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1 Inledning

Detta kapitel ger en introduktion till ämnet multiprojektmiljö samt diskuterar

problematiken kring området och utmynnar i uppsatsens frågeställningar och

syfte.

1.1 Bakgrund

Att organisera arbete inom ramen för projekt är inget nytt fenomen. Under

historiens gång har en lång rad projekt genomförts, men förutsättningarna och

formerna för projektarbetet har förändrats. (Cleland, 1999, Lientz & Rea, 1995)

Tidigare var projekt begränsade till att omfatta endast mycket stora, projekt, men

idag förekommer projekt i alla möjliga former (Berggren, 2001). Enligt Lientz &

Rea (1995) opererar dagens företag i en värld där marknader i allt större

utsträckning blivit globala och där den teknologiska utvecklingen framskrider i allt

snabbare takt. Global konkurrens, allt kortare produktlivscykler och ständiga

omorganiseringar ställer allt hårdare krav på företagen och projekten de driver.

Utöver krav på effektivitet och kvalitet ställs i allt större utsträckning krav på

innovationskraft och flexibilitet. Vidare hävdar författarna att det gäller att skapa

innovativa produkter, få ut dem på marknaden och det gäller att göra det fort.

Enligt Lundin & Hartman (2000) innebär framtagning av nya produkter i många

fall att nya arbetsuppgifter skapas, varför arbetsprocesser och rutiner måste

förändras, eller inte fullt ut kan etableras. Flexibilitet har blivit ett honnörsord och

den traditionella mer byråkratiska organisationsformen kan inte anpassas lika

snabbt som den projektorienterade organisationen.
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Projektledningsläran fokuserar i huvudsak på planering och kontroll av enskilda

projekt (Morris, 1994, Turner, 1999), men cirka 90 procent av värdet av alla

genomförda projekt genomförs i en så kallad multiprojektmiljö som innebär att

flera projekt pågår samtidigt1(Payne, 1995). Engwall (2000) är en av de få

författare som har ägnat sig åt problematiken rörande multiprojektmiljön. Han

anser att forskning inom projektledning i alltför stor utsträckning fokuserar på

enskilda projekt med tanke på att de flesta företag arbetar med flera projekt som

pågår parallellt. Vidare är forskningen inom projektledning i hög grad inriktad på

att hitta former för ett mer standardiserat arbetssätt inom projekt, för att uppnå

ökad kontroll och precision. Detta är en problematisk uppgift som i viss mån

strider mot ett projekts, per definition2, unika karaktär. Anell (2000) menar att de

huvudsakliga fördelarna med den projektorienterade organisationen, nämligen

flexibilitet och kreativitet, till stora delar riskerar att gå förlorade genom ökad

standardisering.

Enligt Mintzberg (1983) ställer en föränderlig omvärld och en dynamisk marknad

krav på en flexibel organisation. Kritik har riktats mot nuvarande teorier inom

projektledning därför att dessa betraktar projekt som slutna system och följaktligen

inte tar hänsyn till omgivningens betydelse (Engwall, 2000, Eskeröd, 1996,

Packendorff, 1995). Engwall (2000) menar bland annat att projekt inom projekt-

intensiva företag är beroende av varandra på ett sådant sätt att de måste

koordineras i viss mån och att organisationsformen är mycket viktig för att

projektarbetet ska fungera väl. Eskeröd (1996) hävdar att projektledningsläran

betraktar projekt som delar av en större helhet, liksom stenar i en orörlig mur, men

                                          
1 En utförlig definition av multiprojektmiljö finns i avsnitt 3.1.4
2 En utförlig definition av projekt finns i avnitt 3.1.1
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att multiprojektmiljön bättre kan beskrivas som en levande drake. Författaren

menar att en standardiserad form för projektledning är mycket svår att tillämpa

eftersom både projekten, organisationen och omvärlden ständigt förändras. Hon

hävdar därmed att multiprojektmiljön är relativt komplex.

1.2 Problemdiskussion

Enligt Mintzberg (1983) kräver komplexa och dynamiska miljöer en organisk och

decentraliserad organisation och författaren menar att den enda organisationsform

som är både organisk och decentraliserad är adhocratin. Innovativt arbete,

exempelvis det som bedrivs inom utvecklingsenheter, väljer denna

organisationsform därför att arbetet är komplext, oförutsägbart och ofta starkt

konkurrensutsatt. Vidare utförs arbetet inom projektgrupper då expertis från flera

specialistområden måste samverka. För att erhålla en flexibel organisation och

samtidigt behålla de olika specialisternas koppling till sina respektive

specialistområden, organiseras adhocratin utifrån marknad och funktion inom

ramen för en matrisstruktur.3 Payne (1995) hävdar emellertid att

matrisorganisationen befinner sig i konflikt med sig själv eftersom det finns risk

för att linjeorganisationen och projektorganisationen kämpar åt olika håll. Engwall

& Sjögren-Källqvist (2001) har studerat en multiprojektmiljö utifrån matris-

organisationen, där de har kommit fram till att konflikter inte bara förekommer

mellan linje- och projektorganisationen, utan också mellan projekten. Vidare

poängterar författarna att fler studier behövs med avseende på organisation av

multiprojektmiljöer och nämner även matrisorganisationen som ett specifikt

forskningsområde.

                                          
3 Se vidare avsnitt 3.3
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Styrningen inom adhocratin bygger i stor utsträckning på informella processer och

sker enligt Mintzberg (1983) huvudsakligen genom ömsesidig anpassning som

understöds av ett antal, så kallade, sammanbindande länkar i form av bland annat

individer som ansvarar för integration inom organisationen. Anthony &

Govindarajan (2001) menar att både informella processer och formella system,

såsom exempelvis planering och rapportering, påverkar de anställdas beteende

inom organisationen. Informella processer bygger framför allt på företagets kultur

till skillnad från de formella systemen som omfattar olika former av styrning som

är antagna och beslutade inom organisationen och som de anställda ska rätta sig

efter. Det är viktigt att de formella systemen anpassas till de informella processerna

för att styrningen ska fungera. Mintzberg (1983) hävdar att formell styrning endast

förekommer i mycket liten utsträckning inom adhocratier medan Simons (1995)

har kommit fram till att de flesta innovativa företag använder planerings- och

kontrollsystem i större utsträckning än vad traditionella företag gör. Däremot

poängterar han svårigheterna med att använda vissa styrsystem inom utvecklings-

företag eftersom det inom dessa företag är svårt att mäta och standardisera output.

Med anledning av den ökade projektintensiteten bland många svenska industri-

företag har företagen riktat allt mer intresse mot den relativt komplexa verksamhet

som utgörs av organisering och styrning av många parallellt pågående projekt. Det

är framför allt industriföretagens utvecklingsenheter som berörs av denna

problematik eftersom just utvecklingsprojekt enligt Berggren (2001) är en vanlig

projektform inom industrin. SAAB Future Products har sedan en tid ett ökat fokus

på multiprojektmiljön och arbetar för närvarande aktivt med att förbättra

styrningen av densamma. Inom BT Industries utgör problematiken kring multi-

projekt ett relativt nytt fenomen. Under 90-talet fokuserade BT på att utforma
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metoder för förbättrad styrning av enskilda projekt, men nu har företaget för avsikt

att även fokusera på multiprojektmiljön. Till skillnad från BT har Ericsson Radio

Systems lång erfarenhet av att driva många projekt samtidigt. De menar att den

kraftigt ökade konkurrensen inom telekommarknaden har varit en starkt

bidragande orsak till det fokus på och de förbättringar som åstadkommits med

avseende på styrningen av multiprojektmiljön. Men trots de förbättringar som

företagen redan lyckats åstadkomma hävdar de att det finns ytterligare

förbättringspotential inom organisering och styrning av multiprojektmiljöer4.

Utifrån ovanstående diskussion kan vi konstatera att forskare eftersöker fler

empiriska studier av multiprojektmiljöer samtidigt som industriföretagen har behov

av att förbättra organiseringen och styrningen av sina multiprojektmiljöer. Våra

problemfrågor utgår således från områdena organisation och styrning.

•  Hur kan multiprojektmiljön förstås utifrån Mintzbergs adhocratibegrepp?

•  Vilken inverkan har matrisorganisationen på multiprojektmiljön?

•  Hur kan multiprojektmiljön styras?

1.3 Syfte

Syftet med vår studie är att beskriva och ge förståelse för multiprojektmiljöer med

avseende på organisation och styrning.

                                          
4 Uttalandet baseras på den information som framkom under de samtal vi förde med respektive

företag (BT, Ericsson Radio Systems och SAAB Aerospace) under perioden 011019 t.o.m.

011106.
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2 Metod

Detta kapitel avser att förtydliga vår utgångspunkt och vårt tillvägagångssätt samt

att motivera både val av metod, fallföretag och intervjupersoner. Kapitlet avslutas

med en sammanfattande diskussion kring studiens trovärdighet.

2.1 Förhållningssätt och ansats

Vårt uppsatsarbete påbörjades i samband med en förstudie där vi besökte och

samtalade med ett antal berörda personer på respektive fallföretag för att bilda oss

en uppfattning om arbetet i multiprojektmiljöer. Utifrån den information som

framkom vid dessa besök formulerade vi sedan problemfrågor samt syftet med

uppsatsen.

Teoriutveckling kan enligt Lundahl & Skärvad (1999) ske induktivt, det vill säga

genom att forskaren utgår ifrån empirin för att formulera sitt problem.

Teoriutveckling kan också ske deduktivt, vilket innebär att forskaren formulerar

och ställer upp hypoteser utifrån teorin, vilka sedan testas med avseende på teorins

överensstämmelse med verkligheten. En induktiv ansats innebär att forskaren drar

generella slutsatser utifrån studien. Denna generalisering är, i de flesta fall, inte

statistiskt korrekt eftersom det är vanligast att endast ett fåtal fallstudier

genomförs. Generaliseringen brukar därför kallas analytisk generalisering. En

positivist skulle påstå att denna kunskap inte är objektiv och därför inte tillförlitlig,

medan en hermeneutiker skulle hävda motsatsen och påstå att kunskap aldrig är

absolut (Bjereld et al, 1999). Vilket förhållningssätt som är mest riktig anser vi
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vara olika från fall till fall. I detta fall är vårt förhållningssätt mer hermeneutisk än

positivistisk beroende på att vi har sökt en helhetsförståelse för multiprojekt-

miljöer. Ett hermeneutiskt förhållningssätt tillåter att gå mer på djupet inom ett

visst område genom att undersöka ett färre antal fall, vilket är nödvändigt då syftet

är att uppnå en fördjupad helhetsförståelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).

Vidare påverkar den förförståelse vi har inom området det sätt på vilket vi har

angripit problemet samt hur vi har tolkat informationen, vilket innebär att vår

forskning har bedrivits utifrån vår subjektiva förståelse och tolkning. Viss

information har dock inte lämnat särskilt stort utrymme för tolkning. Till exempel

uppgifter med avseende på antalet projekt, projektens längd, antalet medarbetare

inom respektive projekt o.s.v. Vår uppsats utgår från industriföretagens behov av

förbättringar gällande organisering och styrning av multiprojektmiljöer och

eftersom utgångspunkten är empirisk har vi en induktiv ansats. Det hermeneutiska

förhållningssättet innebär emellertid att vi har hämtat inspiration utifrån den

forskning som finns inom multiprojektmiljöer.

2.2 Fallstudier genom intervjuer

Vid fallstudier är det vanligt att utgå ifrån en induktiv ansats för att sedan vid

analysen och tolkningen växla mellan empiri och teori för att utveckla teorier

(Lundahl & Skärvad, 1999). Eisenhardt (1989) nämner fördelar med att utifrån

fallstudier beskriva empiri, testa teorier eller utveckla teorier och hon menar bland

annat att kreativiteten stimuleras genom detta alternerande tillvägagångssätt, vilket

leder till att teori och empiri kan betraktas med nya ögon. Vi har valt att utföra en

typ av fallstudie därför att vi anser det vara det bästa sättet för oss att få den

information vi behöver för att kunna besvara våra frågeställningar. Vidare är vår
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avsikt att först och främst beskriva och förstå empirin för att därefter försöka

utveckla teori inom området. Vi tror också att möjligheten att gå på djupet inom ett

problemområde genom att växla mellan empiri och teori, har en stimulerande

effekt på kreativiteten och därför bidrar till möjligheten att för oss som forskare

utveckla något nytt inom området. Vår avsikt har således varit att inhämta så

mycket information som möjligt om de undersökta företagens multiprojektmiljöer.

Vad som dock talar emot att vår studie är en renodlad fallstudie enligt det klassiska

konceptet, är att vi inte har haft möjlighet att göra en mycket detaljerad studie. Vi

anser dock att vi har fått tillräckligt med information för att kunna besvara våra

frågeställningar.

Vid fallstudier är det vanligt att flera olika metoder används, exempelvis intervjuer,

enkäter och observationer, men det går också att bara använda en av dessa

(Eisenhardt, 1989). I vår studie har vi framför allt använt oss av intervjuer som vi

har kompletterat med sekundär information, såsom årsredovisningar, företags-

broschyrer, organisationsscheman och PowerPoint presentationer. Enkäter ansåg vi

inte vara något alternativ på grund av att vi genom dem inte skulle ha kunnat få

tillräcklig djup förståelse då enkäter ger en begränsad, relativt ytlig information.

Observationer uteslöt vi på grund av att vi ansåg det vara svårt att under en kortare

tid skapa sig en förståelse för multiprojektmiljöer genom att endast observera.

Intervjuerna ger, till skillnad från enkäter och observationer, fördjupad förståelse

under en relativt kort period. Dessutom ansåg vi att det flexibla tillvägagångssätt

som intervjuer erbjuder var fördelaktigt.



9

2.3 Val av fallföretag

En fallstudie kan inkludera ett eller flera studieobjekt. Eisenhardt (1989)

poängterar att det viktiga vid valet av fallföretag är att lämpliga företag väljs ut

med hänsyn till det valda forskningsområdet. Vi har valt att studera multiprojekt-

miljöer inom tre avdelningar på tre svenska industriföretag, vilka alla driver

projekt inom utvecklingsenheter. Dessa tre avdelningar omfattas av IT-avdelningen

på BT Industries, Based Station Controller (BSC) på Ericsson Radio Systems och

affärsenheten Future Products på SAAB Aerospace. Vissa hermeneutiker skulle

kanske hävda att ett fallföretag hade varit tillräckligt för att kunna dra generella

slutsatser. Eisenhardt anser (1991) emellertid att det är svårt att bidra till komplex

teoribildning med utgångspunkt i färre fall än fyra. Hon menar att den empiriska

förankringen därmed riskerar att inte bli tillräckligt övertygande, förutsatt att ett

fall inte består av flera små fall. Förespråkarna för den klassiska formen av

fallstudier, som ofta är baserad på endast ett fall, anser dock att Eisenhardts ansats

är begränsad. Största risken med att tillämpa fler än ett fall ligger i att för mycket

djup går förlorad, vilket enligt förespråkarna för den klassiska fallstudien, leder till

alltför ytliga studier där bakomliggande orsaker ignoreras. Samtidigt är följden av

en enstaka fallstudie att det inte blir möjligt att göra jämförelser, vilket kan vara en

nackdel. I vårt fall anser vi att det jämförande elementet varit viktigt, inte minst på

grund av att det fanns ett stort intresse från företagens sida att få information om de

andra företagens arbetssätt och syn på multiprojektmiljö. Vidare tror vi inte att vårt

val att studera flera fallföretag har inverkat på studiens djup i särskilt stor

utsträckning. Vi har dock begränsat oss till tre studieobjekt då vi ansåg att fler än

tre skulle ha inneburit en alltför omfattande arbetsuppgift i förhållande till den tid

vi har haft till förfogande.
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Eisenhardt (1989) anser att det finns fördelar med att välja ut företag med hänsyn

till tidigare empirisk forskning inom området. Därmed kan den nya fallstudien

berika forskningen genom att upprepa eller komplettera tidigare fallstudier eller

vara banbrytande inom sitt forskningsområde. Vårt urvalskriterium vid val av

fallföretag var först och främst att det skulle vara industriföretag med hög grad av

projektorienterad verksamhet. Vi beslutade också att fokusera på utvecklings-

enheter inom dessa fallföretag, eftersom vi ur projektledningslitteraturen konsta-

terade att just dessa uppvisade särskilt hög projektintensitet. Dessutom ansåg vi det

faktum att det finns relativt lite forskning inom området multiprojektmiljö vara

ytterligare en anledning till valet att studera just utvecklingsenheter inom industri-

företag och avsåg därmed att komplettera tidigare forskning. Urvalsprocessen har

således präglats av vårt hermeneutiska förhållningssätt.

Att välja ut fallföretag genom slumpmässigt urval anser Eisenhardt (1989) vara

mindre lämpligt och menar att det är mer fördelaktigt att välja fallföretag som

exempelvis är varandras motpoler. För att påvisa skillnader är det därför lämpligt

att kategorisera fallföretagen, vilket vi har gjort med avseende på var inom matris-

organisationen deras respektive tyngdpunkt ligger. Ur matrisorganisationen följer

att två olika organisationstyper blandas, den traditionella, funktionella organisa-

tionen, med sina avdelningar och projektorganisationen, med sina projekt. Matris-

organisationen kan ha tonvikten på antingen den funktionella organisationen eller

projektorganisationen och därmed kan matrisorganisationen variera i form.

(Cleland, 1999) Ericsson Radio Systems, BSC har tyngdpunkten inom projekt-

organisationen, medan IS/ITprojekten påverkas av BT Industries starka linje-

organisation. SAAB, Future Products har sin tyngdpunkt någonstans mitt emellan

linjeorganisationen och projektorganisationen. Eventuellt har företaget en något

starkare linjeorganisation och därför har vi placerat SAAB en aning närmare
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linjeorganisationen än projektorganisationen i figur 2.1. Under förstudien framkom

att matrisorganisationens tyngdpunkt inom de respektive fallföretagen skiljde sig

åt, vilket vi ansåg vara en mycket intressant utgångspunkt för vår studie och detta

bidrog till att vi bestämde oss för att studera just dessa tre företag. Nedan visas den

kategorisering som vi gjorde utifrån den information som framkom under våra

förstudier. ERA står för Ericsson Radio Systems.

Figur 2.1  Tyngdpunkten i de respektive fallföretagens matrisorganisation

Figur 2.1 visar tyngdpunkten i matrisorganisationen baserad på vår förstudie med

utgångspunkt i de avdelningar vi studerat på respektive fallföretag. Därmed kan vi

inte uttala oss om huruvida kategoriseringen gäller för företagen i sin helhet.

Eftersom det vanliga är att organisera projektintensiva företag i enlighet med

matrisorganisationen anser vi det vara intressant att studera hur tyngdpunktens

placering i matrisorganisationen påverkar ett företags multiprojektmiljö.

Cusumano & Nobeoka (1998) konstaterar att det finns olika uppfattningar om

huruvida företag som arbetar i en multiprojektmiljö ska vara projektorienterade

eller linjeorienterade. Deras studie av utvecklingsenheter inom bildindustrin visar

att företagen vanligtvis använder någon form av matrisstruktur, men att matris-

organisationerna kan skilja sig åt med avseende på om de är mer projekt- eller

linjeorienterade.

Linjeorganisationen stark Projektorganisationen stark

ERABT SAAB
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2.4 Val av intervjupersoner

Engwall (2000) talar om fyra olika perspektiv inom forskning med avseende på

multiprojektmiljöer, managementperspektivet, middlemanagementperspektivet,

individperspektivet samt projektledarperspektivet. Vi har begränsat oss till att

tillämpa ett middlemanagementperspektiv eftersom arbetet skulle bli alltför om-

fattande om exempelvis även den enskilda projektmedarbetaren hade blivit

intervjuad. Vi finner dock inte individperspektivet ointressant, tvärtom utgör det en

mycket viktig infallsvinkel på multiprojektmiljön, liksom alla de andra perspek-

tiven. Däremot anser vi att en studie av multiprojektmiljön bör påbörjas utifrån ett

middlemanagementperspektiv eftersom det är på middelmanagementnivå inom ett

företag som de individer befinner sig som arbetar aktivt med multiprojekt-

problematiken. Det vill säga, de är dessa individer som utgör länken mellan

företagets strategiska nivå och den operativa nivån. Intervjupersoner valdes ut i

samråd med företagets representanter. Två personer på respektive företag valdes

ut. Vi är medvetna om att det finns en risk med att låta företaget välja ut intervju-

personer, eftersom den information som ges ut därmed till viss del kan vara styrd

av företaget. Vi tror dock inte att intervjupersonerna har haft något intresse av att

förvränga verkligheten, dels på grund av att vi upplevt att det funnits ett stort

intresse från företagens sida av att leverera så verklighetsnära information som

möjligt, dels på grund av att de frågor som behandlades under intervjuerna inte kan

anses vara särskilt känsliga, varken för företagen eller för intervjupersonerna.

Personer med olika befattningar och således på olika hierarkiska nivåer inom

”middlemanagement” intervjuades, detta för att få en mer heltäckande bild av
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multiprojektmiljön och för att erhålla kompletterande svar. I tabellen nedan visas

vilka befattningar de respektive intervjupersonerna innehar. Ur tabellen framgår

vidare exempelvis att ERAs Performance Manager ungefärligen kan likställas med

Director Technology Program Management på SAAB. Det har emellertid varit

svårt att uppnå en fullkomlig överensstämmelse eftersom respektive organisations-

struktur skiljer sig åt.

Företag ERA SAAB BT

Nivå I Performance Manager Director Technology

Program Management

Corporate IS/IT Manager

Nivå II Manager BSC Project

Provisioning Office

Project Management Senior Project Manager

Tabell 2.2 Sammanställning av intervjupersoner

Tabellen visar vilka hierarkiska nivåer som intervjupersonerna befinner sig på.

