätningar av 

avvikelser förekommer främst som en kontroll att projektet går som det ska och eventuella 

avvikelser.  

 

5.1.3 Styrning genom värderingar och kultur  
Samtliga tre studerade organisationer och projekt understryker vikten av en stark företagskultur 

där transparens och öppenhet främjas. Det är viktigt att tidigt kunna föra fram eventuella 

problem eller avvikelser för att i den mån det går kunna hantera dessa problem innan det har 

gått alltför långt och påverkar projektens verksamhet. Inom projektet på Saab pekar 

projektledaren på kulturen och värderingar som essentiella för att projektmedlemmarna ska 

kunna vara så innovativa som projektet kräver. Samtidigt menar han att det inte är något som 

man i särskilt stor grad aktivt jobbar med utan snarare en förutsättning och grundinställning hos 

alla medarbetare. En stark gemensam företagskultur kommer sig naturligt inom framförallt 

Scania men även Saab då medarbetarnas bakgrund är relativt homogen. De flesta kommer från 

en akademisk bakgrund inom maskinteknik eller annan typ av ingenjörsinriktning. Den 

gemensamma utbildningsbakgrunden och intresset gör att projektmedlemmarna utan att behöva 

reflektera nämnvärt över det har en relativt lika inställning till arbetet. En liknande kultur inom 

gruppen minskar behovet av hård kontroll för att projektet ska fungera enligt plan.  

 

Styrning genom värderingar och kultur enligt Simons (1994) kännetecknas av att man använder 

den värdering och kultur som finns inom organisationen eller projekten för att styra 

medarbetarna mot en viss typ av beteende. Även om  
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5.1.4 Styrning genom begränsningar 
Genom jämförelser av de tre undersökta projekten var det tydligt att styrning genom 

begränsningar är av högre vikt vid projekt där det är möjligt att redan i början av 

projektprocessen ha ett tydligt mål och en klar bild över vad som konkret ska uppfyllas. Då är 

det lättare att på ett tydligt sätt kunna avgöra vad som är icke önskvärt beteende och aktiviteter 

och sätta upp vad projektmedlemmarna inte ska göra. Bland de studerade fallen är det 

projekten inom Scania och Region Östergötland som framförallt kategorisera som denna typ av 

projekt.  

I kontrast till detta upplevs styrning genom begränsningar som kontraproduktivt och kan hindra 

flexibiliteten och innovationsförmågan som krävs för det hög-innovativa projekt som bedrivs 

inom Saab. Detta genom att styrning genom begränsningar först och främst handlar om att 

styra medarbetarnas handlingar genom att begränsa vad de inte får göra (Simons, 1995) medan 

begränsningar rörande vad som ska göras är mindre förekommande. Även aktivitetsstyrning 

enligt Merchant och Van der Stede (2012) kan ses som en utveckling av Simons (1995) 

styrning genom begränsningar med tillägget att aktivitetsstyrning även syftar på att styra de 

anställdas beslut och handlingar genom att uppmuntra till specifika aktiviteter. Man vill genom 

styrningen undvika att projektmedlemmarna tar beslut som inte är i projektets bästa intresse. 

Hög grad av denna typ av styrning hade påverkat projektet negativt genom att begränsa 

projektmedlemmarnas utrymme för innovation och flexibilitet som inte innefattas av de ramar 

som ledningen ställt upp. Projektledaren på Saab lyfter fram förmågan att tänka utanför de 

uppsatta ramarna som en kritisk faktor för framgång för projektet. Genom begränsningar hade 

projektmedlemmarna tappat denna möjlighet.   

Projekten inom Scania och Region Östergötland har jämfört med Saab en tydligare utarbetad 

projektmodell där beskrivningar av olika steg, moment och roller i projektprocessen finns 

tydligt definierade redan från start. Dessa definitioner används som ett medel för att tidigt i 

projektet involvera projektmedlemmarna och få alla att jobba gemensamt mot målet.  