Nivå I motsvarar en högre hierarkisk nivå än nivå II. De personer som befinner sig

på samma nivå kan ungefärligen jämställas.

2.5 Intervjuguide och intervjugenomförande

Vår intervjuguide (se bilaga 1) valde vi att göra relativt detaljerad för att vi som

intervjuare under intervjutillfället inte skulle gå miste om relevant information.

Trots detta var vår avsikt att hålla en relativt öppen intervju och vi försökte således

i största möjliga utsträckning att få den utfrågade att prata fritt. En del av den

information vi behövde var dock, som omnämnts, av mer positivistisk karaktär

eftersom frågorna kunde besvaras på ett relativt allmänt och objektivt sätt.
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Information angående antalet projekt, projektens längd, antalet medarbetare per

projekt etc. Enligt Kvale (1997) är en intervju halvstrukturerad i sin form, det vill

säga den är varken ett öppet samtal eller strängt strukturerad. För att kunna hålla en

relativt öppen intervju, men ändå vara säkra på att vi skulle få alla våra frågor

besvarade valde vi att utforma vår guide utifrån A och B frågor. A utgjordes av

frågor av övergripande karaktär knutna till ett visst område och B av mer

detaljerade frågor inom samma område. Orsaken till detta var att B frågorna kunde

besvaras genom en A fråga, beroende på hur utförligt intervjupersonen besvarade

frågan. Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att testa intervjuguiden på några

personer med ledande befattning inom andra projektintensiva organisationer.5

Testningen resulterade i att endast några mindre tillägg gjordes, men att

intervjuguiden i stort ansågs vara relevant. Intervjuguiden frångicks vid ett antal

tillfällen. Exempelvis valde vi, vid genomförandet av den andra intervjuomgången

på respektive företag, att endast ställa de frågor där vi ville ha fördjupad

information. Frågor av typen hur många projekt, hur långa och hur många

projektarbetare var till exempel redan besvarade och kunde således hoppas över

vid den andra intervjun. Om vi upplevde att det fanns en stor osäkerhet i svaret

ställde vi dock frågan ytterligare en gång för att utreda överensstämmelsen mellan

svaren. Motsägelsefulla svar kunde då tolkas som att det fanns vissa oklarheter

som kanske till exempel berodde på att strukturen var relativt otydlig. Den första

intervjun var således mer strukturerad än den efterföljande. Sammanlagt genom-

fördes sex intervjuer.

Eftersom vi genomförde en förstudie, då vi besökte alla fallföretag, kunde vi skapa

en förförståelse som hjälpte oss att genomföra intervjuerna på ett bra sätt. Vidare

                                          
5 Två personer inom Vägverket Produktion och en person på BT Products utvecklingsavdelning.
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har den teoretiska kunskapen som vi uppnått under arbetet med referensramen varit

till stor hjälp, både vid utformandet av intervjuguiden samt vid genomförandet av

själva intervjuerna. Lundahl & Skärvad (1999) nämner att vid intervjuer kan utöver

informationssökande frågor också dialogutvecklande frågor användas för att

stimulera respondenten till att utveckla sina egna frågor och tankar. Eriksson &

Wiedersheim-Paul (1999) hävdar att nackdelen med dialogutvecklande frågor är att

det kan uppstå så kallade intervjuareffekter, vilket innebär att intervjuaren påverkar

den utfrågade i alltför stor utsträckning. Detta kan få till följd att den utfrågade inte

ger sanningsenliga svar för att till exempel vara intervjuaren till lags. Detta har vi

försökt undvika genom att till exempel inte ställa ledande frågor. Vi valde att

använda bandspelare vid samtliga intervjuer för att undvika informationsbortfall.

Att använda bandspelare vid intervjutillfället kan naturligtvis ha en negativ

inverkan på intervjun på så sätt att intervjupersonen känner sig störd och mindre

avspänd. Vi ansåg dock att risken med informationsbortfall var för stor för att inte

använda bandspelare och inledde samtliga intervjuer med att fråga om

respondenten samtyckte till att spela in samtalet. Under intervjuerna medverkade vi

båda två för att vi båda skulle ha möjlighet att bilda oss en uppfattning och därmed

bättre kunna diskutera och reflektera över vad som framkommit under intervjuerna.

En annan fördel var att en av oss ställde frågor medan den andra endast

observerade, antecknade samt vid enstaka tillfällen flikade in med någon fråga.

Eisenhardt (1989) nämner att det finns många fördelar med att vara flera forskare,

bland annat stimuleras kreativiteten samtidigt som studiens trovärdighet ökar. Hon

understryker också fördelen med att en forskare intervjuar och att den andra har

möjlighet att observera och hålla mer distans till själva intervjun.
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2.6 Sammanställning och analys av intervjuerna

För att förvissa oss om att vi uppfattat informationen korrekt valde vi att låta

intervjupersonerna kontrollera och godkänna empiriavsnittet i uppsatsen. Ett av

företagen kontrollerade även våra utskrifter av bandupptagningen, och således inte

enbart den information som användes i uppsatsen, eftersom företagets policy

krävde detta. Detta resulterade i ett fåtal korrigeringar, mestadels av förtydligande

karaktär. Intervjuerna har kompletterats per telefon eller via mail då vi ansåg det

nödvändigt.

Flera författare, till exempel Eisenhardt (1989) och Kvale (1997), nämner vikten av

att välja ut kategorier eller dimensioner för att sedan söka olikheter eller likheter

mellan studieobjekten utifrån dessa. Vi har valt ut tre fallföretag som skiljer sig då

det gäller fallföretagens matrisorganisationer eftersom vi, liksom vi tidigare nämnt,

anser att det är en intressant infallsvinkel som ytterligare kan fördjupa vår

förståelse för multiprojektmiljöer. Ur analysen har framkommit att fallföretagen

uppvisar både olikheter och likheter, vilket har medfört att vi har kunnat uppnå en

ökad förståelse för multiprojektmiljöer. Dessutom anser vi att studiet av tre

fallföretag har givit oss möjlighet att analysera respektive multiprojektmiljö på ett

mer kritiskt sätt, vilket ökat studiens trovärdighet.

2.7 Studiens trovärdighet

Begreppen validitet och reliabilitet kan för oss oerfarna forskare vara begrepp med

komplicerad innebörd. Kvale (1997) nämner att de egentligen inte behöver vara så

komplicerade, utan att det kanske är vi som gör det onödigt komplicerat. Han insåg
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under en vistelse i USA att begreppen faktiskt är vardagliga och naturliga (valid

och reliable är ju ord som används dagligen). I detta fall innebär begreppen inget

annat än att studien ska vara, giltig, tillförlitlig och trovärdig, vilket egentligen

borde vara det självklaraste i världen. Vem skulle annars vilja ta del av fallstudien?

Validitet innebär att studera det som vi i syftet avsåg att studera, nämligen multi-

projektmiljöer. Att uppnå reliabilitet innebär att utföra studien på ett tillförlitligt

sätt. Vår trovärdighet och tillförlitlighet har vi byggt upp genom att i detta kapitel

kontinuerligt motivera och beskriva de val som vi har gjort angående exempelvis

fallstudier, fallföretag och intervjuer. Alvesson & Sköldberg (2000) anser att

reflektion är viktig för uppsatsens trovärdighet och innebär att forskaren funderar

över förutsättningar för sina aktiviteter och hur dessa påverkar interaktionen med

vad som undersöks. Syftet med reflektion är att ifrågasätta svagheterna i det egna

tänkandet och på så sätt kunna bryta och byta tankemönster. Vi anser att reflektion

är mycket viktigt för att kunna inge trovärdighet, vi har därför i så stor utsträckning

som möjligt reflekterat över våra val och handlingar samt att delge läsaren våra

tankegångar. De synpunkter vi har erhållit från handledare och andra uppsats-

grupper har vidare i hög grad bidragit till en ökad reflektion.
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3 Referensram

I detta kapitel ges först en introduktion till begreppen projekt, projektledning och

multiprojektmiljö. Därefter presenteras de teoretiska områden som uppsatsen

huvudsakligen berör: adhocratibegreppet, matrisorganisationen och styrning.

3.1 Introduktion till begreppen

För att förstå innebörden av multiprojektmiljö måste först begreppen projekt och

projektledning utredas. Detta på grund av att den forskning som finns inom

multiprojektmiljö är starkt relaterad till dessa begrepp.

3.1.1 Vad är projekt?

Enligt Berggren (2001) kan begreppet projekt referera dels till ett uppdrag eller en

uppgift som ska genomföras eller till objektet, det vill säga, till det som ska

åstadkommas. I det första fallet betraktas projektet som ett åtagande, en beställning

utanför den vanliga verksamheten. Fokus ligger här på hur uppdraget ska

genomföras, hur lång tid samt vilka ekonomiska resurser som ska avsättas. Detta

brukar, enligt samma författare, kallas för projektet utifrån leverantörens per-

spektiv. I det andra fallet fokuseras resultatet av uppdraget, det vill säga objektet är

i fokus. Detta kallas således projektet ur beställarens perspektiv.

Att betrakta projekt som uppdrag är vanligt inom den traditionella projektlednings-

lära och brukar konkretiseras i den så kallade projekttriaden som säger att:
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 ”projekt är ett uppdrag som ska vara klart en viss tid, med ett visst specificerat

innehåll, och med hjälp av en klart avgränsad budget” (Berggren, 2001, s.17)

Engwall (1995) och Turner (1999) anser, bland andra, att olika projekt kan ha olika

tyngdpunkt i triaden, det vill säga ett projekt kan ha fokus på tiden medan ett annat

projekt har tyngdpunkten på det specifika innehållet. Flera författare anser vidare

att kombinationen ”bästa funktion, på kortast tid, till lägsta kostnad” inte är möjlig

därför att de tre parametrarna är inbördes beroende av varandra. Detta medför att

varje projekts målformulering är en kompromiss mellan de tre variablerna.

Turner (1999) har skapat en definition som han funnit bred acceptans för:

”A project is an endeavour in which human, financial and material resources are

organized in a novel way to undertake a unique scope of work, of given

specification, within constraints of cost and time, so as to achieve beneficial

change defined by quantitative and qualitative objectives.” (Turner, 1999, s.3)

Turner (1999) betonar dock i samband med denna, att det är felaktigt att söka finna

en precis definition till något som inte är precist. Författaren kritiserar den enkla

triaddefinitionen och menar att den inte fångar det speciella inom projekt-

verksamhet, nämligen skapandet av något unikt, något nytt och obeständigt,

eftersom all affärsverksamhet handlar om att skapa något inom givna kostnads-,

tids- och kvalitetsramar. Detta överensstämmer med vår uppfattning om projekt

och triaddefinitionen ovan.
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3.1.2 Vad är projektledning?

Berggren (2001) ger en historisk tillbakablick och visar att projekt i meningen

tidsbegränsade satsningar med avgränsade mål och avgränsad kostnadsram inte är

någon ny företeelse. Under historiens gång har metoder och tekniker utvecklats för

att möjliggöra kontrollen av projektets kostnads- respektive tidsplan. Under 1950-

talet, till vilket projektorganisationens och projektledningslärans genombrott

brukar dateras, lades stor vikt vid förplanering, systemanalys, schemaläggning och

uppföljning. Noggrant förarbete ansågs möjliggöra effektivitet och motverka

tidsfördröjningar och onödiga upprepningar av olika moment. Modellen för hur

enskilda projekt styrdes var ingenjörsmässig och starkt influerad av system- samt

optimerings- och operationsanalyserna ur vilken flera avancerade planerings- och

uppföljningstekniker uppstod.

Cleland (1999) beskriver hur uppkomsten av projektledning utifrån organisering

inom särskilda arbetsgrupper för speciella uppgifter bidrog till etableringen av

”project management” som en särskild managementfilosofi och en process för att

integrera ad hoc6 aktiviteter i organisationer. Projekt kom att karaktäriseras av dess

särskilda livscykel och av dess behov av ett managementsystem som erbjöd en

formell och legitim integrering av organisationens resurser över gränserna inom

den existerande organisationsstrukturen. När projektledningsläran mognade

uppstod tekniker för specialiserad planering och organisering av projekt samt för

att skapa motivation bland medarbetarna. Vidare uppstod tekniker för styrning och

kontroll av de extraordinära projektverksamheterna inom organisationen.

                                          
6 Adhoc refererar till sådana aktiviteter som ligger utanför organisationens huvudsakliga

verksamhet
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Turner (1999) baserar sin definition av projektledning utifrån fem funktioner (se

figur 3.1). Dessa fem sammanhängande funktioner utgörs av projektets:

omfattning, organisation, kvalitet, kostnad och tidsåtgång.

Figur 3.1 De fem funktionerna för project-based management, Turner, 1999, s. 8

I figur 3.1 är cirklarna som symboliserar projektets omfattning och organisation

medvetet större än de övriga, eftersom dessa, enligt Turner (1999), utgör projektets

absolut fundamentala delar. Vidare visar figuren att projektets omfattning beror på

vilket dess syfte är. De andra tre funktionerna utgör viktiga begränsningar för

projektet.

Projektledningsläran handlar framför allt om ledning av enskilda projekt, Berggren

(2001) beskriver exempelvis utvecklingen av avancerade tekniker för planering av

just enskilda projekt. Både Turner (1999) och Cleland (1999) har emellertid en

något vidare syn på projektledning då de framhäver vikten av bland annat

Organisation

Kvalitet

Omfattning

Syfte

Tid

Kostnad
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organisationen. Deras rekommendationer om hur projekt bör ledas utgår dock även

dessa från det enskilda projektet och beskriver detaljerat olika tillvägagångssätt.

3.1.3 En ny syn på projekt

Packendorff (1995) menar att projektledningslitteraturen är alltför praktiskt

inriktad. Han hävdar att projektet bör betraktas som en temporär organisation som

lyfter fram inbyggda spänningar, konflikter, mönster för interaktion och organisa-

tionskulturens inverkan på organisationen. Författaren menar att ett sådant

betraktelsesätt skulle leda till en djupare och mer givande teoribildning inom

ämnet. Packendorff definierar den temporära organisationen på följande sätt:

•  en temporär organisation är en samling organiserade och kollektiva handlingar

ämnade att resultera i en icke rutinartad process och/eller framställandet av en

unik produkt

•  en temporär organisation har en förutbestämd tidpunkt vid vilken

organisationen förväntas upphöra att existera

•  den temporära organisationen utvärderas utifrån någon form av

prestationskriterium

•  den temporära organisationen är så komplex med avseende på roller och antalet

roller att den kräver en aktiv och medveten organisering

Övergången till att betrakta projekt som en temporär organisation medför att

traditionella koncept inom projektstyrning såsom planering och struktur blir

mindre viktiga. Istället blir samspelet mellan individer och individers agerande det

intressanta. Fokus är temporära organisationsprocesser, det vill säga den medvetet

hållna sociala interaktion som sker mellan individer som arbetar tillsammans för
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att uppnå ett gemensamt syfte, men som uppfattas subjektivt av varje enskild

individ. Planering och struktur kan vara viktiga beståndsdelar i denna process, men

det är den subjektivt uppfattade innebörden av projektplaner och projektstruktur av

den enskilde projektmedlemmen som avgör vad som verkligen kommer att åstad-

kommas inom projektet. Skillnaden mellan den traditionella synen på projektet och

den temporära organisationens organisationsprocess kan åskådliggöras enligt

figuren nedan: (Packendorff, 1995)

                      Projekt metafor

Forsknings fokus

Projekt som ett verktyg Projekt som en

temporär organisation

Utveckling Planering Förväntningar

Implementering Styrning Handling

Avslutning Utvärdering Lärande

Figur 3.2 Projekt som verktyg eller temporär organisation, Packendorff, 1995, s. 328

Vi anser, liksom Packendorff (1995), att det finns en poäng med att byta fokus på

detta sätt och därmed rikta intresset mot de mer komplexa delarna som utgörs av

interaktionen mellan medarbetarna inom projektet. Genom att fokusera på den

temporära organisationsprocessen och individen som är en del av denna tror vi att

bakomliggande orsaker till konflikter lättare kan upptäckas. Bristfällig

kommunikation, outtalade eller ouppfyllda förväntningar eller skilda målsättningar

och värderingar ser vi som exempel på sådana bakomliggande orsaker till att

konflikter uppstår. Eftersom multiprojektmiljön är mer komplex än det enskilda

projektet, anser vi att Packendorffs resonemang är en viktig utgångspunkt vid

studiet av multiprojektmiljöer.
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3.1.4 Vad är multiprojektmiljö?

Enligt Engwall (2000) refererar multiprojektmiljö till flera samtidigt pågående

projekt inom en organisation. En sådan miljö förekommer i alla typer av

organisationer som utför större delen av sin verksamhet i projektform. Payne

(1995) menar att inom sådana organisationer utförs flera av projekten parallellt och

brukar således resurser från samma resurspool. Detta innebär att projekten måste

integreras med avseende på styrning och ledning. Vidare är enligt Engwall (2000)

projekten beroende av och påverkar varandra på ett eller annat sätt. Beroendet

mellan de parallella projekt som utförs inom en organisation kan vara hierarkiskt

eller kan vara ett resultat av att projekten utgör delprojekt inom ett större program

som fokuserar på samma kund, område eller teknologi. Projekten kan också vara

en samling oberoende projekt med åtskilda mål. Författaren understryker också att

projekt påverkas och är beroende av den övriga organisationskontexten. Vidare

menar han att mindre projekt påverkas i större utsträckning än vad stora projekt

gör, på grund av att de har färre resurser till sitt förfogande samt att deras livscykel

ofta är kortare. Dessa mindre projekt påverkar således inte organisationen i samma

utsträckning som de större.

Engwall (2000) indelar multiprojektmiljöer i homogena och heterogena miljöer,

vilka kräver olika slags styrning. Författaren menar att om projekten är homogena

finns det goda möjligheter att lära från tidigare genomförda projekt eftersom det

finns en likhet mellan projekten. Detta leder till möjligheter att införa ett

standardiserat och rutinartat arbetssätt, vilket underlättar styrningen. Heterogena

projekt skiljer sig då det gäller storlek, ursprung och/eller andra karaktäristika. Det

är då inte lika lätt att lära av tidigare erfarenheter och därför blir osäkerheten större,

vilket leder till att styrningen inte blir lika självklar. Payne (1995) hävdar
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emellertid att projekt ofta behandlas som om de vore homogena, trots att de inte är

det. Han menar att variationen av projekt i en multiprojektmiljö oftast är stor,

vilket kräver flexibel styrning.

Globerson et.al (1997) framhäver att multiprojektledning inte endast kan betraktas

som att leda flera enskilda projekt. I en organisation som driver flera parallella

projekt med begränsade resurser uppstår ständiga intressekonflikter, då mer än ett

projekt ofta kräver samma resurs vid samma tidpunkt. Om projektet är av sådan

natur att dess arbete tillåter noggrann tidsplanering och om varje uppgift erhåller

den resurs som krävs, kan dessa konflikter delvis undvikas genom noggrann

planering. Problemet blir således mycket svårare att bemästra då det är svårt att

fastställa när i tid vissa uppgifter kommer att uppstå. Komplexiteten ökar

ytterligare när osäkerheten rör hur lång tid det kommer att ta att lösa uppgiften,

vilket ofta är fallet för uppgifter inom forsknings- och utvecklingsenheter.

Eskeröd (1996) kritiserar den forskningen hon funnit inom multiprojektmiljö

utifrån en liknande ansats som den Packendorffs (1995) resonemang utgår ifrån.

Hon kritiserar den dominerande forskningen därför att den inte tar hänsyn till

turbulensen och dynamiken i omgivningen. Vidare menar författaren att

forskningen inte heller tar hänsyn till att projekt är sociala konstruktioner där

människor måste samverka. Hennes empiriska forskning inom två danska företag

visar att multiprojektmiljöer är flexibla och att de sociala relationerna inom och

mellan projekten påverkar multiprojektmiljön i stor utsträckning.
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3.1.5 Referensramens fortsatta upplägg

Utifrån introduktionen till begreppen projekt, projektledning och multiprojektmiljö

ovan kan vi konstatera att flera författare, bland andra Packendorff (1995) och

Turner (1999), poängterar vikten av att studera organisationen för att förstå projekt

och projektledning. Payne (1995) hävdar att projekt vanligtvis är heterogena, det

vill säga att de skiljer sig åt med avseende på en rad viktiga karaktäristika, och att

flexibilitet därför är ett nyckelord för multiprojektmiljön, vilket även betonas av

Eskeröd (1996). Enligt Mintzberg (1983) är adhocratin en flexibel

organisationsform som lämpar sig för att bedriva innovativt arbete, varför vi har

valt att ytterligare förklara innebörden av denna organisationsform. Adhocratin

använder vanligtvis en matrisstruktur, vilken vi också har för avsikt att studera mer

ingående. Slutligen har vi valt att komplettera den styrning som Mintzberg (1983)

redogör för, nämligen ömsesidig anpassning, genom att introducera Simons (1995)

styrsystem som ger en vidare syn på begreppet styrning. Detta eftersom vi, liksom

Merchant i Berry et. al (1995), anser att styrning är mångdimensionellt och bygger

på organisationsstruktur, rutiner, sociala relationer och individuell styrning.

3.2 Adhocrati

Enligt Mintzberg (1983) är adhocratin den enda organisationsform som är kapabel

att bedriva sofistikerat innovativt arbete. Den enkla hierarkin kan vara innovativ,

men är begränsad till relativt okomplicerade uppgifter. Maskinbyråkratin liksom

den professionella byråkratin är snarare prestations- än problemlösningsinriktade,

och är utformade för att perfektionera ett relativt standardiserat arbetssätt, inte för

att uppfinna nya. Den divisionsuppdelade organisationen löser maskinbyråkratins
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problem med strategisk inflexibilitet, men dess fokus på kontroll genom

standardiserade produkter, främjar inte nytänkande. Sofistikerat, innovativt arbete

kräver en organisationsform som kan blanda expertis från olika avdelningar i

fungerande adhocratiska projektgrupper. Adhocratiska organisationer återfinns

således i komplexa och dynamiska miljöer. En av Mintzbergs hypoteser är att en

dynamisk omgivning ställer krav på en organisk organisation och en komplex

omgivning kräver en decentraliserad struktur. Adhocratin är den enda

organisationsform som både är organisk och decentraliserad. Enligt Mintzberg

(1983) tenderar forskningsbaserade företag att välja adhocratin på grund av

arbetets natur inom dessa företag; komplext, oförutsägbart och ofta

konkurrensutsatt.

Adhocratin kännetecknas av:

•  hög grad av organisk struktur,

•  låg formalisering av arbetssätt,

•  hög grad av horisontell specialisering baserad på formell utbildning,

•  tendens att gruppera specialister inom funktionella enheter för administrativt

arbete, men inom ramen för små, marknadsinriktade, projektgrupper för att

utföra operativt arbete,

•  tillit till sammanbindande länkar för att främja ömsesidig anpassning, vilken är

den centrala koordineringsmekanismen inom och mellan dessa arbetsgrupper,

•  selektiv decentralisering av och inom grupperna, som är lokaliserade till olika

platser inom organisationen och involverar olika sammansättningar av

linjechefer, personal och operativa experter

Att arbeta innovativt innebär att bryta med etablerade arbetsmönster, vilket innebär

att den innovativa organisationen inte kan tillämpa standardiserade metoder för
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koordinering. Detta medför att den byråkratiska strukturen måste undvikas.

Exempel på karakteristika för den byråkratiska strukturen som bör undvikas är:

skarpa gränser mellan avdelningar, hög grad av differentiering mellan enheter, hög

grad av formaliserat arbete samt stor vikt vid planerings- och kontrollsystem.

Adhocratin bör framför allt vara flexibel. Ytterligare ett kännetecken för adhocratin

är enligt Mintzberg (1983) att omorganiseringar är mycket vanliga.

Informations- och beslutsprocesser sker informellt och flexibelt för att främja

innovativ problemlösning. Detta innebär att hierarkiska auktoritetskedjor över-

skrids när så krävs. Den adhocratiska organisationsformen är nödvändig vid

komplexa problem, där expertis från flera specialistområden måste samverka och

kan därför inte ledas av en central ledare. Existerande kunskap och färdigheter ska

fungera som en bas utifrån vilken ny kunskap kan skapas. För att möjliggöra detta

måste existerande kunskapsbaser ständigt kombineras på nya sätt. Adhocratin

måste därför arbeta över de traditionella avdelningsgränsernas uppdelning av

kompetenser. Mintzberg menar att de olika specialisterna inom adhocratin måste

förenas inom ramen för mångdisciplinära grupper organiserade utifrån ett specifikt

projekt eller innovation. (Mintzberg, 1983)

3.2.1 Den operativa och den administrativa adhocratin

Mintzberg (1983) identifierar två typer av adhocratier, den operativa och den

administrativa adhocratin. Inom den operativa adhoctarin sker innovation och

problemlösning utifrån uppdrag från externa kunder, medan arbetet inom den

administrativa adhocratin sker på uppdrag av den egna organisationen.
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Inom den operativa adhocratin tenderar administrativt och operativt arbete att gå in

i varandra och det är svårt att skilja mellan planering och organisering av projekt-

arbetet och dess utförande. Såväl planering och organisering som utförande kräver

specialistkompetens som består av en ny sammansättning kompetenser för varje

projekt. Detta medför ofta att företag inom den operativa adhocratin inte skiljer

mellan ledare och administrativ personal samt operativ specialistkompetens, de

olika funktionerna arbetar snarare sida vid sida. Även om en mer formell

uppdelning sker, är arbetet av en sådan karaktär, att det resulterar i en så tät

kommunikation och nära samarbete funktionerna emellan, att innehavare av dessa

funktioner näst intill kan byta roller med varandra. Mintzberg anger bland annat

konsultfirman och reklambyrån som typiska exempel på den operativa adhocratin.

(Mintzberg, 1983)

Arbetet inom den administrativa adhocratin utförs, liksom inom den operativa, i

projektform. Här dras däremot en skarp gräns mellan det administrativa- och det

operativa arbetet. På så sätt kan det administrativa arbetet organiseras adhocratiskt

samtidigt som det operativa arbetet, som är av mer löpande karaktär, utförs

standardiserat. I vissa fall organiseras det operativa arbetet inom ramen för en

separat organisation, alternativt kontrakteras ut till en extern utförare. På detta sätt

kan organisationen fokusera på det innovativa och utvecklande arbetet inom

organisationen. Här ges oljebolaget, på grund av dess i hög grad automatiska

produktionsprocess, som exempel på organisationsformen. (Mintzberg, 1983)

3.2.2 Adhocratins koordineringsmekanismer

Mintzberg (1983) hävdar att på grund av arbetets komplexa karaktär, måste

uppgifter kopplade till koordinering utföras av dem som besitter den specifika
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kunskap och de färdigheter som krävs för att utföra projektarbetet, det vill säga av

dem som deltar i det specifika projektet. Koordinering inom adhocratin sker därför

genom ömsesidig anpassning, och understöds av en uppsättning sammanbindande

länkar. Samordningschefer och andra sammanlänkande positioner måste upprättas

för koordinering av arbetet inom och mellan de funktionella enheterna och

projektgrupperna. Projektgrupperna organiseras i sin tur, som tidigare nämnts,

utifrån uppgiftens karaktär. Cusumano & Nobeoka (1998) har studerat utvecklings-

enheter inom bilindustrin och har kommit fram till att just ömsesidig anpassning är

mycket viktigt i en multiprojektmiljö. Projekten måste hela tiden anpassa sig till

varandra eftersom det vanligtvis förekommer komplexa beroenden mellan

projekten. Författarna poängterar också vikten av att dra nytta av användandet av

gemensam design samt användandet av gemensamma resurser. Dessutom är det en

fördel om vissa av projektens arbetsuppgifter är gemensamma. Detta medför att

integreringen mellan projekten blir ännu mer effektiv.

Enligt Mintzberg (1983) finns det inom adhocratin tre huvudsakliga typer av

ledare: funktionella- (linje-), samordnande- och projektledare, varav det framför

allt finns många projektledare eftersom projektgrupperna måste vara små för att de

ovan nämnda koordineringsmekanismerna ska fungera. De flesta ledare styr här

inte genom direkt ordergivning. Istället utgör deras främsta uppgift att agera som

förhandlare och sammanbindande länkar och på så sätt koordinera arbetet inom de

olika projektgrupperna samt mellan dem och de funktionella enheterna.

Inom både den operativa och den administrativa adhocratin har linjechefer liten

anledning att utöva direkt kontroll på operatörerna, vilket beror på att operativt och

administrativt arbete sammanfaller inom den operativa adhocratin. Inom den

administrativa adhocratin är anledningen att det operativa arbetet utförs mer eller
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mindre frikopplat från det administrativa. Ledarnas roller är att vara deltagande

medlemmar i projektgruppen med särskilt ansvar för koordinering inom och

mellan projektgrupperna. Ledarna agerar mer som kollegor än som ledare och

erhåller inflytande utifrån sin expertkompetens och sociala förmåga, snarare än

utifrån formell position. Detta innebär att vikten av formell auktoritet och direkt

styrning minskar avsevärt och att gränserna mellan chefer och övriga medarbetare

suddas ut. Makt över beslutsprocesser innehas av alla med expertis och kunskap

oavsett position. Slutligen är behovet av en stödenhet som utvecklar system-

hjälpmedel för styrning av verksamheten låg, eftersom koordinering inom

adhocratin inte kan standardiseras. (Mintzberg, 1983)

3.2.3 Adhocratins strategiprocess

Utformningen av adhocratins strategi sker inte på en särskild nivå inom

organisationen. Strategin är sällan explicit uttalad, utan är ett resultat av ett

kontinuerligt beslutsfattande. Strategin skapas i samband med att beslut inom och

rörande projekt fattas, vilket innebär att adhocratier inte, liksom i den traditionella

organisationen, skiljer mellan formulering och implementering av strategi. På

grund av arbetets innovativa och problemlösande karaktär, kan inte en strategi,

utifrån vilken konsekventa beslut ska fattas, till fullo uttalas i förväg. Inom den

operativa adhocratin är till exempel arbetet beroende av vilka projekt som ska

utföras, vilket i sin tur är beroende av hur väl tidigare projekt utförts. Därför kan

strategin aldrig helt fastläggas, utan förändras ständigt beroende på vilka projekt

som kommer in. Då strategin skapas kontinuerligt i samband med att projekt

kommer in, innebär det att strategiprocessen kontrolleras av alla de som beslutar

om vilka projekt som ska utföras och hur. Inom den operativa adhocratin

inkluderar det linjechefer, personalansvariga och utförare, det vill säga mer eller
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mindre alla inom organisationen. Strategiprocessen fungerar på ungefär samma sätt

inom den administrativa adhocratin. Skillnaden är att den administrativa adhocratin

tenderar att ha färre pågående projekt samt att dessa pågår under en längre tid och

involverar fler personer på ett mer interaktivt sätt. Dessutom tenderar den

administrativa adhocratin att agera på en mer koncentrerad marknad, eftersom den

utför projekten åt sig själv och inte åt flera olika typer av externa kunder. Större,

mer integrerade projekt och en mer fokuserad sfär av operationer innebär att varje

specialists uppgifter måste struktureras mer noggrant än inom den operativa

adhocratin. (Mintzberg, 1983)

3.2.4 Företagsledningens roll

Även om inte ledningen ägnar mycket tid åt att formulera explicita strategier måste

mycket tid ägnas åt att göra strategiska val och att hantera störningar som kan

uppstå inom en flytande struktur. Inom en organisation, där auktoritära positioner

inte har så stor betydelse och där arbetsgrupperingar är mycket föränderliga,

uppstår ofta aggressioner och konflikter. Ledarens uppgift blir då att kanalisera

denna aggression till produktivitet och kunna hantera mänskliga relationer.

Ledaren måste inneha en förmåga att övertyga och att förhandla eller att på annat

sätt få individualistiska experter att på ett smidigt sätt samarbeta inom

mångdisciplinära arbetsgrupper. Därutöver är ledningens uppgift att styra

projekten, vilket är en mycket svår uppgift på grund av att inga styrmetoder går att

förlita sig till för att erhålla kompletta och tydliga rapporter vid innovativt projekt-

arbete. Istället krävs en varsam och personlig styrning av projekten för att säker-

ställa att de blir färdiga enligt plan. (Mintzberg, 1983)
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Den kanske viktigaste enskilda ledningsfunktionen, särskilt med avseende på den

operativa adhocratin, uppges dock enligt Mintzberg vara att knyta kontakter med

den yttre omgivningen. Eftersom den administrativa adhocratin tenderar att

fokusera på en klart definierad marknad är däremot ett jämnt arbetsflöde mer

säkerställt. (Mintzberg, 1983)

3.3 Matrisorganisation

Mintzberg (1983) menar att adhocratin tenderar att formera grupper utifrån

marknad och funktion inom ramen för en matrisstruktur. På så sätt kan

organisationen vara flexibel samtidigt som de olika specialisterna kan bibehålla sin

koppling till de funktionella enheterna. Projektarbete kan dock organiseras på olika

sätt (Cleland, 1999, Engwall, 2001, Turner, 1999 m.fl.). De olika sätt som här

åsyftas skiljer sig med avseende på var resurserna lokaliseras, det vill säga om

projektmedlemmarna arbetar isolerat från organisationens övriga arbete, eller om

de arbetar på sin projektuppgift integrerat med den övriga verksamheten. Den

funktionella organisationen respektive projektorganisationen utgör här motpoler. I

den funktionella organisationen integreras projekt inom ramarna för

linjeorganisationen och i projektorganisationen sker organiseringen helt utifrån

projekten. Istället för funktionella avdelningar är organisationen därmed uppdelad i

avdelningar för projekt A, B, C och så vidare. Båda dessa organisationsformer är

relativt inflexibla och mellan dessa två extremer befinner sig matrisorganisationen.

Enligt Berggren (2001) kan företaget genom matrisorganisationen dra fördel av de

båda organisationsformernas styrkor samtidigt som arbetsuppgifterna balanseras

mellan den funktionella organisationen och projektorganisationen. Den funk-
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tionella organisationen ansvarar för att rätt specialistkompetens finns att tillgå samt

att arbetsmetoder utvecklas och uppdateras. Projektorganisationen har till uppgift

att samordna projekten över avdelningsgränserna för att projektens mål ska kunna

uppnås. Oftast utses delprojektledare på de olika funktionella avdelningarna som

ansvarar för projektarbetet inom respektive avdelning. Enligt bland andra Cleland

(1999), Meredith & Mantel (2000) och Turner (1999) har matrisorganisationen

alltid tonvikten på antingen linjeorganisationen eller projektorganisationen och

därmed kan matrisorganisationen variera i form. Vidare menar Berggren (2001) att

om det tekniska kunskapsområdet utvecklas snabbt bör tonvikten ligga på den

funktionella organisationen därför att kompetens och arbetsmetodik är viktigare än

att snabbt kunna anpassa sig till marknaden. Om istället marknaden förändras

snabbt bör tonvikten ligga på projektorganisationen eftersom företaget då fort

måste kunna anpassas till förändringarna. I långa projekt bör en tät projekt-

organisation undvikas eftersom detta leder till att projektet blir avskilt från den

övriga verksamheten. I praktiken är det emellertid vanligast att företag med korta

projekt har tyngdpunkten på den funktionella organisationen medan företag med

långa projekt har tyngdpunkten på projektorganisationen.

3.3.1 Fördelning och prioritering av resurser

Enligt Meredith & Mantel (2000) är problemet med ständigt begränsade resurser7

något som delvis kan förbättras genom matrisorganisationen eftersom företaget får

en mer holistisk syn på organisationen och på vilka projekt som pågår. Därmed kan

fördelning och prioritering av resurser bli lättare. Payne (1995) poängterar vikten

av att ha lämpliga resurser och att kunna fördela dessa på lämpligt sätt mellan

                                          
7 Med resurser avses i detta avsnitt projektmedarbetare.
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projekten. Han menar att genom någon form av urvalsprocess som begränsar

antalet projekt till att bara omfatta de mest lämpliga, kan resurserna utnyttjas på ett

bättre sätt, vilket leder till ökad lönsamhet. Anell (2000) föreslår att en projekt-

portfölj används, vilket innebär att företaget på ett systematiskt sätt väljer,

utvärderar och styr projekt. Företaget kan då skapa ett system för att kontinuerligt

endast arbeta med projekt som överensstämmer med företagets strategi. Vidare bör

projekten inte bara överensstämma med företagets strategi, utan bör dessutom vara

lönsamma. Hennes studie av projektintensiva företag, som framför allt är baserad

på konsultföretag, visar bland annat att val av projekt inte alltid sker utifrån strategi

och lönsamhet.

Payne (1995) anser att alltför matematiska och mekaniska urvalssystem inte enbart

kan tillämpas för att göra en rättvis bedömning av om projektet ska ingå i

portföljen eller inte. Här uppenbaras ett viktigt problem som genomsyrar styrning

generellt, nämligen balansgången mellan noggrannhet i beräkningar, mätningar,

kalkyler, rapporter och analyser och kostnaden för att utföra dessa. Här måste

målsättningen vara tydlig från företagets sida, de måste veta vilken nyttan är och

ha prioriterat den. Vidare är det svårt att fånga de kvalitativa effekterna av ett

projekt i ett system som det ovan. Packendorff (1995) hävdar emellertid att det kan

finnas fler anledningar till att ett projekt startas än det strategiskt rationella. Ofta är

beslutet att starta ett projekt resultatet av en förhandling eller diskussion, där

många olika viljor är inblandade. Att få igenom ett projektförslag och således

vinna gehör i en sådan förhandlingssituation eller diskussion kräver många gånger

god retorik och förmåga att övertyga och övertala. Beslutet är således inte alltid

resultatet av en rationellt hållen urvalsprocess.
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Enligt Anell (2000) visar projektportföljen hur projekten är prioriterade och

underlättar därmed allokeringen och prioriteringen av resurser. Vidare är det

viktigt att veta hur mycket resurser som behövs för respektive projekt. Turner

(1999) menar att det bästa sättet att allokera resurser är att projektledaren arbetar

parallellt med arbetsuppgiftsbeskrivning och resursallokering samtidigt som

han/hon har kontakt med berörda linjechefer. Som exempel ges att de

arbetsområden och funktionella avdelningar som berörs av projektet definieras

under initieringsfasen. Under en senare fas arbetar projektledare med linjechefer

för att utveckla delmål (milestones), det vill säga ett identifierbart slut på en del av

projektet, och dessutom arbetar de med att utveckla ansvarsområden på strategisk

nivå. Därefter beslutas om vilka specifika resurser som ska allokeras till projektet.

Vidare har ett företag som arbetar i projekt ett antal resurser till sitt förfogande,

vilka utgör företagets resurspool. Det är emellertid inte säkert att alla resurser är

tillgängliga eftersom några kan vara allokerade till andra projekt. De resurser som

inte är tillgängliga utgörs ofta av de som innehar den mest eftertraktade

kompetensen. Det gäller då att företaget utbildar övriga medarbetare så att fler

erhåller den eftertraktade kompetensen. Om inte detta sker måste projektledare

förhandla med andra projektledare och resurser måste delas mellan projekten. Det

kan också bli så att resurser måste överföras från mindre kritiska projekt till mer

kritiska projekt. Resursallokering handlar således mycket om att förhandla och

samarbeta med linjechefer och andra projektledare.

3.3.2 Problem med matrisorganisationen

Mintzberg (1983) hävdar att genom matrisstrukturen används organisationen på ett

nytt sätt eftersom den ständigt tvingar organisationen till omorganiseringar. Genom

matrisstrukturen finns en inbyggd instabilitet i själva organisationsstrukturen, som
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beror på motsättningar inom organisationen med avseende på mål, värderingar och

prioriteringar. Meredith & Mantel (2000) anser att matrisorganisationen inte är helt

problemfri, framför allt på grund av de konflikter som kan uppstå mellan den

funktionella organisationen och projektorganisationen. Payne (1995) menar att

matrisorganisationen egentligen är i konflikt med sig själv eftersom linje och

projektorganisationen kan kämpa åt varsitt håll, istället för åt samma håll. Han

menar att det därför är viktigt att det finns ett gemensamt mål för hela

matrisorganisationen som alla kan arbeta emot. Berggren (2001) nämner att de som

arbetar i projekten har två chefer, en för den funktionella avdelningen och en för

projektet, vilket kan skapa spänningar mellan de två delarna av organisationen.

Vanligtvis har den funktionella organisationen mer formell auktoritet än projekt-

organisationen, vilket kan innebära att projektledaren har svårt att genomföra sitt

åtagande. Om alltför mycket makt tilldelas projektorganisationen kan detta leda till

dubblering av resurser eftersom varje projekt då själv måste sköta sina

administrativa uppgifter. Dessutom finns det risk för att subkulturer bildas inom

projekten samt att helhetssynen går förlorad. En bra balans kan uppnås om den

funktionella organisationen är resursägare och projektet tilldelas projektmed-

arbetare per projektbasis. I detta fall saknar projektledaren den formella

auktoriteten eftersom linjechefen har det övergripande ansvaret för projektmed-

arbetarna, måste projektledaren arbeta upp en reell auktoritet. Reell auktoritet kan

exempelvis byggas upp genom tidigare prestationer, god förmåga att lösa

konflikter samt förmåga att engagera projektmedarbetarna. Turner (1999) ser

projektets omfattning och organisation som ett kontrakt mellan projekt och moder-

organisation. Moderorganisationen är uppdragsgivare samt ägare av projektet och

dess resurser medan projektorganisationen är utförare samt utgör den part som

konsumerar resurserna. Författaren menar att det är genom detta kontrakt som

projektledaren förhandlar sig till inflytande och auktoritet.
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Eskeröd (1996) hävdar att problem också kan uppstå mellan projekten. Exempelvis

kan fördelningen av resurser försvåras av maktspel mellan projekten eftersom alla

projekt kämpar om att få mer resurser tilldelade just sitt projekt. Engwall &

Sjögren-Källqvist (2001) har även kommit fram till att konflikter mellan projekten

är vanligare än konflikter mellan linje- och projektorganisationen.

3.4 Styrning

När Simons (1995) studerade ett hundratal företag upptäckte han att de flesta

innovativa företag använder planerings- och kontrollsystem i större utsträckning än

vad traditionella företag gör. Studien resulterade i att han utvecklade teorier om hur

innovativa företag styrs och hur styrningen är kopplad till strategin. Dessutom

menar han att denna form av styrning leder till att företagets strategier ständigt

utvecklas. Inom innovativa företag kan strategier utvecklas både top-down och

bottom-up, vilket författaren anser vara fördelaktigt. För att detta ska lyckas måste

styrningen stimulera till denna utveckling. Styrningen av sådana företag kan, enligt

författaren, delas in i fyra styrsystem, beliefs systems, boundary systems,

diagnostic control systems och interactive control systems8. Nedan bild visar hur

dessa är relaterade till strategin.