Projektledaren på Saab beskriver att denna typ av styrning även finns representerade inom Saab 

men är av större vikt inom mer traditionella produktutvecklingsprojekt inom organisationen än 

det projekt han bedriver. Det projekt han är projektledare för har genom sitt unika syfte och 

karaktär där innovation och initiativförmåga prioriteras en mer organisk struktur där graden av 

decentralisering är hög och formalisering låg. Denna struktur förespråkar Burns & Stalker 

(1994) kräver en låg grad av formaliserad styrning och motiverar att projektet inte är lika 
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bundet och styrt av de regler och procedurer som vanliga projekt inom Saab behöver förhålla 

sig till. I och med att projektet är så pass innovativt ligger fokus på att främja ett fritt flöde av 

kreativa idéer framför hård aktivitetsfokuserad och formell styrning. Detta säger inte att 

projektmedlemmarna inte har några begränsningar att förhålla sig till, bara att de inte är lika 

hårt begränsade som traditionella projekt vanligtvis är.   

 

Bland annat fann Siggelkow och Rivkin (2005) och Chenhall (2003) att en turbulent miljö där 

flexibilitet är avgörande gynnas av en decentraliserad design och lösare styrning med 

engagerad ledning och aktivt ledarskap. Medan det i en stabil och komplex kontext med hög 

grad av organisatorisk risk passar bättre en mekanisk struktur med tydlig hierarkisk struktur 

och hårdare styrning (Ibid; Burns & Stalker, 1994). Även Simons (1995) beskrev att företag 

tenderar att i högre utsträckning använda sig av styrning genom begränsningar i osäkra miljöer. 

Detta går att diskutera huruvida det stämmer för de projekt som ingår i studien. Vid första 

anblick ges intryck av att projektet på Saab är det projekt med mest osäkerhet vilket skulle 

betyda att projektet inom Saab skulle gynnas av hög grad av styrning genom begränsningar. 

Vid närmare undersökning inses att så är nog inte fallet. Projektledaren på Saab beskriver 

osäkerhet kring vad som konkret ska uppnås snarare än osäkerhet kring faktorer i dess miljö. 

Projektledaren berättar att projektet är högt prioriterat inom organisationen och ofta får de 

resurser som de behöver. Detta tyder enligt Chenhall (2003) samt Siggelkow och Rivkin (2005) 

på låg grad av organisatorisk risk vilket gör en decentraliserad design och lösare styrning 

passande. Projektet på Saab behöver heller inte oroa sig särskilt mycket kring osäkerhet utifrån 

rörande bland annat konkurrens och diversitet, då de inte konkurrerar med några konkret utan 

är mer av forskningskaraktär. Därför får styrning genom begränsningar en lägre prioritet inom 

projektet. Ur denna aspekt anses de övriga två projekten verka i en än mer osäker kontext. 

Bland annat upplever projektet på Scania ökad osäkerhet på grund av bland annat att det är ett 

internationellt projekt där det skiljer mycket kring faktorer såsom kultur, arbetssätt och 

kommunikation. Projektet på Region Östergötland upplever i sin tur större osäkerhet kopplat 

till bland annat att det rör sig om offentlig verksamhet och svarar till politiska intressen. Detta 

gör enligt Simons (1995) att användningen av hårdare styrning genom begränsningar är befogat 

inom dessa projekt.  
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5.2 På vilket sätt sker förändringar av styrsystemet under 
projektets gång och hur kan dessa förklaras utifrån projektens 
kontext? 

 
I föregående avsnitt var målet att förklara i vilken utsträckning de olika typerna av 

styrsystemen förekommer inom de studerade projekten och hur skillnader i förekomst kunde 

förklaras av skillnader i projektens omgivning. Detta leder vidare till hur användningen och 

förekomsten av dessa olika typer av styrsystem förändras under projektens gång. Frågan är inte 

huruvida förändringar sker eller inte. Genom studien framgick att samtliga studerade projekt 

någon gång under projektet kunde identifiera en eller flera tidpunkter då styrningen förändrats. 

Vilket tyder på att den traditionella synen på statiska styrsystem inte på ett tillfredställande sätt 

fångar upp dynamiken i styrning av projekt. Det rör sig inte om några revolutionerande 

banbrytande förändringar inom de studerade projekten utan rör sig om mindre förändringar 

eller snarare anpassningar av styrsystemet. Det hade varit mest användbart för studiens syfte 

om man kunnat studera stora distinkta förändringar där styrsystemet tvingats förändras från 

grunden. Detta är dock inte realistiskt att lyckas få tag i då organisationer ofta inte vill verka i 

dålig dager genom att ge tillgång till projekt som stött på alltför stora problem. Studien har 

därför fått utgå från mindre förändringar av styrsystem.  