                                          
8 Vi har valt att använda de engelska begreppen eftersom vi anser att bra svensk översättning

saknas.
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Figur 3.3 Styrsystem, Simons, 1995, s. 7

Alla dessa styrsystem är relaterade till och beroende av varandra. Författaren

beskriver relationen som Yin och Yang, det vill säga alla behövs och ingen går att

ta bort. Nedan följer en beskrivning av de fyra styrsystemen. (Simons, 1995)

3.4.1 Beliefs Systems

Simons (1995) menar att beliefs systems handlar om att bygga upp gemensamma

värderingar, vilka bland annat skapas genom att företaget informerar och

kommunicerar affärsidé och vision på ett formellt sätt. Systemet syftar till att

stimulera medarbetare att själva lösa problem utifrån de gemensamma

värderingarna. Detta system är därför särskilt fördelaktigt för företag som har

personal med hög kompetens som föredrar att arbeta självständigt. Genom beliefs

systems stimuleras också personalen att finna nya sätt att skapa värde, eftersom det

uppmuntrar till eget agerande. Medarbetarna känner engagemang för företaget,
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vilket betyder att de accepterar företagets värderingar. Simons hävdar att en

förutsättning för att detta ska lyckas är att värderingarna är förenliga med

medarbetarnas personliga värderingar. Även Anthony & Govindarajan (2001) talar

om vikten av gemensamma värderingar. Författarna hävdar att företagen måste ta

hänsyn till kulturen då de utformar formella styrsystem såsom exempelvis

planering, budgetering och rapportering. Vidare ser de kulturen som en informell

process, till skillnad från Simons (1995) beliefs systems, vilket är ett formellt

system för att utveckla gemensamma värderingar.

3.4.2 Boundary Systems

Simons (1995) beliefs systems handlar om positiva ideal, medan boundary systems

syftar till att sätta gränser för hur medarbetarna ska agera. Författaren menar att

boundary systems är som bromsar i en bil, utan dessa kan inte bilen köras fort.

Tydliga ramar behöver inte innebära att medarbetarna blir alltför styrda, utan

ramarna skapar förutsättningar för att medarbetarna ska kunna agera fritt, men

inom ett bestämt område. Tack vare boundary systems kan cheferna delegera både

arbete och beslut, vilket enligt författaren skapar förutsättningar för företaget att

uppnå maximal flexibilitet och kreativitet. Vidare menar författaren att behovet av

ramar ökar då osäkerheten i omgivningen ökar. Ageranden som kan skada

företaget eller till och med äventyra företagets framtid måste elimineras och

regleras inom så kallade gränser för affärsmässigt uppförande. Utöver dessa

förespråkar Simons att så kallade strategiska gränser införs som syftar till att stödja

strategierna och innebär att gränser för till exempel vilka kunder eller marknader

företaget ska fokusera på upprättas formellt. Att gå över gränsen kan i detta fall

leda till förluster för företaget. Merchant (1998) talar om kontroll av handlingar,

vilket vi ser som en form av boundary system. Skillnaden mellan dessa är att
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Merchants sätt kan uppfattas som mer uppstyrt. Merchant anger exempelvis olika

former av beteenderestriktioner, såsom passerkort, log-on ID till datasystem eller

åtgärder i form av att exempelvis överordnad chef godkänner fakturor. Även

budgeteringsprocessen ser författaren som en form av restriktion eftersom flera

personer godkänner budgeten.

Enligt Simons (1995) interagerar beliefs systems och boundary systems med

varandra. Beliefs systems utgör basen i form av gemensamma värderingar, vilka

styrs upp ytterligare med hjälp av de ramar som utgörs av boundary systems.

3.4.3 Diagnostic Control Systems

Enligt Simons (1995) är systemet för Diagnostic Control till för att företaget ska

kunna försäkra sig om att de förutbestämda målen uppnås. Chefer använder

diagnostic control systems (DCS) för att formellt kunna styra resultatet i önskad

riktning och för att kunna korrigera avvikelser vid behov. Detta sätt att styra är det

som oftast presenteras i ekonomistyrningslitteraturen och Simons menar att det

bland annat kan likställas med Merchants (1998) resultatkontroll, vilket innebär

identifiering av mål, mätning av resultat samt belöning av det uppnådda målet.

Simons (1995) nämner att affärsplan, budget, mål, projektstyrningsmetodik,

marknadsandelar och Management by Objectives (MBO) är exempel på denna

styrform. DCS förutsätter att det går att utveckla förutbestämda mål, att kunna

mäta resultatet samt att kunna korrigera avvikelser. Det kan exempelvis vara svårt

att använda detta system inom en forsknings- och utvecklingsenhet eftersom det är

svårt att förutse eller standardisera output för en sådan verksamhet. Dessutom är

DCS bara lämplig om ansvariga medarbetare också har möjlighet att påverka

output.
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Enligt Simons (1995) mäter DCS output för viktiga delar som är nödvändiga för att

kunna uppnå de strategiska målen. Dessa delar kallar Simons för kritiska

prestationsvariabler (critical performance variables). Exempelvis kan det handla

om lojalitet, kvalitet eller kundtillfredsställelse. Kaplan & Norton (1993) har

utvecklat ett DCS som de kallar för balanced scorecard. Detta styrkort fokuserar på

fyra olika perspektiv, det finansiella-, kund-, intern- samt innovation och lärande-

perspektivet. Inom varje perspektiv väljs sedan kritiska framgångsfaktorer, vilka

kan likställas med de kritiska prestationsvariablerna. Simons (1995) menar vidare

att det är viktigt att de mål som sätts upp också är möjliga att uppnå, men att de

heller inte bör vara alltför lätta att uppnå. Det är därför bra om chefer förhandlar

med sina underställda om målen. Om målen trots allt inte uppnås är det viktigt att

avvikelserna följs upp för att det ska vara möjligt att ta reda på den bakomliggande

orsaken. Författaren understryker att DCS inte bara är till för att cheferna ska

kunna få sina underställda att göra det de vill. Systemet handlar utöver det om att

fördela resurser på ett effektivt sätt, att samordna aktiviteter, att erhålla kritisk

information så tidigt som möjligt samt att bättre kunna arbeta med affärs-

utveckling. Inom DCS ingår också belöning, vilket anges vara en viktig del av

styrningen.

Ekonomi- och planeringsfunktioner har vanligtvis i uppdrag att underhålla och

arbeta med DCS. Fördelarna med att en fristående, opartisk, funktion sköter detta

är att vikten av att ha ett effektivt system för kontroll på så sätt understryks

eftersom dessa funktioner arbetar heltid med att förse organisationen med aktuell

information. Det kan också finnas nackdelar med detta, om dessa funktioner

presenterar alltför detaljerad och irrelevant information. (Simons, 1995)
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3.4.4 Interactive Control Systems

Detta system stimulerar till innovation och lärande som ska resultera i att nya

strategier utvecklas. Den strategiska osäkerheten är alltid närvarande och för att

minimera denna är det viktigt att ha fungerande interactive control systems (ICS).

Det är framför allt ledningen som är ansvarig för att övrig personal, både chefer

och anställda, engagerar sig i att utveckla nya strategier. Chefer erhåller formell

information från underställda genom regelbundna möten och därefter bearbetas och

diskuteras informationen av cheferna. ICS utvecklar således strategier genom ett

bottom-up tillvägagångssätt. (Simons, 1995)

Vi har tidigare presenterat jämförelsen mellan beliefs och boundary systems och

hur dessa interagerar. En liknande jämförelse kan göras mellan diagnostic control

systems och interactive systems för att ytterligare få förståelse för systemen.

Skillnaden mellan dessa är att DCS ser strategin som ett förutbestämt mål medan

ICS ser strategin som en vision som ständigt utvecklas. Syftet med den först-

nämnda är att skapa motivation och ge direktiv för att uppnå målen, medan den

sistnämnda syftar till att stimulera till dialog och lärande. DCS fokuserar på

historik och nutiden, medan ICS fokuserar på idag och imorgon. (Simons, 1995)
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 4 Tre multiprojektmiljöer

Vi har, som tidigare diskuterats, studerat tre utvecklingsenheter inom tre utvalda

fallföretag. Vi har valt att presentera de tre fallföretagen utifrån huruvida deras

matrisorganisationer har tyngdpunkten på linjeorganisationen eller projekt-

organisationen. Först presenteras BT Industries IS/IT avdelning, som påverkas av

företagets starka linjeorganisation, därefter presenteras SAAB Future Products,

som har en något starkare linjeorganisation än projektorganisation. Sist

presenteras Ericsson Radio Systems BSC, som har en starkare projektorganisation

än linjeorganisation.

4.1 BT Industries IS/IT avdelning

BT Industries är ett företag som tillverkar och säljer truckar för intern

materialhantering. Företaget har en världsmarknadsandel motsvarande ungefär 20

procent och ingår sedan år 2000 i Toyoda Automatic Loom Ltd, Japan. BT är

indelat i de tre affärsområdena Europa, Nordamerika och övriga världen.

Tillverkningen sker i sex tillverkningsenheter varav den största finns i Sverige. De

övriga finns i Belgien, Italien samt tre i Nordamerika. Huvudkontoret finns i

Mjölby, Sverige.

4.1.1 Organisationsstruktur

IS/IT avdelningen på BT Industries ingår i koncernstaben, där även avdelningen

för Public Relations och Corporate Finance ingår. På IS/IT avdelningen finns 28
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medarbetare varav åtta arbetar direkt mot produktionsbolaget i Mjölby. Av de

resterande 20 arbetar fyra med drift av systemen och ansvarar även för att

underhålla relationerna till systemleverantörerna. De övriga 16 personerna är

involverade i någon form av projektarbete. För IS/IT avdelningen ansvarar Håkan

Dahllöf, som vi har intervjuat. Utöver Håkan Dahllöf har vi intervjuat Bo Sivenius

som är Senior Project Manager och bland annat ansvarar för den övergripande

planeringen av projekten.

All personal på IS/IT avdelningen tillhör linjeorganisationen, men de flesta

personer som är involverade i projekt har inga klart definierade arbetsuppgifter i

linjeorganisationen. Deras arbete är endast relaterat till projekten. De projekt som

avdelningen är verksam inom är alla kopplade till något av affärsområdena inom

företaget och beställaren av de flesta projekt återfinns således inom företaget.

”System är inte teknik, system är processer, människor och teknik. Vad vi gör är

att addera värde mellan affärens krav och våra IS/IT-lösningar/.../vår uppgift är

att utvärdera behov och tekniklösningar på ett sådant sätt att vi kan erbjuda

kostnadseffektiva lösningar.”

Håkan Dahllöf

IS/IT avdelningen medverkar vid upphandlingen med systemleverantörerna,

hjälper till att starta upp projekt och deltar även i projektarbetet under projektets

gång. Därutöver är avdelningen delaktig i arbetet med att etablera en intern

förvaltningsorganisation efter projektets avslutande, vars uppgift bland annat är att

sköta relationen till den externa systemleverantören.
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”Vi är en länk mellan linjeorganisationen, som äger våra affärsprocesser, och

leverantören av IS/IT lösningen. Det innebär naturligtvis att vi dels måste förstå

våra processer och dels vad vår kund behöver/…/ vi måste ha förmågan att se

igenom leverantörernas löften och kunna dra nytta av IS/IT systemen så att vi kan

leverera kostnadseffektiva lösningar.”

Håkan Dahllöf

”I huvudsak är det fortfarande linjecheferna som har mest att säga till om. Det

som sker i linjen har högre prioritet än projektarbetet. Sedan finns det vissa

projekt som organisationen vet är, strategiskt, mycket viktiga och då blir det

svårare att ta loss folk från projekten för att de behövs i linjen. Men i vissa

situationer, till exempel om vi riskerar att inte klara våra åtaganden gentemot

kunden vinner alltid linjeorganisationen och projektet får stryka på foten. Och det

är väl på något sätt sunt, tycker jag.”

Håkan Dahllöf

BT anser att de har blivit bättre på att lyfta fram projekten inom organisationen och

få dem att betraktas som viktiga delar av företagets verksamhet. På grund av att

projektorganisationen utgör en förhållandevis liten del av hela organisationens

verksamhet kommer fokus på projekten att förbli  relativt liten och balansen mellan

linje- och projektorganisationen kommer därmed alltid att vara ojämn.

”Jag vet inte om balansen har så stor betydelse/.../ det viktiga när man driver

projekt är att hitta en tydlig organisationsform/.../det är bland annat viktigt att ta

hänsyn till de förutsättningar som medarbetarna har givits.”

Bo Sivenius
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För att projektmedarbetarna ska ha tid att engagera sig i projektarbetet anses det

vara mycket viktigt att de resurser som projekten blivit tilldelade av linjen har

frigjorts från åtminstone delar av linjearbetet. Projektarbetet får inte vara något

medarbetarna känner att de måste utöva vid sidan av linjearbetet.

4.1.2 Projekturval

Initiativ att starta ett IS/IT projekt sker antingen i samband med att den strategiska

affärsplanen utformas eller utifrån ett förslag som kommer någonstans ifrån

linjeorganisationen. Idag kan inga IS/IT relaterade projekt genomföras utan IS/IT

avdelningens inblandning, men tidigare koordinerades inte de olika IS/IT

relaterade projekt som drevs inom organisationen. Detta innebar att linjecheferna

själva kunde ta kontakt med systemleverantören och påbörja ett projekt utan IS/IT

avdelningens vetskap eller översyn. Till skillnad från tidigare är numera således

IS/IT avdelningen delaktig från början. I ett tidigt skede är avdelningen till

exempel delaktig i arbetet med att skriva en så kallad ”assignment specification”

som innehåller de första uppgifterna om projektet. Bland annat ska dokumentet

innehålla uppgifter om kunden, kostnader och beräknad tidsåtgång och utöver detta

en enkel konsekvensanalys som utreder hur projektet berör andra projekt. Innan

projektet får starta måste det sammanställda dokumentet godkännas av IS board.

Det finns två IS boards, Corporate IS board som är den övergripande enheten för

hela BT och BT Europe IS board som behandlar projekt som specifikt rör

affärsområdet Europa. Anledningen till att detta affärsområde har en egen

ledningsgrupp är att de flesta projekt inom företaget tillhör detta affärsområde.

Corporate IS board sammanträder endast några gånger per år och BT Europe IS

board sammanträder ungefär varannan månad. IS board har det övergripande
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ansvaret för planering och prioritering av projekt och fattar även beslut om när ett

projekt får starta. När prioriteringarna gjorts och projektet blivit godkänt för start,

erhåller projektet en plats i företagets projektportfölj. Alla godkända projekt

placeras på företagets IS/IT-projektkarta som anger prioritetsordningen på ett

tydligt sätt. På projektkartan indelas projekten inom BT Europe utifrån vilken

affärsprocess de behandlar. Det finns fyra huvudprocesser inom BT Europe (order

fulfilment, sales & marketing, service management och product development) och

därtill finns ett antal stödprocesser såsom IS/IT, Finance och Human Recource.

”Skälet till att vi gör de här prioriteringarna är att vi vill mer än vad vi klarar av,

vi har inte resurser nog att genomföra allt/…/de projekt som ger störst affärsnytta

godkänns för att starta inom en viss tidsperiod.”

Håkan Dahllöf

Affärsnytta innebär först och främst att projektet stämmer överens med någon eller

några av företagets övergripande affärsmål. På BT görs försök att kvantifiera

begreppet affärsnytta i så stor utsträckning som möjligt genom att den uppskattade

effekten av projektet mäts. Som exempel kan nämnas ökad försäljningsvolym per

säljare, som projektets genomförande förväntas ge upphov till. Ett projekt kan

också ge upphov till kvalitativa effekter såsom exempelvis ett förstärkt varumärke

eller ökad kundtillfredsställelse. I samband med att den förväntade affärsnyttan

prognostiseras undersöks även systemets förväntade driftskostnad som bör ingå i

beräkningen av kostnaden för projektets genomförande. Den sammanvägda

kostnaden jämförs sedan med de kvantitativa och kvalitativa effekter som projektet

förväntas ge upphov till.
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4.1.3 Pågående projekt

Projektägaren är vanligtvis innehavare av en relativt hög befattning inom

linjeorganisationen och kan utgöras av en affärsområdeschef, linjechef eller

processägare. Det är projektägaren som tillsammans med IS/IT avdelningen skriver

den så kallade ”project specification” som bland annat innehåller information om

beräknad kostnad, tidsplan och delmål (milestones). Dessutom innehåller

specifikationen en beskrivning av projektorganisation samt information om vem

som utsetts till projektledare och vilka som ingår i styrgruppen. För närvarande

finns 30 projekt på projektkartan, av vilka 25 är i pågående fas. Övriga fem har

ännu inte fått komma till start. Av de projekt som pågår utgörs fem av förstudier.

”Vi försöker begränsa oss till att endast ha ett par riktigt stora projekt åt gången i

pågående fas och dessa brukar vara indelade i delprojekt. De mindre projekten är

oftast bara indelade i faser.”

Håkan Dahllöf

Projektens omfattning varierar i hög grad. Det finns projekt som endast involverar

ett fåtal personer och pågår under några månader och det finns projekt som

involverar ett fyrtiotal personer under flera års tid. Budgeten varierar kraftigt och

omfattas av summor från etthundratusen till tvåhundramiljoner kronor.

Bemanningen av projektet sker delvis med personal från IS/IT avdelningen, men

till stora delar bemannas projekten av personal från de avdelningar som berörs av

projektet. De antal som nämns ovan omfattas endast av de personer som är

anställda inom projektet. De flesta projekt involverar utöver dessa även andra
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personer, vilket resulterar i att ett hundratal medarbetare kan vara indirekt

delaktiga på grund av att de berörs av projektet.

”Det är en blandning av kompetenser som ska in i projektet/…/det kan röra sig om

personer från något dotterbolag, IS/IT-, marknads- och ekonomiavdelningen. Som

regel vill vi att projekten ska ledas av någon från beställarorganisationen, men det

är inte ovanligt att beställarorganisationen inte förfogar över rätt typ av utbildad

projektledare och då måste vi låna ut projektledare från IS/IT avdelningen.”

Håkan Dahllöf

Tack vare projektkartan, uppdragsbeskrivningarna och IS/IT-planerna, av vilka de

sista syftar på uppdaterade projektplaner, är det lätt att se vilka slags projekt som

pågår. Kommunikationen mellan projekten sker till stor del informellt och det är

upp till varje projektledare och projektmedarbetare att själva se till att de har den

information de behöver. Beroenden mellan projekt identifieras innan ett projekt

påbörjas för att underlätta kommunikationen mellan berörda parter. På grund av att

integrationen mellan olika systemmiljöer är stark kan flera processägare dra nytta

av samma projekt, vilket utgör ett exempel på hur ett projekt kan beröra flera parter

och således vara beroende av mer än en systemmiljö.

”/… /vi är fortfarande ett rätt så litet bolag, så jag ser inte några svårigheter med

att hålla sig à jour med vad som pågår, det räcker med att prata med folk/…/Visst

skulle kommunikationen kunna ske formellt, men jag tycker att vi har den

information vi behöver, det handlar mer om att nyttja det som finns. Dessutom är

informationen alldeles för fort ”out of date”.”

Bo Sivenius
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Ytterligare en anledning till att kommunikationen till största del sker informellt är

att förutsättningarna ständigt förändras. Sivenius menar att en mer formell

kommunikation skulle leda till att flexibiliteten minskade.

Under den senaste tiden har BT tillfälligt tvingats avbryta ett antal projekt på grund

av att andra projekt, som plötsligt betraktats som viktigare, kommit emellan. Det är

IS board som avgör när sådana åtgärder måste vidtagas.

 ”/.../vi ser inte projektkartan som ett strikt dokument, utan försöker lära oss att

omprioritera och göra ”hold” på projekt. Det kan göras ”hold” på ett pågående,

bra, projekt på grund av att ett annat behov har uppstått som ger projektet ett

högre värde än det som redan pågår.”

Håkan Dahllöf

Än så länge har inte något projekt avbrutits, vilket mycket väl kan komma att ske i

framtiden om cost-benefit analysen visar sig vara felaktig och kostnaderna ökar för

mycket.

4.1.4 Planering av projekt

BT använder sedan något år tillbaka PROPS, vilket är en projektstyrningsmetod

som Ericsson har utvecklat. Hittills har ett fyrtiotal personer deltagit i utbildning

inom PROPS och vissa av de dokument som användes tidigare har numera

anpassats till PROPS. De dokument som framför allt tillämpas är ”project

assignment” och ”project specification”, vilka beskrivits ovan. Dessutom används

fasindelningen med ”tollgates” och ” milestones ”.
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”/…/det kommer nog att ta sin tid att få in rutin på att använda PROPS. Det

handlar om att långsiktigt bygga upp en projektkultur/…/ projektledare tvingas

inte till att använda hela PROPS, det viktigaste är att de är tydliga när det gäller

tollgates och milestones. PROPS är ju egentligen bara en verktygslåda som ska

användas som ett stöd.”

Håkan Dahllöf

Till varje projekt görs en projektplan som är relativt detaljerad och beskriver faser,

milestones och leveranser. Leveranserna beskrivs utifrån ett antal huvudaktiviteter.

”Är det ett projekt som löper över flera år, så kanske man godtar att projektplanen

inte är så detaljerad i de bortre faserna. Men om projektet i sin helhet inte är

längre än åtta till nio månader då bör man som regel ha rätt så bra kontroll på

aktiviteterna.”

Håkan Dahllöf

En del av projektplaneringen går att standardisera, men till stora delar är den

beroende av den kompetens och den kunskap som innehas av respektive

projektledare. Det är således mer en fråga om erfarenhet och känsla än av att följa

ett givet arbetssätt där många standardiserade konstanter finns att tillgå.

4.1.5 Fördelning och prioritering av resurser

”Ett stort problem är allokeringen av resurser. Alla på linjen har ju sina

avdelningsjobb vid sidan av projekten. Den största andelen av de personer som

deltar i ett projekt är människor som inte tillhör IS/IT avdelningen och de har ju

även andra jobb som ska skötas. Det svåraste är att få ihop styrningen på ett
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sådant sätt att de här resurserna nyttjas på bästa sätt, hänsyn måste tas till de

förutsättningar de har i sitt jobb.”

Bo Sivenius

Projektägaren ansvarar för förhandlingen med linjeorganisationen rörande de

resurser som behövs till projektet. Det vanliga är att projektägaren tar

projektledaren till hjälp för att avgöra och specificera de kompetenser som behövs,

det yttersta ansvaret har dock projektägaren. Då brist på resurser inom ett projekt

uppstår inleds en ny förhandling med linjeorganisationen, vilken kan ledas av

antingen projektledaren eller projektägaren.

”Det ska ju fungera så när projekt drivs att projektägaren går till linjen och begär

resurser och att linjen ser till att resurserna säkerställs. Jag tror att alla tjänar på

att det fungerar på det sättet, det är bara lite ovant att vara formell. Vi kan absolut

bli bättre.”

Bo Sivenius

Resurskonflikter kan även förekomma mellan projekten och rör då ofta IS-

koordinatorerna, vilka utgör viktiga nyckelpersoner för avdelningen på grund av att

de är experter inom de specifika processområdena.

”/…/IS-koordinatorerna blir flaskhalsar, helst vill man ha med dem i alla projekt,

men det går ju inte. Det finns en liten grupp människor som är knuten till IS-

koordinatorerna som man försöker delegera en del av arbetet till/.../Till stor del

handlar det om att våga delegera och låta andra ta ansvar, det är många gånger

en mognadsfråga.”      Håkan Dahllöf
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Den grupp som finns till för att avlasta IS-koordinatorerna kallas

förvaltningsgruppen och består av cirka fem personer som finns utspridda inom

organisationen, de flesta utplacerade i något av de olika dotterbolagen i Europa.  IS

koordinatorerna ansvarar för att se till att alla i gruppen kan representera processen.

Generellt sett uppstår många konflikter i situationer där stress är inblandad.

”Det uppstår ofta konfliktsituationer när man inte hinner med det som var tänkt

eller det visar sig att arbetet tog längre tid att utföra. Människor är ju olika

stresståliga/…/ konflikter uppkommer ofta när personer känner sig stressade från

olika håll.”

Bo Sivenius

4.1.6 Budgetering & rapportering

Tidigare fokuserade inte BT på budgeten, utan funktionalitet och tid var viktigare.

Detta innebar att projektägaren inte behövde diskutera kostnader med styrgruppen

och pengar allokerades direkt till densamme. Numera allokeras de ekonomiska

resurser som är avsedda för IS/IT-projekt direkt till IS/IT-avdelningen som därefter

tilldelar projekten deras budgeterade summa. På detta sätt hoppas företaget få

bättre kontroll på kostnaderna. På grund av att pengarna numera finns på IS/IT-

avdelningen kan en linjechef inte längre själv påbörja ett IS/IT-projekt. I framtiden

vill företaget ta ytterligare ett steg genom att låta projektledarna ansvara för

projektbudgeten, tanken är att tydligheten ska stärkas mellan beställare och

leverantör.

Projektbudgeten ska bland annat innehålla en uppskattning av tidsåtgången, men

någon uppföljning av hur många timmar som faktiskt åtgått sker däremot inte.
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”/…/vi håller inte på och mäter timmar. Vi har diskuterat det mycket, men vi tycker

inte att det ger så mycket. Vi är mer fokuserade på tidsplanen och på att uppnå ett

bra slutresultat.”

Håkan Dahllöf

Generellt uppges mätning utgöra ett område som BT inte har kommit särskilt långt

inom. Under projektets gång görs dock kontinuerliga uppföljningar gentemot de

uppsatta målen, till exempel gentemot delmål. På grund av att en korrekt

utvärdering inte kan göras förrän efter det att systemet implementerats är det svårt

att mäta funktionalitet och kvalitet, vilka är viktiga fokusområden för företaget.

”Leveransen kan ju mätas, det vill säga att man har levererat det man ska

leverera, men det är ju bara en dimension/.../att mäta kundnöjdhet till exempel tar

ju längre tid.”

Bo Sivenius

För att det mål som företaget trots allt har om att ständigt förbättra verksamheten

krävs, enligt Sivenius, att mätningar görs. Mätningarna måste dock vara värdefulla,

vilket innebär att klarhet måste råda med avseende på vad som ska mätas och vad

mätningarna skall användas till.

Rapportering sker inte utifrån ett bestämt koncept. Det är projektledarens ansvar

att, i samråd med projektägaren, åstadkomma en rapportering som är av intresse

för styrgruppen. Håkan Dahllöf tror dock att rapporteringen kommer att bli bättre

och mer naturlig i och med att fler utbildas inom PROPS. Vidare har företaget för

en tid sedan tillsatt en IS/IT-controller som i framtiden kommer att arbeta med att
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ta fram både ekonomisk och tidsmässig uppföljning. Styrgruppen sammanträder

vanligtvis vid varje delmål och brukar generellt sett vara mycket aktiva. Det är inte

alls ovanligt att diskussioner rörande exempelvis funktionalitet uppstår vid dessa

möten.

4.2 SAAB, Future Products

Saab Aerospace utvecklar hela flygplanssystem och delsystem för den militära

marknaden. Som underleverantör konstruerar och tillverkar de delar av stora civila

trafikflygplan. Future Products är en av tre affärsenheter som ingår i affärsområdet

Saab Aerospace. De andra två enheterna utgörs av Gripen samt Commercial

Products.

Inom affärsenheten Future Products bedrivs utvecklingsarbete kring framtidens

försvarssystem och teknologi. Vid sidan av det långsiktiga framtidsarbetet

utvecklas teknologi som stödjer nuvarande verksamhet – från produktionsprocesser

till kundstöd. Verksamheten har en tydlig inriktning mot nätverksförsvaret och

därmed på försvarssystem som integrerar lednings-, informations- och

verkansfunktioner och som kan fungera i nätverk.

Ett område som fått stor uppmärksamhet under 2000 är obemannade flygplan – så

kallade UAV (Unmanned Aerial Veichles). Saab deltar i ett antal

utvecklingsprojekt för att studera möjligheterna för UAV och inom Future

Products genomförs olika konceptstudier på området. Andra viktiga områden är

kommande svenska och nordiska anskaffningar av helikoptrar, samt underhåll av

JA37 Viggen och skolflygplanet SK60.
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4.2.1 Organisationsstruktur

Antalet anställda inom Future Products uppgår till ungefär trehundra. Av dessa

tillhör cirka trettio ledningen och resterande del tillhör någon av enhetens

avdelningar. Future Products är uppdelad i följande fyra avdelningar:

Strukturutveckling (framtagning av flygplanskropp), Systemteknikavdelningen

(elektroniksystem och programvara), Operationsanalys (analys av produkternas

användning) och kundstöd. Inom dessa avdelningar sker arbetet med själva

produkterna, såsom exempelvis produktkonstruktion och framtagning av program-

vara samt dokumentation som levereras till kund. Därutöver finns en försäljnings-

och marknadsföringsavdelning som är kopplad till produkterna.

Ett produktområde kallas på SAAB för ett programområde, till vilka således ett

antal produkter är kopplade. Inom Future Products finns det fem programområden,

Operativa flygplan, Net Centric Warfare, Helikopter, Obemannade flygplan samt

Teknologi. Varje programområde kan ses som ett projekt som löper under en

mycket lång tid om motsvarande cirka trettio år, och ingår som en del i den

övergripande affärsenhetens affärsstrategi. Inom varje programområde pågår sedan

ett stort antal projekt av varierande längd och omfattning, vilka programledaren

ansvarar för. Bland annat är det programledaren som avgör vilka projekt som ska

genomföras inom programmet.

Lars Sjöström, som är en av de två personer vi har intervjuat på Future Products är

ansvarig för programområdet Teknologi, inom vilket system tas fram med syfte att

stödja produktutveckling inom samtliga affärsenheter. Tanken är framförallt att

programområdet Teknologi ska fungera som en stödenhet för de andra verksamhet-

erna och dess uppgift är att optimera tekniken i såväl produkter som processer. Den
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andra personen vi har intervjuat är Lennart Idegren, chef för området projekt-

ledning och verksamhetsutveckling som tillhör avdelningen för Systemteknik inom

Future Products. Lennart Idegren är även multiprojektansvarig för avdelningen.

Future Products är organiserad som en matrisorganisation där de fyra avdel-

ningarna återfinns på den horisontella axeln i matrisen och de fem program-

områdena på den vertikala. Avdelningarna tillgodoser organisationen med resurser

och programområdena utgör organisationens operativa enheter, vilket innebär att

de ansvarar för att ta hem och genomföra affärer. Programområdena Obemannade

flygplan och Teknologi fungerar något annorlunda än de övriga tre. Inom program-

området Obemannade flygplan finns det inte några produkter på grund av att man

inom området befinner sig i en studiefas. Studien bedrivs i samarbete med svenska

försvaret samt med myndigheter och industri i andra länder. Programområdet

Teknologi ansvarar endast indirekt för att ta hem och genomföra affärer, eftersom

det, som redan nämnts, fungerar som en stödenhet för de andra verksamheterna.

Inom varje avdelning finns en avdelningschef samt ett antal personer som är

anställda som projektledare. Inom avdelningen för Systemteknik har det tillsatts ett

särskilt område för projektledning som består av sex projektledare, utöver Lennart

Idegren. Dessa projektledare arbetar åt programledarna.

I enlighet med den balanserade matrisen ska projektledaren avgöra vad som ska

göras och när det ska göras, medan linjechefens uppgift ska vara att avgöra vem

som ska göra jobbet samt vilka metoder och vilken teknik som ska användas. Idag

råder obalans, linjecheferna är oftast starkare.
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Några linjechefer har ibland haft intresse av att vara involverade och engagerade i

projekten i större utsträckning än vad som anses vara lämpligt. Projektledaren har

därmed fått för lite att säga till om. Situationen kan även vara den omvända då till

exempel projektledaren anser att han eller hon ska ges full frihet att styra

projektarbetet näst intill frikopplad från linjechefen efter det att resurserna blivit

tilldelade. Sådana situationer uppstår ofta då projektledare är tekniskt mycket

kunniga och således mindre beroende av linjeledarens kompetens och erfarenhet.

En vanligt förekommande konfliktsituation uppstår i de mindre projekten därför att

linjechefen inom dessa projekt ofta fungerar både som projektledarens och

resursens chef. Sådana typer av konflikter kan i värsta fall leda till att

projektledarens möjligheter att genomföra sina åtaganden försvåras. En

huvudsaklig anledning till att konflikter uppstår är generellt att linjecheferna är

oklara över vilken deras roll är. I projektstyrningsmetoden PSM finns rollerna

beskrivna, men är inte tillräckligt väl förankrade inom organisationen.

”Det finns mycket kvar att göra för att få balansen mellan linje och projekt att

fungera.”

Lennart Idegren

4.2.2 Projekturval

Försvarsmarknaden har, jämfört med konsumentmarknaden, mycket långa

produktcykler. Här rör det sig om produkter med en livslängd på 30-40 år och en

utvecklingstid motsvarande ungefär fem år eller mera.
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”Ett ersättningsbehov kan urskiljas genom att studera vad som finns på

marknaden idag. På så sätt är det möjligt att räkna ut hur mycket som kommer att

behövas i framtiden och när nya produkter kommer att behövas /.../ det är ganska

enkelt att prognostisera ersättningsbehovet.”

Lars Sjöström

Svårigheten uppges vara att avgöra hur ersättningsprodukterna bör se ut och när de

måste börja utvecklas för att nå marknaden i tid. Vidare måste hänsyn tas till

situationen i omvärlden såsom pågående konflikter och nybildade allianser samt

till de krav som kommer att ställas på produkterna i framtiden. Sjöström uppger att

marknaden är svårförutsägbar, men inte särskilt dynamisk.

Sjöström har dels arbetat med att styra projektportföljen för Teknikområdet och

dels med att utveckla en process för arbetet med motsvarande portfölj för övriga

programråden inom Future Products. Sjöström framhäver att det ännu så länge har

lagts ned mer arbete på själva urvalet av projekt, än på styrning av pågående

projekt. Den urvalsprocess som beskrivs nedan är den som tillämpas inom

programområdet Teknologi, men processen anses vara representativ för hela

Future Products.

Den första fasen i processen syftar till att klargöra hur marknaden ser ut, för att

kunna fastställa en tydlig målbild utifrån vilken urvalet av projekt sedan sker. Vad

det gäller militär flygindustri räknar inte SAAB med att i framtiden göra egna

flygplan, utan utvecklingen och tillverkningen kommer att ske i samarbete med

företag i andra länder. Detta innebär att försvarsmarknaden i andra länder måste

studeras för att möjliga framtida samarbetspartners ska kunna fastställas. Vidare

uppges försvarsmarknaden styras av politisk vilja, militära behov och hotbilder
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samt av ekonomiska och tekniska möjligheter. Sjöström framhäver att det gäller att

hitta möjliga matchningar mellan  behov och viljeyttringar.

I processens andra fas försöker man att beskriva möjliga affärer och produkter på

ett relativt enkelt sätt för att kunna jämföra dessa, och för att kunna uppskatta hur

omfattande och när i tiden de beräknas uppstå.

”Det är som att bygga upp ett produktscenario egentligen, från och med nu och in

i framtiden. Det gäller att uppskatta vilka produkter vi tror att Saab Aerospace

kommer att vara involverade i, hur stora de kan vara och när i tiden de kommer att

ligga. Lyckas vi göra det har vi en ganska bra målbild för produktutvecklingen.”

Lars Sjöström

Genom att förstå hur marknaderna, förutsättningarna och hur samarbetsmöjlig-

heterna ser ut är det möjligt att ta fram en målbild utifrån vilket projekt sedan kan

väljas. Efter det att möjliga affärer har beskrivits går arbetet vidare genom att ett

antal så kallade spelkort tas fram, vilka syftar till att beskriva produktlivscykeln i

tre faser på ett förenklat sätt. De tre faserna utgörs av en utvecklingsfas, en

produktionsfas och en driftsfas. Spelkorten innehåller bland annat information om

marknad, förutsättningar, samarbetsmöjligheter, risker samt osäkerhet.

”Spelkorten representerar en allmän bedömning av en sådan affär/.../ för var och

en av de tre faserna anges när den bedöms komma att starta och hur länge den

kommer att pågå/.../ en väldigt grov bedömning av resursbehov och andra

ekonomiska parametrar, exempelvis större kvantiteter av inköp och

leverantörsdelar görs dessutom.”

                                            Lars Sjöström
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Resursbehovet är relativt grovt uppskattat och görs utifrån ett antal standardiserade

kompetensområden. Fasindelningen är också mycket förenklad, insatser som görs

under respektive fas antas enligt modellen exempelvis ligga på en konstant nivå,

vilket inte överensstämmer med verkligheten, där resursbehovet egentligen är

markant stigande i början av en ny fas för att sedan avta starkt mot slutet.

”Det kan ju handla om produkter som kommer ut först om tjugo år och det går inte

att erhålla någon större precision i det. Därför har vi valt att göra på detta enkla

sätt/.../det är ett sätt att fånga in bedömningar per affär i form av spelkort.”

Lars Sjöström

Nästa steg i processen är att välja och välja bort spelkort samt att gruppera dem

utifrån programtillhörighet, vilket oftast sker i seminarieform tillsammans med

ledningen för affärsenheten eller affärsområdet. Det händer att spelkort tas fram

utifrån olika mer eller mindre positiva marknadsförutsättningar och bedömningen

görs utifrån ett perspektiv om cirka 20 år. Det händer att spelkort tillkommer på

grund av att förutsättningarna har förändrats eller på grund av att nya möjligheter

har dykt upp. Inom detta stadium är det viktiga att försöka bedöma vilka produkter

som är tänkbara, däremot vilken avkastning de förväntas generera görs först

senare.

”Det gäller också att göra en rimlighetsbedömning av dessa scenarios och inte

bara önska att vi kommer att vara inblandande/.../Rimlighetsbedömning har gjorts

på lite olika sätt, men vanligast är att vi sätter oss ned en gång per år, då vi

uppdaterar affärsplanen och arbetar igenom spelkorten/.../
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/…/Vi försöker undvika en affärsplan som bara ser ett scenario, vi vill ha fler

tänkbara scenarios i affärsplanen.”

Lars Sjöström

Utifrån den fastställda målbilden är nästa steg att försöka ta fram det övergripande

teknikbehovet, utifrån vilket prioriteringen av teknikutvecklingsprojekt sker. De

projekt som bedöms vara nödvändiga för att stödja de olika produktscenarierna tas

fram. Bland de teknikutvecklingsprojekt som antas, kan sådana ingå som omfattar

studiet av nya produktkoncept, vilka kan komma att förändra produktscenariot.

Projekt kan även omfattas av studier eller projekt som syftar till att öka

möjligheterna att behålla kritiska kompetenser.

Nästa steg är att prioritera bland teknikutvecklingsprojekten. När detta steg är nått

har Future Products en grov uppfattning om när de kommer att starta, vad de

innebär och vilka resursbehov de kommer att ge upphov till.

Teknikutvecklingsprojekten tas fram antingen direkt utifrån produktbehoven eller

utifrån andra förslag på projekt och idéer till projekt som uppstått någonstans inom

organisationen. Projektförslag ska kunna komma från alla delar av organisationen

och tanken är att alla idéer ska kunna fångas upp, i praktiken uppges det dock ännu

inte riktigt fungera på ett sådant sätt.

Värderingen av projekten sker inte enbart utifrån produktnytta, även andra viktiga

delar av affärsplanen vägs in i bedömningen. Strategier utvecklas utifrån fem

fokusområden som uppges kunna liknas vid en slags Balanced Scorecard metodik.

De fem fokusområdena är lönsamhetsfokus, kundfokus, samarbetsfokus,

verksamhetsfokus och medarbetarfokus.
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4.2.3 Pågående projekt

Så gott som allt arbete uppges pågå i projektform. Av Systemteknikavdelningens

cirka 125 anställda arbetar ungefär nittio till nittiofem personer i projekt och totalt

är ungefär åttio procent av de anställda på Future Products verksamma inom något

projekt. Vissa befattningar är enbart knutna till projektorganisationen,

programledarna tillhör till exempel inte någon avdelning. Det finns en viss typ av

arbete som drivs i projektliknande form, men som inte omnämns projekt utan

istället omnämns ändringsärenden. Ändringsärendena utgörs av mindre

förändringsarbeten i de färdiga produkterna och till dessa arbetsuppgifter utses inte

någon projektledare, men väl en uppdragsledare. Hur många avdelningar eller

områden som är involverade i ett projekt beror dels på projektets omfattning, men

även på syftet med projektet, det vill säga, på vad som ska åstadkommas.

SAAB Aerospace följer projektstyrningsmetoden PSM som är en anpassad form av

projektstyrningsmetoden PROPS, utifrån Saabs behov. När ett projektuppdrag

kommer från en så kallad projektägare, eller sponsor, till en linjechef är det denne

som utser projektledare. Projektledaren utreder i sin tur vilka kompetenser som

behövs för projektets genomförande och går därefter till de aktuella linjecheferna

och begär in de kompetenser som behövs. Det är således projektledarens ansvar att

avgöra vilken typ av resurser som behövs och linjechefen som utser de personer

som slutligen kommer att delta i projektet. Programledaren ansvarar för alla

projekt inom programmet och är den så kallade projektägaren.

Projekten är relativt jämnt fördelade mellan de olika programområdena och totalt

pågår mer än ett hundratal projekt inom hela Future Products. Sjöström nämner att

det bara inom området Teknik finns ungefär 100 projekt. Ett fåtal projekt klassas
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som riktigt stora och löper under ungefär fyra års tid. Dessa projekt kan sysselsätta

upp till ett fyrtiotal personer. Av de cirka 50 projekt som pågår inom

Systemteknikavdelningen klassas ungefär fem som stora och ungefär hälften av

projekten tillhör programområdet teknik. Huvuddelen, motsvarande cirka två

tredjedelar, av den totala projektbudgeten går dock till de större projekten. Det

vanligaste är att ett projekt löper under ett till tre års tid och involverar mellan två,

tre till cirka tio personer. De stora projekten delas ofta upp i mindre projekt, av

vilka vissa utgör delprojekt till större projekt som drivs av exempelvis ett annat

affärsområde. De allra minsta projekten löper under uppskattningsvis tre till fyra

månader.

Projekten klassificeras utifrån programtillhörighet och finansieringsform. Vad det

gäller finansieringsform kan ett projekt antingen vara egenfinansierat eller

finansierat av extern part. Egenfinansierade är vissa forsknings- och utvecklings-

projekt samt verksamhetsutvecklingsprojekt. Ett exempel på ett verksamhets-

utvecklingsprojekt utgörs av ett projekt som pågår för närvarande och syftar till att

identifiera och kartlägga de processer som ingår i verksamheten på Future

Products. Detta genomförs eftersom Future Products är en nybildad affärsenhet.

Projekten kan också indelas utifrån den huvudprocess där behovet uppstått och

indelas då i faserna, Utveckla-,Ta hem-, eller Genomföra affärer.

”Under processens gång pågår olika typer av projekt för att stödja de

verksamheter som är kopplade till respektive huvudprocess. Till en början handlar

det om utredningar av olika slag och i slutet om att faktiskt framställa själva

produkten.”

Lennart Idegren
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Hela produktcykeln är således indelad i projekt, såväl arbetet med att formalisera

en idé som ett projekts avslutande drivs i projektform.