 

Samtliga av de studerade projekten får ett intryck av att vara relativt löst styrt från övriga 

organisationen genom att projektledaren innehar stort mandat att efter eget initiativ införa 

mindre förändringar i projektets styrning. Större förändringar däremot måste upp till respektive 

organisations styrelse och/eller referensgruppen för godkännande. Samtliga projektledare 

beskriver dock att de till viss utsträckning själva kan avgöra när förändringar eller anpassning 

av styrsystemet är nödvändigt och implementera nödvändiga förändringar. Naturligtvis inom 

vissa ramar. Detta går i linje med Lundin och Söderholms (1995) beskrivning av den temporära 

organisationen som en relativt decentraliserad organisationsform där projektgruppen genom sin 

specifika uppgift och kunskap ofta är relativt autonom. Organisationens ledning blandar sig 

mest igenom att få rapporter att projektet går som det ska. Att projektledaren själv kan initiera 

förändringar av styrsystemet ses som nödvändigt. 
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5.2.1 Uppkomst 

Genom studien framkom att förändringar av styrsystemet inom de studerade projekten kunde 

uppkomma när som helst under projektets gång och är inte kopplat till särskilda 

förändringsepisoder utan sker kontinuerligt under projekts livscykel. Dock gick det att se 

mönster av perioder där förändringar förekommer i högre utsträckning än andra men 

förändringar i styrsystemet är inte begränsade till dessa perioder. Samtliga studerade projekt 

kunde identifiera förändringar både i början av projektet och senare och projektledarna såg inte 

särskilda begränsningar i när och hur det var möjligt att göra förändringar i styrsystemet.. 

Dessa observationer talar emot teori som förespråkar förändringar genom så kallade episoder 

såsom punkterad jämvikts (Gersick, 1991). Synen där förändringar sker genom 

förändringsepisoder är annars vanligt förekommande inom organisationsforskning. Med 

förändringsepisoder menas att förändringar främst kommer till uttryck under särskilda distinkta 

perioder då organisationen på ett eller annat sätt rör sig från ett läge till ett annat (Mintzberg & 

Westley, 1992). Dock går det att argumentera för huruvida punkterad jämviktsteorin kan 

appliceras i ett projektsammanhang då projektens begränsade tidsrum gör att det varken finns 

tid eller utrymme för dessa drastiska förändringar som punkterar jämvikten. De förändringar 

som sker är mindre förändringar som inte drastiskt förändrar projektets spelregler. Denna typ 

av förändringar är vanligt förekommande och förekommer även inom punkterad jämviktsteorin 

men sker då i den så kallade jämviktsfasen. Detta gör att projekt kan tänkas befinna sig i 

jämviktsfasen under hela projektet och att dessa drastiska förändringar som punkterad jämvikt 

snarare handlar om organisatoriskt lärande genom att drastiskt förändra styrsystemet till nästa 

projekt än att försöka implementera drastiska förändringar inom den temporära organisationen. 

Genom dokumentation, utvärdering och återkoppling framgick genom intervjuerna att samtliga 

projektledare drog lärdom av behov av förändring och anpassning av styrningen till kommande 

projekt.  

 

En annan modell som tar upp förändringar inom projekt är modellen som hävdar att 

förändringar sker stegvis (Cooper & Edgett, 2012). Denna modell anser jag speglar 

förändringar i styrsystemet som är kopplade till övergångar mellan olika faser i projektet 

snarare än förändringar kopplade till speciella händelser.  
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5.2.2 Anledning till förändring 

Genom studier av projekten gick det att identifiera och skilja på förändringar av styrningen 

som uppstår som följd av en speciell händelse och förändringar som sker som en naturlig del av 

projektets utveckling i takt med att projektet fortskrider. Både dessa typer av förändringar gick 

att urskilja inom samtliga studerade projekt. Mintzberg och Westley (1992) talade om 

deduktiva och induktiva förändringar. Den första kategorin, deduktiv förändring eller utifrån-

och-in, syftar på förändringar som sker baserat på idéer och behov utanför den studerade 

organisationen (Ibid). Den senare kategorin är induktiv förändring även kallad inifrån-och-ut 

(Ibid). Vid denna typ av förändring sker till skillnad från deduktiv förändring förändringen som 

svar på behov och idéer inom den studerade organisationen (Ibid). I studien analyserades 

förändringar i styrsystemet kopplat till händelser som inte är en naturlig del av projektets 

utveckling och förändringar som en naturlig del av projektcykeln. Den tidigare typen av 

förändringar anses vara deduktiv och i större utsträckning påverkas av faktorer utanför 

projektet medan förändringar som sker som en naturlig del av projektcykeln anses vara 

induktiv och drivs av inre krafter. Hur detta spelar in på hur styrsystemet utvecklas kommer jag 

gå in mer på nedan.  