Det är vanligt att projekt som tillhör samma programområde är relaterade till

varandra, men även projekt som pågår i olika programområden kan vara relaterade

till varandra. Projektverksamheten inom programområdet Net Centric Warefare

utgör ett exempel på ett område där projekten är starkt relaterade till varandra.

Inom programmet ingår en mängd olika produkter som tillsammans ska bilda ett

nätverk men som inte tas fram av ett och samma projekt. Ytterligare ett exempel är

programområdet Teknik, eftersom de projekt som drivs inom området syftar till att

understödja andra verksamhetsområden. Teknikutvecklingsprojekten gynnar

dessutom många gånger mer än ett produktområde. Vidare delas ofta resurser

mellan projekten, till exempel arbetar medarbetarna i de mindre projekten i

huvudsak deltid i varje projekt.

I hur stor utsträckning projektmedarbetarna tillåts arbeta självständigt inom

projektgrupperna uppges dock variera i hög grad och till stor del vara beroende av

projektledaren. Idegren berättar hur han arbetar som projektledare, vilket uppges

vara representativt även för de andra projektledarna inom området Projektledning

och Verksamhetsutveckling. Tillvägagångssättet innebär att gruppen tillsammans

planerar arbetet. Uppgiften indelas i mindre arbetspaket och varje medarbetare får

själv uppskatta den tid de anser sig behöva för att utföra sin del av arbetet. Idegren

poängterar dock att vilket arbetssätt som är det mest lämpliga måste avgöras från

fall till fall.
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4.2.4 Planering av projekt

Inom de beställningar som finns och de strategiska satsningar som görs med

hänsyn till projektportföljen är det programledaren som beslutar om vilka projekt

som ska startas inom programmet samt när de ska starta. Det är således

programledaren som avgör om ett projekt skall drivas vidare till nästa nivå i den

process som beskrevs ovan.

Den närmaste tiden planeras relativt detaljerat medan den långsiktiga planeringen

är relativt övergripande. I PSM rekommenderas att den så kallad successivmetoden

tillämpas, vilket innebär att Future Products/SAAB utvärderar projektplanering,

tidplan och/eller den budgeterade kostnaden. I hur stor utsträckning metoden

används är dock mycket osäkert. Detsamma gäller för den metod som

rekommenderas i PSM med avseende på riskhantering. Variationen är stor och alla

projektledare arbetar inte utifrån samma metod, Idegren menar att projektledarens

bakgrund till stor del avgör vilken metod han eller hon tillämpar. Inom Future

Products finns inga planeringskonstanter att tillgå vid planeringen, vilket innebär

att nya uppskattningar måste göras för varje projekt. Den enskilde projektledarens

och projektmedarbetarens kompetens och erfarenhet avgör hur bra planeringen blir

i slutändan. Idegrens uppskattning är dock att PSM generellt sätt tillämpas till 85

procent. Målsättningen är 95 procent.

Det händer att projekt avbryts, men det är inte särskilt vanligt. Den främsta

anledningen är brist på finansiering. Andra anledningar uppges vara att det inte

längre är möjligt att leverera det som var avsett från början, eller att behovet inte

längre finns. Vidare avslutas många projekt efter förstudien av olika skäl.
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”Det förekommer att projekt avbryts, men kanske inte så ofta som det borde

göra/.../jag tror att vi överlag har svårt att avbryta projekt, det är lättare att starta

upp än att avbryta.”

                                                                                                          Lars Sjöström

De största svårigheterna kopplade till planering uppges vara att uppskatta tiden, det

vill säga, att uppskatta tidsåtgången för varje aktivitet inom projektet. En svårighet

vid tidsuppskattningar är att korrekt uppskatta varaktighet, det vill säga att vid

planeringen ta hänsyn till att alla arbetsuppgifter inte kan utföras i en följd.

Tidsåtgång ska uppskattas i kalendertid och inte i effektiv arbetstid. Vidare måste

hänsyn tas till för vem tidsuppskattningen görs, den erfarne eller gröngölingen.

4.2.5 Fördelning och prioritering av resurser

De flesta konflikter rör resurser. För att skapa bättre ordning och överblick över de

pågående projekten samt till vilka projekt linjeledarna har allokerat resurser

tillämpar berörda linjechefer på Future Products en enkel excelfil. När en

projektledare kommer till linjechefen och begär in resurser gör linjechefen en

konsekvensanalys, vilket innebär att linjechefen utreder konsekvenserna för andra

projektledare av att lämna i från sig resurserna. Inom avdelningen för

Systemteknik görs inga prioriteringar mellan projekt, men däremot tas

handlingsalternativ fram. Målsättningen är att kunna slutföra alla projekt som

avdelningen har åtagit sig och att på ett enkelt sätt kunna avgöra om det finns

utrymme för fler projekt. Konflikter om resurser mellan projekt löses i första hand

av projektledarna själva, i andra hand tvingas programledaren att prioritera mellan

sina projekt. Vid sådana typer av prioriteringar understöds programledaren av den



69

särskilda enhet för projektledning som finns inom Systemteknikavdelningen.

Enheten för projektledning sammanställer en konsekvensanalys som då ligger till

grund för programledarens beslut. Uppstår konflikten mellan två olika program-

områden får den drivande parten, det vill säga den part som exempelvis vill starta

ett nytt projekt, eller som behöver mer resurser, förhandla med den berörde

programledaren. Även i detta fall understöds programledaren av enheten för

projektledning.

Som tidigare angivits allokeras resurser till projekten från linjen, därefter styr

projektledaren resursen och beslutar om vilka uppgifter som medarbetaren ska

utföra och när.

”Det är meningen att vi ska jobba med den här balanserade matrisen, det varierar

väldigt mycket hur väl det fungerar, men det sättet vi har jobbat på sedan i maj

med den här resursallokeringen fungerar väldigt bra.”

                                                                                                      Lennart Idegren

Varje avdelningschef är multiprojektansvarig, vilket innebär att ansvara för att

resursallokeringen fungerar, att projekten som drivs inom avdelningen fungerar

samt för prioriteringen dem emellan. Lennart Idegren är multiprojektansvarig på

avdelningen för Systemteknik inom Future Products. Inom Systemteknik-

avdelningen är processen att krav, eller önskemål om resurser från projektledarna

tas om hand av berörd linjechef, vilken gör en konsekvensanalys. Därefter avgörs,

under ett gemensamt möte mellan linjeledare och multiprojektansvarig, vilka

projekt som kommer att kunna drivas. Den konsekvensanalys som ligger till grund

för beslutet överlämnas därefter, tillsammans med prioriteringarna av projekten, till

programledarna. På företagsnivå är det affärsenhetschefen som, enligt rutinerna, är
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multiprojektansvarig. Prioriteringarna, med avseende på vilka projekt avdel-

ningarna ska arbetamed, hör hemma i produktportföljsprocessen.

4.2.6 Budgetering & rapportering

Budgeten har fått allt större betydelse på SAAB som alltid har haft ett nära

samarbete med bland annat Svenska försvaret. Affärsformer har ofta varit bok och

räkning (dvs. ej fast pris) vilket lett till att funktionalitet och kvalitet prioriterats.

Numera ställs högre krav på affärsmässighet, vilket har inneburit att budgeten

blivit betydligt viktigare. Idag ges tid och kostnad hög prioritet samtidigt som

funktionalitet och kvalitet fortfarande anses vara mycket viktiga.

”Tidigare prioriterades funktionalitet och kvalitet, vilket fortfarande lever kvar i

kulturen. Men vi arbetar för att kostnad och tid – affärsmässighet, ska ges prioritet

i första hand. Funktionaliteten  är den som får stryka på foten, man kan ju inte

överarbeta produkterna, den så kallade  ”guldpläteringen” försvinner.”

Lennart Idegren

De flesta projektledare rapporterar till en styrgrupp där programledaren i egenskap

av projektägare och linjechefen i egenskap av resurshållare finns representerade.

När projekten är små är det inte säkert att det finns någon styrgrupp. När så är

fallet rapporterar projektledaren endast till programledaren. Sjöström menar att det

är rimligt att ha en variation i rapporteringen eftersom varaktighet och

budgetstorlek skiljer mellan stora och små projekt. Rapporteringen sker muntligt

eller, om projektet är stort, via en skriftlig progressrapport. Generellt sker

rapportering i hög grad informellt och muntligt. För varje projekt beslutar
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projektägaren om på vilket sätt och när projekt- och progressrapporter skall avges.

Vad som skall ingå i en progressrapport finns det dock en mall för.

PSM ställer ett antal minimikrav på vilka dokument som ska användas och

målsättningen är att dessa krav ska tillgodoses av alla projekt, men Idegren menar

att det återstår mycket arbete för att få rapporteringen att fungera fullt ut.

Projektledaren ansvarar för att dokumenten tas fram och för att rapportera till

programledaren. Vilka krav på formalitet och noggrannhet som ställs varierar från

programledare till programledare. Färdigställandegrad mäts inte, istället görs en

uppskattning av huruvida leverans kommer att kunna ske inom utsatt tid. Den

bedömningen upplevs inte som särskilt problematisk.

Inom projekt sker kommunikationen genom veckovisa möten och via mail.

Kommunikationen mellan projekten sker oftast genom de medarbetare som deltar i

flera projekt och när projekten är beroende av varandra måste projektledarna för

dessa projekt koordinera verksamheten sinsemellan. Kompetensöverföring mellan

projekt är inte särskilt vanligt förkommande på Future Products.

”Enligt PSM ska det egentligen finnas slutrapporter som talar om hur

projektarbetet har gått, men det tror jag att vi är väldigt dåliga på.”

                                                                                                   Lennart Idegren

Lennart uppger att kulturen på Future Products dock präglas av ett relativt öppet

klimat och på SAAB uppges medarbetarna generellt vara mycket hängivna sitt

arbete och ta många egna initiativ. Medarbetare uppges därför till stor del själva ta

reda på den information de behöver.
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4.3 Ericsson Radio Systems, BSC

BSC står för Based Station Controller och är den enhet inom Ericsson i Linköping

som vi har studerat. BSC tillhör Ericsson Radio Systems (ERA) och ingår i

produktenheten Base Station Systems (BSS). BSC utvecklar nya releaser inom

digital mobiltelefoni. Ett exempel på en release är R9.1 som är under framtagning

och bland annat innehåller EDGE som uppgraderar GSM till ett tredje

generationens mobilsystem. BSC enheten är indelad utifrån fem delsystem som

tillsammans utgör den slutgiltiga produkten. Utöver dessa fem finns ett antal andra

delsystem som handhas av andra enheter än BSC, men där BSC är den enhet som

har helhetsansvaret för den slutgiltiga produkten.

4.3.1 Organisationsstruktur

BSC-enheten i Linköping sysselsätter totalt 270 personer, av vilka ungefär 120

personer är anställda på designkontoret i Linköping. Resterande 150 tillhör

nodorganisationen som har totalansvaret för produkten. Därutöver finns det tre

designkontor i Hässleholm, på Irland och i England som tillsammans sysselsätter

ytterligare cirka 260 personer. Designkontoren är ansvariga för de delsystem som

ingår i produkten och utför designarbeten kopplade till dessa delsystem. Vidare

ansvarar de för underhåll av delsystemen. Den största avdelningen inom BSC-

enheten utgörs av avdelningen för Integration och verifiering (IOV) som består av

ungefär 60 personer och ansvarar för att se till att systemet fungerar. Dessutom

utför avdelningen olika former av systemsupport. Inom de övriga avdelningarna

testas och vidareutvecklas bland annat de färdigutvecklade delsystemen. System-
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avdelningen ansvarar för att utveckla systemen och utför dessutom kontinuerligt

olika förbättringsarbeten på systemen.

BSC-enhetens högste chef finns inom nodorganisationen och utöver denne finns

det sex avdelningschefer inom enheten. En av dessa är chefen för designkontoret i

Linköping, Peter Otterström, som är den ene av de två personer vi har intervjuat.

Han är chef för avdelningen Project Provisioning Office och har det övergripande

ansvaret för projekten. Den andre personen som vi har intervjuat är Göran

Elebring, Performance Manager som är kvalitetsansvarig inom BSC.

All personal tillhör linjeorganisationen och i stort sett alla är engagerade inom

något av projekten. Endast ett fåtal, däribland sekreterare eller annan administrativ

personal, är inte delaktiga i något projekt. Linjecheferna har ett stort operativt

ansvar och den största delen av deras tid går åt till att understödja och styra

projekten samt att se till att projekten tilldelas de resurser och/eller andra

förutsättningar som krävs för att de ska bli lyckosamma.

”Egentligen har vi ju en typisk matrisorganisation/…/ och det finns ju alltid en

inbyggd konflikt i själva matrisen, men jag känner att den är hälsosam.”

                                                                                                          Peter Otterström

Det händer att projektorganisationen upplever att linjeorganisationen inte uppfyller

sitt åtagande, exempelvis att de inte tar fram tillräckligt tydliga riktlinjer för hur

vissa metoder som valts ut av linjeorganisationen ska användas. Även den

omvända situationen är relativt vanligt förekommande, nämligen att

linjeorganisationen upplever att projektorganisationen inte i tillräckligt stor
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utsträckning försöker lösa de problem som uppstår inom projektet, utan mer eller

mindre omgående vänder sig till linjeorganisationen för att be om hjälp.

”Det vanligaste är att lyfta upp problem i stället för att lösa det själv. Detta är ett

problem som vi jobbar med och det skulle vara bättre om projekten själva kunde

lösa problemet.”

Göran Elebring

4.3.2 Projekturval

Produktledningen för BSC-enheten finns på BSS nivå och det är också här som

besluten fattas om vilka projekt som ska genomföras. Inom BSC-enheten är det

nodorganisationen som ansvarar för produktstrategi och håller sig uppdaterade på

vad marknaden vill ha. Enheten har möjlighet att påverka innehållet i

produktstrategin till ungefär 10 procent och fungerar som en länk mellan

marknaden och den ledningsgrupp som befinner sig på den övre nivån. Alla beslut

som fattas måste motiveras utifrån marknadens och kundens krav. På BSC-nivå

utförs en ständig översyn av strategin, det gäller att se till att de produkter som

kommer ut om ett år motsvarar de behov och önskemål som kunderna har.

”/…/ Helt plötsligt är någon feature, det vill säga funktion, inte längre intressant,

medan någon annan feature som inte varit aktuell tidigare har blivit

jätteintressant. Detta beror på att marknaden är väldigt dynamisk och förändras

hela tiden. Det sker saker där som ingen har kontroll över.”

Göran Elebring
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Vissa projekt är mer strategiskt viktiga än andra. När ett projekt till exempel syftar

till att utveckla ett nytt system för en ny produkt och det är mycket viktigt att vara

först ut på marknaden med den nya produkten har projektet mycket hög prioritet.

Att hela projekt avbryts är mycket ovanligt, däremot förekommer det att delprojekt

avbryts. Det åligger den operativa styrgruppen som består av BSC-chefen,

avdelningscheferna och cheferna på designkontoren att fatta beslut om att avbryta

projekt och delprojekt.

4.3.3 Pågående projekt

Inom BSC enheten pågår två till tre stora projekt samtidigt och det vanliga är att

varje projekt delas upp i mindre delprojekt. Dessutom delas varje delprojekt in i ett

antal team. Det är nodorganisationen som fördelar arbetsuppgifterna i delprojekt.

Fyra delprojekt fördelas till designkontoren, som utför själva utvecklingsarbetet

och uppdateringen av systemet. De resterande två delprojekten finns inom

nodorganisationen och dessa har till uppgift att sätta ihop samt testa produkten.

Arbetsfördelningen behöver inte innebära att det designkontor som har ansvar för

ett specifikt delsystem bara tilldelas arbetsuppgifter kopplade till det specifika del-

systemet, utan arbetsuppgifter fördelas med hänsyn till resurstillgång. För att

underlätta koordineringen av resurserna bör dock ett delprojekt bestå av

medlemmar som tillhör samma designkontor.

Omorganiseringar inom BSC är mycket vanliga och syftar bland annat till att

effektivisera arbetssättet. Inom BSC enheten infördes för några år sedan ett nytt

arbetssätt för att uppnå ökad flexibilitet, särskilt med tanke på resurser. Ytterligare

en anledning till att ett nytt arbetssätt infördes var att fokus inriktades på att



76

utveckla features. Features står för olika typer av funktioner som är framtagna

utifrån kundens önskemål.

När det nya arbetssättet infördes övergavs den gamla så kallade vattenfallsmetoden

till förmån för ett så kallat inkrementellt arbetssätt. Vattenfallsmetoden innebar

bland annat att all sluttestning inte gjordes förrän i slutfasen då hela produkten var

framtagen, medan det inkrementella arbetssättet innebär att produkten, eller

releasen, tas fram i flera delleveranser. Så fort en del är färdig testas den

tillsammans med andra färdiga delkomponenter. Detta innebär att sluttestningen

inte blir lika omfattande eftersom testning pågått kontinuerligt. Utöver det att

testning numera pågår kontinuerligt deltar dessutom alltid ett antal individer från

utvecklingsteamet vid testningen och ansvarar även för felrapporteringen. Därmed

minskar antalet överlämningar mellan individer. På grund av att sluttestningen

tidigare var så omfattande hände det att system levererades som inte var riktigt

färdigtestade, vilket resulterade i missnöjda kunder.

”Vi levererar features, det vill säga funktioner, för att slippa BIG BANG i slutet

och därmed har vi halverat tiden för testning. Några tyckte att det var lite jobbigt

när vi började jobba på det här sättet /…/ men när resultaten blev bra och

kvaliteten ökade ändrades inställningen.”

Peter Otterström

Införandet av det nya arbetssättet är en anledning till att tiden för ett projekts

genomförande har minskat från cirka två, tre till ett och halvt till två års tid. De

stora projekten omfattar ungefär två till trehundra personer och kostnaden uppgår

till närmare 300 miljoner kronor. De flesta projektmedarbetare är heltidssysselsatta

inom ett och samma projekt, särskilt nyckelpersoner såsom projektledare, system-
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ansvariga och testansvariga. Det finns emellertid personer som absolut inte bör

vara uppknutna till ett enskilt projekt och det är sådana personer som innehar

kunskap som är central för flera projekt. De personer som ansvarar för delsystemen

är bra exempel på sådana personer, för att kunna säkerställa att kvaliteten är hög

måste de få information om det mesta som har med delsystemet att göra.

Systemansvariga är exempel på så kallade kritiska resurser inom BSC enheten.

Problemet med dessa typer av kritiska resurser har ökat sedan det inkrementella

arbetssättet infördes. Eftersom dessa medarbetare är mycket erfarna och har

mycket hög kompetens tar det tid att få fram fler sådana resurser. Ytterligare ett

exempel på en kritisk resurs utgörs av ”testare” från nodorganisationen. För att

någorlunda komma till rätta med underskottet finns det utöver dessa ett femtiotal

personer från Ericssons supplyorganisation som arbetar med sluttestning av

produkten. Personerna från supplyorganisationen utgör en viktig resursförstärkning

och betraktas även som en grupp under upplärning.

Eftersom alla projekt mer eller mindre bygger vidare på tidigare projekt, på grund

av att projekten syftar till att utveckla system som vilar på samma basteknik, är

projekten mycket starkt kopplade till varandra.

Projektorganisationen uppges vara relativt hierarkisk. Tidigare var organisationen

ännu mer hierarkisk, vilket ledde till att strukturen upplevdes som otydlig på grund

av att vägen från den lägsta till den högsta nivån i hierarkin blev för lång. Nu är

projekten däremot mer tydligt strukturerade. Uppgifts-, order- och

rapporteringsvägar är förutbestämda och klart definierade, vidare har ansvars-

områdena inom ett projekt blivit tydligare.

Projektmedarbetaren uppges ha stora möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Hur styrda de är beror mycket på respektive medarbetares erfarenhet. Generellt
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tillämpas principen om frihet under ansvar i hög grad. Vidare har medarbetarna

goda möjligheter att lägga upp sitt arbete relativt fritt och arbeta hemifrån.

4.3.4 Planering av projekt

Ericsson använder sig av PROPS som är en projektstyrningsmetod framtagen av

företaget. Enligt PROPS får ett projekt inte starta förrän tillräckligt med underlag

finns för att fatta ett så kallat tollgatebeslut. PROPS förespråkar att det fattas fem

sådana så kallade tollgatebeslut och inom BSC-enheten tillämpas fyra av dessa. De

hållpunkter vid vilka dessa fyra tollgate beslut fattas är vid uppstarten av

systemstudien, vid uppstarten av hela projektet, vid kontroll av att projektet

fortfarande är värdefullt att genomföra samt vid projektets avslutande.  Varje

tollgate kan indelas i ytterligare hållpunkter, så kallade milestones, som arbetet

inriktas utifrån. Liksom vid beslut om eventuella projektavbrott är det

ledningsgruppen för BSC-enheten som tar beslut om projektstart. Ledningsgruppen

på BSS-nivå är beroende av att BSC-enheten har de förutsättningar som krävs i

fråga om kunskap, marknadskännedom och resurser för att ett projekt ska kunna

starta. Därför är beslutet om start mer ett bottom-up än ett top-down beslut. När ett

projekt påbörjas vet BSC när produkten ska ut på marknaden, när de stora testerna

ska påbörjas samt när designen ska vara färdig. Den långsiktiga planeringen, som

brukar ske med tre års framförhållning, är inte så detaljerad medan den kortsiktiga,

tremånadersplaneringen är mycket detaljerad.

PROPS används i varierad utsträckning, exempelvis slarvas det med hur

projektspecifikationerna och kvalitetsplanerna skrivs. Projektstyrningsmetoden

följs generellt i stora drag, tollgatebeslut liksom milestones används exempelvis

alltid.
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”Jag tror till viss del att en förbättring inom detta område skulle leda till total

förbättring. Att man ser seriöst på planering. Om man följer de direktiv som finns i

PROPS så har man också fått med det som är viktigt för att klara projektet.”