 

5.2.3 Onaturliga förändringar av styrsystem 
I tabellen nedan (tabell 5.1) sammanställs de speciella orsaker som de intervjuade 

projektledarna ansåg kräva en förändring eller anpassning av styrningen av projektet och som 

inte anses vara en planerad del av projektets naturliga utveckling. De förändringar som 

identifierades är av varierande karaktär och är i flera fall tydligt kopplade till de aspekter som 

gör just det projektet unikt. Till exempel upplevde projektet på Saab svårigheter med att 

motivera de anställda och behålla deras innovationsförmåga när tidshorisonten för projektet 

ligger så pass långt fram. Denna aspekt är unikt för just det projektet vilket medför problem när 

styrsystemet inte tar hänsyn till detta. Därför menade projektledarna att styrsystemen behövde 

anpassas för att bättre fungera i den miljön och syftet. Liknande problem lyftes fram i de andra 

projekten.  

 

.  
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Tabell 5.1 Sammanställning av händelser som påverkat styrsystemets utveckling 

 

 

Figur 5.1 En förenklad generell illustration av hur styrsystemet påverkas av oförutsedda 

händelser som kräver anpassning av styrsystemet.  

 

Figuren ovan illustrerar en generaliserad bild av hur styrsystemet förändras vid oväntade 

händelser som tvingar projektledaren att anpassa det rådande styrsystemet. Som syns i figuren 

illustreras en händelse som kräver anpassning av styrsystemet av en röd romb. Vid dessa 

händelser var den vanligaste reaktionen att projektledaren gick mot mer diagnostisk och hård 

styrning för att begränsa påverkan av den oförutsedda händelsen eller problemet. Som exempel 

så införde projektledaren på Scania ytterligare möten där projektmedlemmarnas framsteg 

kontrollerades. Detta för att säkerställa att problemet med att projektet saktade ned efter viktiga 

Företag Anledning till förändring 
Saab 1 Svårt med fokus för långt fram i tiden 

Saab 2 Nätverk/informations-generering misslyckades 

Scania 1 Hade uppnått målkongruens 
Scania 2 Saktade ned efter milstolpar 
Region Östergötland 1 Behövde definiera ett gemensamt språk 

Region Östergötland 2 Får resurser och få behålla dem 
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milstolpar undveks. Dessa möten är enligt Simons (1994) av diagnostisk karaktär då syftet är 

att mäta och jämföra resultat för att se till att projektet följer tidsplanen. Allt eftersom 

problemen avvärjdes kunde styrningen mer eller mindre återgå till att bli mer interaktiv.  

5.2.4 Naturliga förändringar av styrsystem 

Som nämnt tidigare är viss typ av förändringar av styrsystemet en naturlig del av ett projekts 

utveckling och kommer efter exempelvis projektet har etablerats och etablerat en gemensam 

grund och definition av målen. Styrsystemet i början av ett projekt skiljer sig åt från den 

styrning som är mest effektiv i slutet. I kommande avsnitt har jag delat upp projektcykeln i tre 

faser för att lättare kunna analysera hur styrsystemet förändras mellan de olika faserna och hur 

dessa skiljer sig åt för projekt i olika typer av miljöer. Dessa är 1. Projektets start, 2. Mitt i 

projektet det vill säga under projektets gång och 3. Slutet av projektet eller dess avslut. Vidare 

har jag som tidigare delat upp miljön i två kategorier. De är en stabil och komplex miljö och 

den andra kategorin är en turbulent miljö (Chenhall, 2003). Projekten på Scania och Region 

Östergötland anses tillhöra den tidigare kategorin och projektet på Saab den senare.   

 
5.2.4.1 Stabil och komplex miljö  
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Figur 5.2 Förenklad generalisering av hur styrsystemet naturligt förändras under projektets 

livscykel för projekt verksam i en stabil men komplex miljö exempel projekten inom Scania 

och Region Östergötland. 
 
I början av projekten på Scania och Region Östergötland var vikten på interaktiv styrning hög. 