Göran Elebring

En stor svårighet vid planering är att träffa rätt, då det gäller beräkning av tid och

resurser. För att få precision försöker BSC enheten att tillämpa planerings-

konstanter baserade på tidigare projekt. Ett exempel på en sådan konstant är

tidsåtgången för att koda ett program med ett specifikt antal krav. Dessa konstanter

är oftast felaktiga, vilket beror på att det ena projektet inte är det andra likt och att

unika förutsättningar oftast gäller. Planeringen är både top-down och bottom-up

styrd eftersom ledningen på BSS-nivå ger grova riktlinjer som sedan BSC-enheten

bryter ned i mindre delar. Genom att ha inbyggd buffert i planeringen och genom

att bryta ned planeringen utifrån mindre arbetspaket, klarar BSC av att vara

flexibel.

En annan svårighet som ger upphov till problem vid planering är att BSC-enheten

är beroende av externa samarbetspartners som de inte kan styra över. Det kan vara

både partners inom Ericsson gruppen eller externa leverantörer. Genom att ständigt

försöka att endast samarbeta med långsiktiga partners kan dock många problem

undvikas, vidare är en kontinuerlig kommunikation rörande samarbetspartnerns

fortskridande mycket viktig för att undvika att onödiga problem uppstår.



80

4.3.5 Fördelning och prioritering av resurser

Ett stort problem inom multiprojektmiljön är hanteringen av resurser. BSC har

nästan obegränsat med arbete samtidigt som tillgången på resurser är begränsad.

Under den senaste tiden har BSC-enheten nekat vissa projekt för att kunna vara

säkra på att de kan fullfölja de projekt de åtagit sig. På så sätt har utgångsläget

blivit bättre och det finns en buffert för att klara av att hantera projekt som tenderar

att växa och kräva mer resurser än vad som först avtalats.

”Det stora problemet är det här med resurshantering/…/jag vill se till att kunna få

ut produkterna snabbare, öka precisionen/…/jag vill kunna uppge ett

leveransdatum till en kund, ibland redan innan jag tillsatt en projektledare. För att

kunna sätta slutdatumet så tidigt måste jag ha tillräckligt under fötterna.”

Peter Otterström

Resursplaneringsprocessen på BSC-enheten sker på så sätt att projektledare

specificerar vilka resurser han eller hon behöver varpå resurser i linje-

organisationen allokeras. Detta görs varje månad, med två års framförhållning och

registreras i ett speciellt datasystem som behandlar resursplanering. Men

planeringen kan ändras på grund av omprioriteringar och det är hela tiden

principen om högsta prioritet som ligger till grund för resursallokering. Förutom de

riktigt stora projekten och delprojekten drivs ett fåtal små projekt som i huvudsak

handlar om sluttestning, eller att vidta åtgärder på grund av att det har blivit stopp

på en marknad. Dessa små, men viktiga projekt, ges alltid högst prioritet. De stora

projekten prioriteras utifrån när resultatet av projektet är beräknat att släppas på
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marknaden. Det vill säga, en ”release” med lågt serienummer går alltid före en med

ett högre serienummer.

”Anledningen till att vi har ett möte är många gånger att identifiera framtida

problem som kommer att innebära att man måste flytta resurser så att man kan

agera och förebygga att ytterligare problem uppstår.”

Göran Elebring

”Det finns alltid en intressemotsättning där projekten vill ha alla resurser och lite

till för att de vill säkerställa sig om att de klarar sina åtagande i tid. Men linjen

har inte hur mycket resurser som helst. Då får man göra en kompromiss, som ska

dokumenteras i det här systemet.”

Peter Otterström

Prioriteringar sker även mellan delprojekten under projektens gång. Ibland måste

exempelvis något designkontor få förstärkning från något annat kontor för att ett

delprojekt ligger sämre till i tiden. Tidigare konkurrerade projekt i hög grad med

varandra. Konkurrensen var även hög mellan delprojekt och mellan teamen inom

ett delprojekt. Numera tillämpas idén om att ”tänka globalt”, vilket betyder att

lokala behov eller mål ibland måste stå tillbaka för att organisationens över-

gripande mål på bästa sätt ska kunna uppnås. En starkt bidragande orsak till att

detta helhetstänkande har kunnat implementeras var övergången till det nya

inkrementella arbetssättet som bland annat tvingat medarbetarna att arbeta över

avdelningsgränserna och därmed blivit mer medvetna om organisationens

verksamhet i dess helhet.
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”Det har varit mycket diskussioner för att få alla att tänka globalt. Vi brukar säga

att de måste ta på sig BSC-hatten istället för Hässleholmsmössan.”

Göran Elebring

4.3.6 Budgetering & rapportering

”Budgeten är mycket viktig, i synnerhet nu när det är besparingstider, men om

man ska prioritera så är oftast tid och kvalitet viktigast och därefter kommer

funktionalitet. Sist kommer kostnaden. Det man oftast laborerar med är

kostnaden/.../”

Göran Elebring

Under den senaste tiden har BSC lyckats hålla både tid, kvalitet och kostnad exakt

på budgeterad nivå. Anledningen till detta är framför allt att kvaliteten var god från

början, vilket ledde till att onödigt arbete kunde undvikas.

Rapportering sker månadsvis genom en så kallad progressrapport, vilken skickas

till alla intressenter, det vill säga till den operativa styrgruppen, till BSS, samt de

som deltar i projektet. Det är projektledaren som är ansvarig för rapporteringen och

uppgifter samlas in från de olika delprojekten och från de team som ingår i dessa.

Därmed kan rapporteringen bli relativt detaljerad. Den information som framför

allt är viktig vid rapportering är uppföljning i förhållande till plan, dessutom är

uppgifter rörande kostnad, kvalitet och resurser viktiga.

Tidigare byggde rapporteringen på att den skriftliga dokumentationen var färdig,

nu baseras den på att systemet är testat och verkligen fungerar. BSC försöker att

utföra de olika typerna av mätningar så tidigt som möjligt under projektets gång
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för att kunna förutspå den slutliga kvaliteten. Detta är emellertid inte så lätt på

grund av att mätningen inte sker på ett enhetligt sätt. Efter övergången till den nya

arbetsmetoden har svårigheterna med att uppnå enhetlighet i mätningarna

försvårats.

”Mätningen är ett problem. Vi mäter på för mycket skräp och för lite på det som

räknas. Det är sådant som vi känner till och jobbar med och det blir bättre för

varje år.”

Peter Otterström

Rapporteringen är mycket viktig för att styrgruppen ska kunna fatta rätt beslut. Vad

det gäller beslutsfattning generellt, framhäver Peter Otterström vikten av tydlighet.

Ett möte måste avslutas på ett sådant sätt så att alla närvarande verkligen vet att ett

beslut har fattats och att mötet inte enbart var en diskussion.

Andra kommunikationsformer förekommer också, såsom telefonmöten,

kommunikation via intranät och mail. Ledningen vill att medarbetarna i största

möjliga mån själva ska söka den information de behöver och ta ansvar för att hålla

sig uppdaterade. I vilken utsträckning det verkligen fungerar varierar från person

till person.
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5 Analys

I detta kapitel analyseras fallföretagen Ericssons BSC, SAABs Future Products

(FP) samt IS/IT-avdelningen på BT med utgångspunkt i de frågeställningar som

presenterades i uppsatsens inledande kapitlet. Analysen avslutas med en kort

sammanfattning

5.1 Allmänt om multiprojektmiljöer

Enligt Engwall (2000) antas en multiprojektmiljö uppstå inom en organisation som

bedriver flera projekt samtidigt. De fallföretag vi har studerat har olika många

projekt pågående samtidigt. BSC har två stora projekt pågående parallellt, medan

IS/IT-avdelningen på BT har i genomsnitt 20 och inom FP pågår ett hundratal

projekt. Enligt Engwall (2000) är projekten beroende av och påverkar varandra på

ett eller annat sätt. Beroendet mellan de parallella projekt som utförs inom en

organisation kan vara hierarkiskt eller ett resultat av att projekten utgör delprojekt

inom ett större program som fokuserar på samma kund, område eller teknologi.

Projekten kan också vara en samling oberoende projekt med åtskilda mål.

BSC arbetar med projekt som är starkt knutna till varandra eftersom varje projekt

är en vidareutveckling av ett system som bygger på tidigare utvecklingsprojekt.

Projekten inom FP har olika beroende till varandra, de kan dels bygga på

gemensam teknologi eller tillhöra samma produktområde. Några projekt har

emellertid mycket liten koppling till varandra eftersom de varken tillhör samma

produktområde eller använder gemensam teknologi. IS/IT-projekten på BT har
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liknande beroende som det som förekommer mellan projekten inom FP. Engwall

(2000) menar att multiprojektmiljön antingen kan vara homogen, det vill säga att

det finns en likhet mellan projekten eller heterogen, det vill säga att projekten

skiljer sig åt med avseende på karaktäristika drag såsom exempelvis storlek,

ursprung etc. Utifrån resonemanget ovan om relationen mellan projekten inom

fallföretagen kan vi konstatera att BSC har en homogen multiprojektmiljö,

eftersom likheten mellan projekten är stor. Däremot är multiprojektmiljöerna inom

FP och BT svårare att uttala sig om eftersom de till viss del är homogena, en del av

projekten uppvisar likheter genom att den teknik eller det produktområde de

anknyter till är gemensam. Samtidigt är miljöerna heterogena eftersom vissa

projekt skiljer sig med avseende på storlek, produktområde och teknologi.

Sammantaget hävdar vi att på grund av att multiprojektmiljöerna inte är helt

homogena måste de klassificeras som heterogena. Vi anser vidare att den typ av

homogenitet som finns inom FP och BT har mer med beroende mellan projekten

att göra än med gemensamma karakteristika. Payne (1995) hävdar att de flesta

projekt inom en multiprojektmiljö är heterogena, vilket överensstämmer med två

av de tre multiprojektmiljöer vi studerat.

5.2 Utvecklingsenheter

Enligt Mintzberg (1983) förekommer adhocratiska organisationer i dynamiska och

komplexa miljöer. Alla avdelningar vi har studerat uppges befinna sig i dynamiska

och/eller komplexa miljöer. BSC verkar inom den mest dynamiska miljön eftersom

telekommarknaden förändras snabbt. Företaget är mycket kundfokuserat och all

systemutveckling måste motiveras utifrån kundens perspektiv. Även IS/IT-

avdelningen på BT kan anses befinna sig i en dynamisk miljö, särskilt med tanke
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på den snabba utvecklingen som sker inom IT-området. IS/IT-avdelningens uppgift

är att dra nytta av teknologin och anpassa denna till företagets affärsprocesser och

det är inom gapet mellan teknologi och affärsprocesser som komplexiteten uppstår

och kunskap liksom kreativitet ställs på sin spets. FPs miljö uppges vara mer

komplex än dynamisk och beror till största delen på den långa framförhållning med

vilken företaget måste planera sin verksamhet. Trots att förändringar inte sker lika

fort som inom telekommarknaden finns det många faktorer som påverkar

framtiden och som förändrar förutsättningarna på marknaden, såsom oförutsedda

händelser liksom den i New York den 11 september 2001, eller nedskärningar

inom försvaret.

Miljöer som är dynamiska kräver, enligt Mintzberg (1983), en organisk

organisation, medan en miljö som är komplex kräver en decentraliserad struktur

och arbetet som pågår inom sådana miljöer kännetecknas av att det är sofistikerat

och innovativt. Att arbetet är sofistikerat, eller avancerat, stämmer överens med

samtliga företag och kan delvis påvisas genom den relativt höga formella

utbildning som merparten av de anställda har. Mintzberg (1983) menar att inom

dessa typer av organisationer sker arbetet vanligtvis i projektgrupper, inom vilka

experter från olika avdelningar samverkar. Fallföretagen utför arbete inom olika

former av projektgrupper, där medarbetarna vanligtvis kommer ifrån olika

avdelningar inom organisationen. Inom FP sker dock fortfarande arbete till viss del

inom linjeorganisationen, motsvarande cirka 20 procent. Inom BT utgör projekt-

organisationen endast en mycket liten del av företagets totala verksamhet, men

inom denna sker arbetet inom projektgrupper. Verksamheten som bedrivs inom

såväl FP som BT kan anses vara relativt decentraliserad, eftersom projektägare

tillsammans med projektledare och projektmedarbetare har stor möjlighet att

påverka projektarbetet och dess slutresultat. Inom BSC tycks verksamheten
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däremot inte vara lika decentraliserad, eftersom BSC-enheten dels uppges vara

hierarkisk och dels på grund av att de delegerade arbetsuppgifterna verkar vara mer

styrda än inom de andra avdelningarna. Till exempel ställs mer formella krav på

vad som ska ingå i de olika rapporterna. BSC uppger att risken med en hierarkisk

organisation är att tydligheten går förlorad på grund av att projektmedarbetarna

förlorar överblicken och inte längre riktigt vet vem som ansvarar för vad. När

antalet nivåer minskades inom enheten och organisationen blev mindre hierarkisk

uppgavs organisationen bli mer tydlig. Den tidigare mycket hierarkiska strukturen

fungerade således inte för den typ av verksamhet som utfördes inom enheten,

vilket tyder på att Mintzbergs (1983) resonemang verkar stämma även på de

fallföretag vi har studerat. Organisationen inom BSC är organisk i den mening att

organisationen har tvingats till ständiga anpassningar på gund av den dynamiska

miljön, vilket har resulterat i att enheten ständigt omorganiserats. Mintzberg (1983)

poängterar att omorganiseringar är vanligt förekommande inom adhocratier.

Eftersom BT och FP också verkar inom dynamiska miljöer, om än inte lika

dynamiska som BCS, kan även dessa organisationer kännetecknas som organiska.

Ett exempel på detta är att projektgrupper ständigt bildas och ombildas inom

avdelningarna.

5.2.1 Den operativa och den administrativa adhocratin

Enligt Mintzberg (1983) finns det två typer av adhocratier, den operativa

adhocratin, inom vilken problemlösning sker utifrån uppdrag från externa kunder

och den administrativa adhocratin som utför arbetet på uppdrag av den egna

organisationen. BSC kan betraktas som en operativ adhocrati eftersom projekt-

arbetet omfattas av produktutveckling som efterfrågas av externa kunder.

Mintzberg (1983) menar att det administrativa arbetet i den operativa adhocratin
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sammanfaller med det operativa och att planering samt organisering måste utföras

av specialistkompetens. Inom BSC är samarbetet stort mellan projekt-

organisationen och linjeorganisationen där den senare ansvarar för att se till att

projekten har de rätta förutsättningarna och har således det övergripande ansvaret

för till exempel planering med avseende på resurser. När det däremot gäller

detaljplaneringen måste den utföras av projektledaren eller i nära samarbete med

denne/denna, vilket därmed överensstämmer med Mintzbergs påstående.

Författaren hävdar vidare att kommunikationen, liksom samarbetet mellan

funktionerna är omfattande och Mintzberg (1983) menar att detta leder till att

projektmedarbetare näst intill kan byta roller med varandra. Vi håller med om att

det är viktigt med tät kommunikation, men ifrågasätter däremot att det är möjligt

att byta roller liksom Mintzberg (1983) påstår. Inom projekten arbetar

specialisterna nära varandra men deras respektive kompetens skiljer sig åt, vilket vi

har svårt att se skulle vara förenligt med möjligheten att byta roller. Dessutom

består ofta kompetensen utöver specialistkunskap av erfarenhet, vilken i allra

högsta grad är personlig. Mintzbergs (1983) resonemang passar således inte fullt ut

in på de multiprojektmiljöer vi har studerat, generellt anser vi dock att det

överensstämmer. Med avseende på möjligheten att byta roller är det dock tänkbart

att den person som ansvarar för det övergripande planeringsarbetet skulle kunna

anta rollen som projektledare, eftersom det övergripande planeringsarbetet kräver

mycket god kännedom om respektive projektarbete. Det omvända vore däremot

svårare, då en projektledare inte nödvändigtvis behöver ha ingående kännedom om

övriga projekt.

Den IS/IT-relaterade projektorganisationen inom BT anser vi vara exempel på en

administrativ adhocrati eftersom projektuppdraget kommer från den egna

organisationen. Mintzberg (1983) understryker att det förekommer en skarp gräns
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mellan det administrativa och det operativa arbetet eftersom det endast är det

administrativa arbetet som organiseras adhocratiskt och att det operativa arbetet

utförs standardiserat. Den operativa verksamheten på BT omfattar tillverkning av

truckar för intern materialhantering medan det administrativa arbetet bland annat

omfattas av utvecklingsprojekt inom IS/IT. Författaren hävdar vidare att den

administrativa adhocratin agerar på en mer koncentrerad marknad, vilket stämmer

överens med BT eftersom IS/IT-projekten endast har uppdragsgivare från

företaget.

FP anser vi ha en administrativ adhocrati eftersom många projektuppdrag kommer

ifrån affärsenheten Gripen inom SAAB Aerospace, men uppdrag kan även komma

ifrån exempelvis försvarsmakten. Därmed agerar de på en relativt begränsad

marknad. Dessutom ansvarar FP endast för utveckling av nya produkter och har

därmed ingen egen produktion.

Enligt Mintzberg (1983) pågår inom den administrativa adhocratin färre projekt än

inom den operativa och dessa få projekt pågår under en längre tid samtidigt som de

involverar fler personer. Författaren hävdar vidare att inom den administrativa

adhocratin måste varje specialists uppgifter struktureras mer noggrant på grund av

att projekten är större. Det första påståendet överensstämmer inte alls med våra

fallföretag, eftersom det är inom BSC som det minsta antalet projekt pågår. Det

sistnämnda påståendet stämmer överens med den operativa adhocratin inom BSC,

eftersom arbetsuppgifter struktureras inom en övre nivå och delegeras till en lägre

på ett relativt formellt sätt. Inom den administrativa adhocratin på såväl BT som

FP sker istället struktureringen av arbetsuppgifter mer interaktivt mellan olika

nivåer och således även mindre formellt. Inom de enheter vi har studerat verkar det
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snarare vara projektens storlek, oberoende av om adhocratin är administrativ eller

operativ som avgör huruvida uppgifter struktureras mer noggrant.

5.2.2 Koordineringsmekanismer

Enligt Mintzberg (1983) måste projektgrupperna vara små för att koordinerings-

mekanismerna ska fungera. BSC arbetar med mycket stora projekt som involverar

flera hundra personer och dessa projekt delas in i mindre delar. Enligt Berggren

(2001) är det vanligt att delprojektledare på de olika funktionella avdelningarna

utses. BSC har valt att göra på ett sådant sätt och indelat projektet i sex delprojekt,

två inom nodorganisationen och fyra inom respektive designkontor. Delprojekten

delas därefter in i olika team. Detta tillvägagångssätt stämmer bra överens med vad

Mintzberg (1983) anser vara nödvändigt inom en adhocrati för att koordinering

genom ömsesidig anpassning och sammanbindande länkar ska fungera. Projekten

inom FP och BT involverar däremot inte lika många personer. De större projekten

inom FP och BT brukar emellertid också indelas i mindre delar. Inom FP finns det

en strävan efter att ha färre och större projekt, vilket beror på att de anser att små

projekt har en tendens att dra ut på tiden. Vi antar att detta beror på att FP har ett

hundratal projekt pågående samtidigt och att det därför finns en risk för att de

mindre projekten hamnar i skymmundan i jämförelse med de större projekten.

Informations- och beslutsprocesser inom en adhocrati sker enligt Mintzberg (1983)

vanligtvis informellt, vilket arbetssättet inom IS/IT-projekten utgör ett exempel på.

IS/IT-avdelningen anser bland annat att formell information alldeles för snabbt blir

inaktuell och hävdar därför att det är bättre att medarbetarna söker information

genom att direkt kommunicera med berörd person. FP använder också informell

information i stor utsträckning. Många gånger är det upp till varje
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projektmedarbetare att själv söka upp den information han/hon behöver. FP uppger

dock att de skulle vilja bli bättre på att informera genom att till viss del formellt

styra upp informationsprocessen. Detta tror vi kan bero på att det inom FP pågår

många fler projekt och att det därmed är svårare att ha kontroll över verksamheten.

Informationsprocesserna inom BSC anser vi vara de mest formella av de tre

fallföretagens, eftersom utförliga månadsrapporter, kontinuerliga möten och

intranät utgör de vanligaste medierna för kommunikation och spridning av

information. Åtminstone de viktigaste beslutsprocesserna sker formellt inom alla

företag, men BSC är det fallföretag som har flest uppstyrda möten.

Eftersom arbetet är komplext anser Mintzberg (1983) att uppgifter kopplade till

koordineringen måste utföras av de som deltar i det specifika projektet, vilket

överensstämmer med samtliga fallföretag. Inom samtliga fallföretag är det framför

allt projektledarna som ansvarar för koordineringen. Enligt författaren finns det tre

typer av ledare inom en adhocrati, funktionella- samordnande- och projektledaren.

Dessa styr inte genom direkt ordergivning, utan genom att agera som förhandlare

och sammanbindande länkar. Ledarna inom BSC är alla, åtminstone i någon form,

delaktiga i projektarbete. Till exempel är avdelningscheferna, vilka är motsvarande

funktionella ledare, delaktiga genom att de hjälper projekten och ser till att

projekten tilldelas nödvändiga förutsättningar för att lyckas. Inom BSC delas den

samordnande ledarrollen av projektledare och funktionell ledare.