Detta för att skapa en gemensam grund att stå på inför resterande del av projektet vilket enligt 

Simon (1994) är nödvändigt för att kunna gå vidare i projektet. Projektledaren på Region 

Östergötland betonade vikten av att lägga ned tid och resurser på att tidigt i projektprocessen 

definiera ett gemensamt språk. Detta var nödvändigt för att kunna fortskrida då 

projektgruppens medlemmar var så pass diversifierad. När målet och den gemensamma basen 

fastställts förändras styrsystemet från hög fokus på interaktiv styrning till att bli mer 

diagnostisk.  I denna fas har projektet tydliga ramar att jobba utifrån och styrningen handlar 

mer och mer om att identifiera och korrigera eventuella avvikelser från planen (Ibid). Denna 

förändring av styrsystemet stämmer överens med vad Simons (1995) samt Chenhall (2003) 

säger. De förespråkar mer formaliserad och hård styrning vid en stabil och komplex miljö där 

fokus på innovation är låg. Förändringen av styrningen går mot slutet av projektet till att bli än 

mer diagnostisk i takt med att leveransdatum närmar sig. Detta då diagnostisk styrning har visat 

sig effektiv för att få projektmedlemmarna att fokusera på vad som ska göras. Anda aspekter 

såsom innovation och kreativitet hamnar i bakgrunden. 
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5.2.4.2 
Turbul
ent 
miljö  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3 Förenklad generalisering av hur styrsystemet naturligt förändras under projektets 

livscykel för projekt verksam i en stabil men komplex miljö exempel projekten inom Saab. 

 

I början används en mix mellan interaktivt och diagnostiskt kontroll med vikt på interaktivt. 

Detta är av samma anledning som för projekt i en stabil och komplex miljö. Nämligen för att få 

ihop gruppen, skapa gemensamt språk och fastställa mål och vision. I den senare delen av 

projektet utvecklades styrsystemet tvärtemot vad de andra projekten gjorde och blev mer och 

mer interaktivt. Detta för att genom att möjliggöra för diskussioner och delaktighet skapa en 

projektmiljö där kreativitet och innovation premieras framför fokus på avvikelser. 

Projektledaren på Saab betonade vikten av att skapa en miljö där det är okej att föra fram idéer 

utanför de traditionella ramarna och beskrev den aspekten som själva syftet med projektet. 

Detta skulle användandet av diagnostisk styrning eller styrning genom begränsningar i allt för 

stor utsträckning motverka (Simons, 1994). Mot slutet eller nära hårda milstolpar, vilket främst 

förekommer i slutet av projektet, får precis som för projekt i en stabil och komplex miljö 

diagnostisk styrning en ökad roll. Då ligger fokus mer på resultat och att få fram konkreta 

resultat vilket ger mindre utrymme för diskussioner mellan ledning och projektgrupp.  
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6. Slutsats och förslag på framtida forskning 
____________________________________________________________________________ 

Det avslutande avsnittet av studien ämnar besvara de formulerade frågeställningarna med 

hjälp av tidigare avsnitt. Därefter följer en diskussion om huruvida studiens syfte uppfyllts och 

förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Vilka likheter och skillnader går att identifiera rörande 
designen av de studerade projektens styrsystem?  

Samtliga projekt använder sig av de olika typer av styrsystem som Simons (1994) beskriver 

men när vilken typ av styrsystem får mest utrymme inom styrningen av de olika projekten 

skiljer sig åt. Denna skillnad beror främst på den miljö projektet befinner sig i och vilket syfte 

projektet har. Generellt sätt använder sig projekt i en stabil och komplex miljö med en tydlig 

bild över vad som ska åstadkommas i högre utsträckning sig av diagnostisk styrning och 

styrning genom begränsningar medan projekt i en turbulent miljö fokuserar mer på interaktiv 

kontroll. Genom studien gick det inte att identifiera några större skillnader i användandet av 

kulturell kontroll, utan samtliga projektledare angav att de såg en stark gemensam kultur som 

en användbar kontrollmekanism genom hela projektet oavsett dess omgivande miljö.  

6.2 På vilket sätt sker förändringar av styrsystemet under 
projektets gång och hur kan dessa förklaras utifrån projektens 
kontext? 
Genom studien framgick att alla tre studerade projekt någon gång under projektet kunde 

identifiera en eller flera tidpunkter då styrningen förändrats. Vilket tyder på att den traditionella 

synen på statiska styrsystem inte på ett tillfredställande sätt fångar upp dynamiken i styrning av 

projekt. Det var möjligt att genom studien identifiera och skilja på förändringar av styrningen 

som uppstår som följd av en speciell händelse och förändringar som sker som en naturlig del av 

projektets utveckling i takt med att projektet fortskrider. Både dessa typer av förändringar gick 

att urskilja inom samtliga studerade projekt. Vid förändringar kopplat till speciella händelser 

var den vanligaste reaktionen att projektledaren gick mot mer diagnostisk och hård styrning för 

att begränsa påverkan av den oförutsedda händelsen eller problemet för att senare röra sig 
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tillbaka mot ursprungsläget när den kritiska fasen undvikits. Gällande de naturliga 

förändringarna av styrsystemet skiljde det åt beroende på vilken miljö projektet befinner sig i. 

Den tydligaste skillnaden låg i att projekt som befinner sig i en stabil och komplex miljö 

förlitar sig mer på diagnostisk styrning när projektet fortskrider medan projekt i en turbulent 

miljö såsom projektet på Saab använde sig mer av diagnostisk styrning.  

 

6.3 Studien bidrag  
Baserat på analysen och slutsatsen av studien så anser författaren att studiens syfte uppfylls. 

Syftet var att studera huruvida organisationers styrsystem förändras över tid och hur 

organisationernas miljö påverkar hur dessa förändringar utvecklas. Slutsatserna av de tre 

studerade organisationerna bekräftar att förändringar av styrsystem är återkommande inom 

samtliga typer av projekt oberoende av kontext men hur styrsystemen förändras över tid är 

förknippat med dess struktur och kontext. Båda dessa insikter anser författaren av studien bidra 

till ökad kunskap rörande styrning av projekt som tidigare fattades.  

 
6.4 Förslag på framtida forskning 
Tidigare forskning samt denna studie rörande styrsystem inom projekt har till stor del baserats 

på ett begränsat antal fallföretag. Genom att endast studera ett begränsat antal projekt blir 

studiens generaliserbarhet begränsad. För att öka generaliserbarheten vore en metod att helt 

enkelt utöka antalet studerade fall och på det sättet få en bredare kunskap om förändringar 

inom projekt. Detta var genom studiens resurser inte möjligt att genomföra. Detta skulle det i 

större utsträckning vara möjligt att identifiera kausala samband. Generaliserbarheten skulle 

även öka genom att ha en större spridning på vilken typ av projekt som studeras. I studien är 

det ett projekt som sticker ut jämfört med de två andra och kan i många avseenden ses som en 

motsats. Genom att studera projekt som befinner sig någonstans mitt emellan de studerade 

projekten hade en mer omfattande modell med djupare kunskap kunna erhållas och slutsatsen 

hade varit applicerbar på fler typer av projekt.   

I denna studie studeras framförallt vilka förändringar av styrsystem som sker under projektets 

gång men inte hur dessa förändringar rent praktiskt går till. Förslag till ytterligare forskning för 

att vidare studera förändringar av styrsystem inom projekt vore därför att undersöka aspekter 
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såsom hur dessa förändringar praktiskt går till eller hur projektgruppen upplever förändringarna 

av styrsystem. Genom att studera dessa aspekter skulle förändringen av styrsystem belysas från 

fler vinklar och en bredare bild av fenomenet skulle uppnås. 
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8. Bilagor   

8.1 Intervjuguide 
Förslag på frågor som kan användas vid intervjuerna  

Etik  

● Berätta om syftet med studien Kort genomgång om att medverkan är anonym och att 
intervjun när som helst får avslutas av respondenten 

● Får jag spela in? 
● Får jag använda mig av företagets namn i uppsatsen?  
● Får jag citera er anonymt? 

 

Tjänsten  

● Vad har du för roll i organisationen? 
● Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
● Hur många års erfarenhet har du av att arbeta med projektledning eller liknande 

arbetsuppgifter? 
 

Projekt 

● Vad arbetar du med för projekt just nu? 
● Hur bedömer ni om ett projekt är lyckat? 

 

Projektgruppen 

● Kan du berätta lite kort om hur väljs medlemmar till ett projekt ut? På vilken grund 
väljs de ut? Hur går urvalet till? 

● Hur brukar det inledande arbetet med en ny projektgrupp se ut? 
● Finns det några rutiner eller praxis för hur en ny projektgrupp ska få bra förutsättningar 

för att arbeta tillsammans? 
● Har det uppkommit några svårigheter förknippade med att få projektmedlemmarna att 

arbeta tillsammans mot projektets mål?  
● Påverkas planeringen av hur det inledande arbetet med en projektgrupp ska läggas upp 

av vilka som är medlemmar i projektgruppen? (vilka tidigare erfarenheter de har osv) 
● Hur presenteras de mål och förväntningar som finns på ett projekt till projektgruppen? 

 

Kommunikation 

● Vad för information om projektet rapporteras vidare till andra människor utanför 
projektet? 
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● Förändras typen av information under projektets gång?  
● Hur samlas den informationen in? 
● Använder du dig av någon speciell information för att få signaler om att projektet är på 

väg åt fel håll? 
● Hur ofta hålls möten med projektgruppen och vem brukar ta initiativ till dessa möten? 
● Vad brukar diskuteras under dessa tillfällen? 

Styrning 

● Finns det några bestämmelser eller rekommendationer kring hur ett projekt bör styras i 
er organisation? 

● I vilken mån har du möjlighet att styra projektet som du själv tycker? 
● Vad har format ditt sätt att leda projekt? 
● Vad brukar vara viktigast att fokusera på i början av ett projekt för att styra projektet 

mot dess mål?  
● Vad brukar vara viktigast att fokusera på i mitten av ett projekt för att styra projektet 

mot dess mål?  
● Vad brukar vara viktigast att fokusera på i slutet av ett projekt för att styra projektet mot 

dess mål?   
● Har ni behövt ändra hur ni styr/leder ett projekt och i så fall vad berodde det på?  
● Hur förändras dina arbetsuppgifter och vad du som projektledare fokuserar på under 

projektets gång? 
 

Värderingar 

● Hur förmedlar ni organisationens värderingar till projektgruppen? 
● Hur arbetar ni med normer och värderingar för att styra projektet? 

 

Nätverk 

● Brukar personer som är involverade i ett visst projekt vara involverade i andra delar av 
företaget eller i nätverk utanför företaget? (jobbar i flera olika projekt samtidigt?)  

● Om ja, vad är huvudsyftet med detta? 
●  Försöker ni medvetet involvera personalen i nätverk eller grupper?  
● Finns det några planerade tillfällen då individer i en projektgrupp har möjlighet att dela 

med sig av kunskaper som erhållits utanför projektet till övriga projektgruppen? 
 

Möjligheter och begränsningar 

● Hur tas beslut i projektet? 
● Vilka begränsningar har ni projektgruppen kring vad medlemmarna får och inte får 

göra? 
● Har ni några återkommande metoder eller arbetssätt som ni använder er av i arbetet? 

Om ja, vilka, ge exempel.  
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● Till hur stor utsträckning sker projektarbetet genom rutiner?  
● Är rutinmässigt eller regelstyrt arbete mer framträdande i någon del av ett projekt? Om 

ja, vilken? 
● Varför har ni återkommande moment i arbetet? 
● Vad brukar ligga bakom att befintliga rutiner eller arbetssätt behöver förändras? 
● Vad tar ni hänsyn till när ni funderar på att implementera något nytt i projektet? 

 

Innovation 

● Hur ser ert innovationsarbete ut? 
● Finns det några bestämmelser eller rutiner kring hur innovationsarbetet ska bedrivas? 
● Hur specifika har önskemålen från er organisation vara kring vad för innovativa 

lösningar eller produkter som projektet förväntas åstadkomma? 
● Vilken möjlighet har projektgruppen att påverka vilken riktning organisationens 

innovationsarbete ska ta eller hur arbetet ska bedrivas? 
● Är arbetet med innovation hårdare styrt av organisationen i någon del av ett projekt?  

 

Agency/agenter 

● Har ni några bestämmelser eller praxis kring vilka processer eller delar av ett projekt 
som företaget inte bör försöka styra eller kontrollera?  

 

Efter avslutat projekt 

● Sker det någon form av återkoppling mellan projektgruppen och projektledaren efter 
projektets slut? 

● Om ja, hur går det till?  
● På vilket sätt använder ni er av det som kommer fram av återkopplingen i styrningen av 

kommande projekt? 
 

Avslutande frågor 

● Vill du att jag ska skicka det behandlade intervjumaterialet till dig så att du kan granska 
svaren? 

● Finns det någonting som du tycker att jag har missat som du vill tillägga? 
● Kan jag höra av mig till dig igen om det dyker upp eventuella följdfrågor?  

 

 
 
 
 
 