FP har till skillnad från BSC både funktionella och samordnande ledare, de

samordnande ledarna består av fem programledare som har det övergripande

ansvaret för projekten inom respektive program. Dessutom finns inom FP en

multiprojektansvarig på respektive avdelning. BT har emellertid inga samordnande

ledare, utan alla som är involverade i IS/IT-projekten finns inom linje-
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organisationen. De projektledare som tillhör IS/IT-avdelningen kan ses som en

viktig sammanbindande länk. Enligt Mintzberg (1983) erhåller ledarna inflytande

genom sin goda expertkompetens samt sociala förmåga och eftersom vikten av

formell auktoritet och direkt styrning inte är så stor inom adhocratin, suddas

gränserna mellan chefer och övriga medarbetare ut. Inom framför allt FP och BT är

den formella auktoriteten trots allt betydande och båda fallföretagen poängterar att

linjecheferna har stort inflytande och att projektledarna i vissa fall har mycket liten

möjlighet att utöva inflytande. På BT antar vi att detta beror på att projektarbetet

inte prioriteras tillräckligt högt, medan vi antar att det för FPs del beror på att

linjechefernas roll inte är tillräckligt tydligt kommunicerad. Inom BSC uppstår inte

den här typen av problem i lika hög utsträckning, vilket vi anser bero på att alla

medarbetare är engagerade i projektarbete. Berggren (2001) anser att när

linjecheferna har det övergripande ansvaret för medarbetarna måste projektledaren

arbeta upp en reell auktoritet, liknande den som Mintzberg (1983) omnämner. Vi

upplever att detta verkar ha fungerat inom BSC, men att projektledarna inom såväl

FP som BT i vissa fall inte verkar ha den auktoritet de behöver, vilket vi tror är en

viktig anledning till att många konflikter uppstår. Konflikter som i viss mån

inverkar negativt på projektledarens förutsättningar att genomdriva projekt. Vidare

hävdar Turner (1999) att projektledaren förhandlar till sig inflytande och auktoritet

genom ett kontrakt mellan projektet och moderorganisationen, där den sista är

uppdragsgivare och den förra utförare, som inbegriper projektets omfattning och

organisation. Vi anser att det är möjligt att betrakta situationen på BT på detta sätt,

och att det är kontraktet mellan beställare och utförare som inte riktigt fungerar

eftersom IS/IT-projekten många gånger inte får de resurser de behöver.
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5.3 Tre olika matrisorganisationer

Alla de tre fallföretagen har någon form av matrisstruktur. Det är den funktionella

organisationen som tillhandahåller resurserna, det vill säga medarbetarna, medan

det är projektorganisationen som ansvarar för att projekten genomförs. Därmed har

projektorganisationerna principiellt sett ingen fast personal, inom FP tillhör dock

inte programledarna linjeorganisationen. Flera författare, bland annat Cleland

(1999) och Turner (1999) menar att matrisorganisationen antingen har tyngd-

punkten i linjeorganisationen eller projektorganisationen. Matrisorganisationerna

på de tre fallföretagen har olika tyngdpunkt, vilket varit en utgångspunkt för denna

uppsats. Projektarbetet inom BT utgör en liten del av företagets verksamhet och de

flesta som är involverade i IS/IT-projekten utför även arbete i linjeorganisationen

och det är framför allt det dagliga arbetet i linjeorganisationen som prioriteras.

Projektarbetet är däremot betydligt mer centralt inom både FP och BSC, vilket vi

anser vara en naturlig följd av att de flesta medarbetare är heltidsengagerade i

projektarbete. Utav dessa två har emellertid BSC en starkare projektorganisation,

vilket vi ser som ett resultat av företagets starka behov av att kunna anpassa sig till

den dynamiska telekommarknaden. Enligt Berggren (2001) är det en fördel att

projektorganisationen är stark om marknaden förändras snabbt på grund av att

företagets förmåga att snabbt anpassa sig då är särskilt viktigt. Vidare menar

Berggren att en stark linjeorganisation är lämplig då det tekniska kunskapsområdet

utvecklas snabbt. FP har en starkare linjeorganisation, vilket överensstämmer med

Berggrens resonemang eftersom den marknad som FP försörjer är mindre

dynamisk än BSCs. Förändringar på den militära marknaden sker inte lika fort som

på telekommarknaden och produkterna som utvecklas inom FP har en mycket lång

livslängd. Däremot är det svårt att bedöma huruvida den tekniska

kunskapsutvecklingen sker snabbare inom FP i jämförelse med BSC. Vad vi dock
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har sett är att projekten inom FP oftast placeras ute i linjeorganisationen på den

avdelning där den specifika kompetensen finns, till skillnad från inom BSC där

projekt fördelas mellan designkontoren och nodorganisationen. Kompetensen

designkontoren emellan verkar inte skilja sig särskilt mycket eftersom delprojekt

eller arbetsuppgifter lätt kan växlas dem emellan. Vidare sker ett relativt avancerat

linjearbete inom avdelningarna på FP till skillnad från inom BSC, där allt arbete

som har med produkterna att göra sker i projektform.

Engwall (2000) menar att mindre projekt påverkas av organisationskontexten i

större utsträckning än vad stora projekt gör på grund av att de kräver färre resurser

samt att deras livscykel är kortare. Inom såväl FP som BT pågår en hel del relativt

små projekt. Huruvida arbetet i de mindre påverkas mer än de större har vi inte sett

några direkta exempel på. BT verkar generellt ha en god kontroll på alla sina

projekt, vilket kan bero på att det bedrivs färre projekt inom avdelningen och att de

därför är mer lättöverskådliga. Inom FP däremot verkar det, liksom vi tidigare

diskuterat, finnas risk för att de mindre projekten försvinner i den stora mängd

projekt som pågår inom avdelningen. Lars Sjöström uppgav bland annat att han

gärna såg att FP arbetade med färre och större projekt, vilket antagligen beror på

att han anser att han i egenskap av ansvarig för ungefär etthundra projekt inom sin

avdelning inte klarar av att ha en tillräckligt god överblick över dem alla.

Förmodligen försvinner dessutom fokuset på de små projekten först, eftersom de är

mindre kostsamma. Att projekt kan pågå relativt ouppmärksammat torde innebära

att de kan dra ut onödigt länge på tiden. Vidare uppgav Sjöström att små projekt

tenderade att dra ut onödigt länge på tiden.
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5.3.1 Projekturval

De tre enheter vi studerat tillämpar alla någon form av urvalsprocess för projekt,

vilket enligt Payne (1995) är mycket viktigt. FP har den mest avancerade

urvalsprocessen, på grund av komplexiteten på den marknad de verkar inom och på

grund av att de utvecklar teknologi som kommer att användas först om 20 år. Med

anledning av detta krävs noggranna analyser av olika tänkbara förlopp. Även

IS/IT-avdelningen på BT använder sig av en projektportfölj som de kallar

projektkarta och uppvisar de projekt som ska påbörjas respektive de som redan

pågår. Därmed sker även BTs urvalsprocess på ett formellt sätt, med skillnaden att

BTs urvalsprocess inte är lika avancerad som FPs. BSC som endast har ett par

projekt pågående samtidigt får sina projekt tilldelade av BSS, som är en enhet på

en högre nivå inom organisationen. Prioriteringsordningen mellan projekten är

vidare mycket mera självklar på grund av att projekten har en naturlig

ordningsföljd.

Anell (2000) hävdar att projekt bör stämma överens med företagets strategi

samtidigt som de bör vara lönsamma. Påståendet känns väl självklart. Anell (2000)

har studerat projektorienterade företag som bedriver konsultverksamhet, vilket är

en annan typ av verksamhet än den vi har studerat. Vi upplever att de företag vi har

studerat i hög grad arbetar utifrån att projekten ska vara såväl förenliga med

företagets strategi som lönsamma. Projekten inom BT ska ha en viss affärsnytta

och inom FP används begreppet produktnytta. Vidare betonar BT vikten av att

projektens kvalitativa nytta också tas med i bedömningen. FP tillämpar en form av

ett Balanced Scorecard, då de bedömer hur ett projekt ska prioriteras. För BSC är

diskussionen inte särskilt relevant eftersom enheten utför projekt de blivit
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tilldelade från en högre enhet. Både IS/IT-avdelningen på BT och FP framhäver

vidare vikten av att avbryta projekt och anser att det är något som egentligen borde

göras oftare, vilket vi ser som ett tydligt tecken på ett ökat lönsamhetsfokus. Inom

BSC talas det inte så mycket om att avbryta projekt, vilket antagligen beror på att

projekten är mycket stora och att beslut om avbrott fattas på en annan nivå.

Payne (1995) poängterar att det finns en risk med att tillämpa alltför avancerade

urvalsmetoder och menar att det måste finnas en balans mellan noggrannheten i

beräkningar och den kostnad som beräkningen ger upphov till. FP har som vi

tidigare nämnt den mest avancerade urvalsprocessen. Trots att kostnaden för denna

är relativt hög, anser vi att processen är nödvändig eftersom FP arbetar med

avancerad teknik, samtidigt som det krävs en lång framförhållning om de ska

kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Dessutom poängterar Lars Sjöström att

uppskattningar görs på ett mycket förenklat sätt just på grund av att kostnaden i

annat fall skulle bli för hög med tanke på den stora osäkerhet som är kopplad till

den långa framförhållningen.

5.3.2 Fördelning och prioritering av resurser

Problemet med ständigt begränsade resurser är ett stort inom de studerade

enheterna på respektive fallföretag. Vi anser att projektportföljen i viss utsträck-

ning minskar problemet eftersom den ger företagen en övergripande kontroll av de

pågående projekten samtidigt som prioriteringsordningen mellan dem blir tydlig.

Vidare är projektportföljens urvalsprocess mycket viktig därför att den leder till att

projektförslag noggrant kontrolleras innan de påbörjas. Däremot kvarstår

företagens problem med att förutsäga hur mycket resurser som behövs för

respektive projekt. Turner (1999) föreslår att resurser allokeras samtidigt som
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arbetsuppgifterna utformas. Projektorganisationerna på fallföretagen beställer

resurser hos linjeorganisationerna och beställningarna blir alltmer specificerade ju

närmare projektstarten de kommer. BT är det fallföretag som arbetar mest

informellt då det gäller resursallokering, vilket ibland kan skapa problem eftersom

beslutet inte blir lika tydligt. Resursallokeringen försvåras samtidigt av det faktum

att projektmedarbetarna vanligtvis arbetar parallellt med projektarbetet och det

dagliga arbetet. BSC tillämpar det mest formella arbetssättet vid resursallokeringen

som sker genom kontinuerliga möten mellan linjechefer och projektledare. FP

tillämpar en enkel excelfil för att erhålla bättre kontroll på resursallokeringen.

Allokeringen sker dock relativt informellt eftersom den sker genom att

projektledaren tar kontakt med berörda linjechefer.

Turner (1999) menar att resursallokering handlar om att förhandla och samarbeta

linjechefer och projektledare emellan. Detta verkar fungera relativt bra på

företagen, men det förekommer att konflikter uppstår. BSC nämner att konflikter

kan uppstå då projektledare väljer att begära ytterligare resurser av linje-

organisationen istället för att först försöka lösa problemet inom projektet. Genom

kontinuerliga möten mellan linjechefer och projektledare försöker BSC på ett tidigt

stadium identifiera problem gällande resursallokering. På BT är formella möten

relativt ovanliga och de flesta problem angående resursallokering löses på ett

informellt sätt, genom att exempelvis projektledaren talar med berörd linjechef. På

liknande sätt gör även FP och om linjechefen inte kan ge projektledaren ytterligare

resurser måste projektledaren förhandla med andra projektledare. Om inte dessa

kan enas måste programledaren lösa konflikten genom att prioritera mellan sina

projekt. Generellt uppges många konflikter inom FP bero på att linjeledarens roll

är otydlig, vilket i sin tur medför att det är svårt att balansera arbetet inom
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matrisen. Det verkar som om det är svårare att skapa tydlighet i den balanserade

matrisen jämfört med den projektorienterade eller linjeorienterade matrisen.

Engwall & Sjögren-Källqvist (2001) påstår att konflikter mellan projekt är

vanligare än konflikter mellan linjechefer och projektledare. I fallföretagen före-

kommer konflikter mellan projekt exempelvis då det gäller resurser. Både BT och

BSC har problem med vissa specifika resurser som behövs i de flesta projekten.

BT har IS-koordinatorer som bör medverka i nästan alla projekt och företaget har

försökt lösa problemet genom att IS-koordinatorerna har möjlighet att delegera

projektarbete till någon inom IS-koordinatorns förvaltningsgrupp. Detta har

emellertid vissa IS-koordinatorer svårt för. Turner (1999) menar att det gäller att

utbilda medarbetarna, så att fler får den specifika kompetensen. Att delegera arbete

såsom BT har försökt att göra, kan ses som ett sätt att utbilda andra personer för att

minska resursbristen. BSC har också haft problem med bristande antal medarbetare

med hög kompetens och lång erfarenhet. Detta problem tar naturligtvis tid att

åtgärda eftersom det krävs att sådana medarbetare har arbetat inom BSC eller

liknande enheter under en längre tid. FP hävdar att de flesta konflikter rör resurser

och att det främst är projektledarna som får förhandla med andra projektledare för

att få ytterligare resurser och att det mellan dessa kan uppstå intressekonflikt.

5.3.3 Andra problem inom matrisorganisationen

Payne (1995) anser att det är viktigt att matrisorganisationen har ett gemensamt

mål för att minska motsättningarna mellan linje- och projektorganisation. Vi

upplever att målsättningen inom BSC kan anses vara mest gemensam, eftersom

alla, inklusive linjecheferna, är delaktiga i projektarbetet. Detta anser vi vara en

viktig anledning till att projektorganisationen blir starkare än linjeorganisationen.
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Dessutom har BSC fördelar av att företaget arbetar med stora projekt som

involverar heltidsarbetande projektmedarbetare under en lång tid, motsvarande

ungefär ett år. Att de anställda arbetar heltid innebär att de kan koncentrera sig

enbart på projektet och dess huvudmål, vilket vi anser vara en stor fördel eftersom

alla som är involverade i projektet därmed har ett gemensamt huvudmål. På så sätt

kan många konfliktsituationer undvikas. På BSC uppstod tidigare konflikt-

situationer mellan delprojekt på grund av att projektmedarbetarna betraktade del-

projektets uppgifter som de viktigaste istället för att se till hela projektet. Berggren

(2001) nämner att subkulturer kan uppstå om projekt, eller i detta fall delprojekt,

blir för självständiga och att helhetssynen därmed kan gå förlorad. De problem

som BSC-enheten hade tidigare, anser vi mycket väl kan ha berott på att någon

form av subkultur utvecklades på designkontoren på grund av den decentraliserade

organisationsformen som innebar att varje designkontor arbetade relativt

självständigt på det delprojekt det blivit tilldelat. Tack vare införandet av det

inkrementella arbetssättet, som medförde att designkontoren kunde bli tilldelade

arbetsuppgifter som tillhörde ett annat delprojekt på grund av exempelvis plötsliga

omprioriteringar från centralt håll, eller att något delprojekt hamnat på efterkälken,

förändrades situationen. Enligt Simons (1995) har projektorganisationen till

uppgift att samordna projekten över avdelningsgränserna för att tillse att projektens

mål uppnås, vilket projektorganisationen inom BSC genom det nya arbetssättet

verkar göra på ett betydligt mycket bättre sätt än tidigare.

FP och BT har, till skillnad från BSC, mindre projektgrupper. Inom såväl FP som

BT verkar den gemensamma målsättningen inte vara lika starkt uttalad som den

numera uppges vara inom BSC. På BT kan detta antas bero på att projektarbetet

utgör en liten del av den totala verksamhet som bedrivs inom företaget och att det

dagliga arbetet inom linjeorganisationen prioriteras i första hand. Projekt-
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organisationen blir därmed mer splittrad än den inom BSC, vilket borde ge upphov

till fler konfliktsituationer. Särskilt med tanke på att en stor del av projekt-

medarbetarna måste samordna projektarbetet med linjearbetet. Däremot upplever

vi att kärnan i projektorganisationen, det vill säga IS/IT-avdelningen, verkar vara

relativt lätt att hålla samman, dels på grund av att avdelningen endast utgörs av 28

medarbetare men även på grund av att avdelningen tycks arbeta utifrån en tydlig

målsättning och strategi. Vidare upplever vi att avdelningens ledare är en person

med en stark vision och en vilja att förbättra projektorganisationens

förutsättningar, vilket vi tror är mycket viktigt för att de IS/IT-relaterade projekten

ska kunna genomföras på ett bra sätt, trots att projektorganisationens inflytande är

relativt begränsat.

På FP verkar det gemensamma målet inte heller vara lika tydligt. Vi har tidigare

nämnt att FP upplever att det är svårt att uppnå en balans i matrisen på grund av att

linjeledarens roll är otydlig, vilket i sin tur ger upphov till konfliktsituationer som

framför allt rör ansvars- och arbetsfördelningen mellan linjeledare och projekt-

ledare. Utöver detta kan vi föreställa oss att intressemotsättningar inom organisa-

tionen blir mer påtagliga inom en organisation som driver så många olika typer av

projekt. Kampen om resurser blir större eftersom en medarbetare kan ingå i mer än

ett projekt samtidigt, vilket ger upphov till fler förhandlingssituationer. Dessutom

blir det svårare att få igenom projektförslag. Packendorff (1995) uppmärksammar

denna problematik och menar att beslut kan vila på andra grunder än de strategiskt

rationella. Vid olika typer av förhandlingsituationer är det ofta god retorisk

förmåga som krävs för att vinna och att många projektförslag kan gå igenom på

sådana grunder. Med tanke på den organisationskultur som präglat FP under en

lång tid, vad det gäller det låga kostnadsfokuet samt den hängivna personalen, är

det möjligt att personliga intressen i stor utsträckning tillåtits styra arbetet. Vi anser
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att personliga intressen kan ha en negativ inverkan på den gemensamma

målsättningen om de tillåts styra arbetet i alltför stor utsträckning och att detta kan

vara en av förklaringarna till att FP har problem med att driva små projekt till sitt

slut. Att projektmedarbetarna inom FP vanligtvis arbetar med flera projekt

samtidigt, kan dock ha den positiva effekten att minska risken för att subkulturer

uppstår, eftersom det är troligt att en subkultur därmed inte hinner etableras.

BT, som har den starkaste linjeorganisationen, menar att projektorganisationen

måste anpassa sig till linjeorganisationen och menar det viktigaste är att skapa en

tydlighet inom organisationen, vilket vi tolkar som tydlighet vad det gäller

strukturen i organisationen samt att beslut fattas och att kommunikationen sker på

ett tydligt sätt. BSC finner den inbyggda konflikten hälsosam, vilket vi tolkar som

att en viss uppdelning mellan linje- och projektorganisation med avseende på

ansvarsområden är bra och att de krav som de ställer på varandra tvingar

matrisorganisationen att fungera mer effektivt. Inom FP har linjecheferna större

inflytande än projektledarna.  I vissa fall kan den linjechef som är ansvarig för

projektets resurser även vara projektledarens chef, vilket skapar problem eftersom

det ger linjechefen väldigt mycket inflytande över det specifika projektet. Detta

skulle kunna leda till en situation där linjechefen prioriterar projektet högre än vad

som var avtalat och därmed ge projektet bättre förutsättningar än andra projekt. Vi

anser att det är viktigt att medvetandegöra detta problem som anknyter till den

problematik som Packendorff (1995) framhäver, eftersom det kan medföra att

verksamhet bedrivs på ett sätt som strider mot företagets strategi.
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5.4 Styrning

Simons (1995) har utvecklat ett styrsystem som bygger på fyra områden som

interagerar med varandra och författaren menar att detta styrsystem är kopplat till

strategin.

5.4.1 Beliefs Systems

Enligt Simons (1995) innebär beliefs systems att bygga upp gemensamma

värderingar. Författaren menar att personal med hög kompetens måste stimuleras

till att själva lösa problem utifrån dessa värderingar. Eftersom fallföretagen har

personal med hög kompetens är det alltså, enligt Simons, viktigt att medarbetarna

har gemensamma värderingar och agerar i enlighet med dessa. Vi anser att

gemensamma målsättningar till viss del kan tolkas som uttryck för gemensamma

värderingar, eftersom en gemensam målsättning kräver att målet prioriteras högt i

alla lägen. En medarbetare som inte delar målsättningen fullt ut, eller inte upplever

den som särskilt tydlig eller vägledande kan därför ha svårt att göra de

prioriteringar som krävs. På grund av att den största delen av allt arbete som utförs

inom BSC sker antingen i projektform, eller syftar till att understödja

projektverksamheten kan den gemensamma målsättningen anses vara tydlig. Det

arbete som lagts ned på att implementera helhetstänkandet inom enheten kan ses

som ett stöd av den typ som Simons (1995) talar om. Tidigare förekom

revirtänkande mellan exempelvis delprojekten, vilket berodde på att respektive

delprojekt endast ansvarade för ett specifikt delsystem och att koordineringen

mellan delsystemen skedde först när alla system utvecklats färdigt. Tack vare det

nya inkrementella arbetssättet har BSC fått ett ökat helhetstänkande. Vi anser att
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detta utgör ett tydligt exempel som påvisar hur viktigt det är med organiseringen

av projekt för att kunna utveckla och upprätthålla gemensamma värderingar.

I enlighet med resonemanget ovan anser vi att det finns anledning att tro att

målsättningen och värderingarna inom FP inte är i lika hög grad gemensamma som

inom BSC, framför allt på grund av att betydligt fler projekt pågår samtidigt inom

enheten. Vidare uppges ingenjörerna på FP drivas av sin nyfikenhet och sitt

intresse och tar därför gärna själva reda på den information de behöver för att

utvecklingsprojektet ska bli så bra som möjligt. Detta stämmer överens med

Simons (1995) teorier om att personal med hög kompetens måste stimuleras till att

själva lösa problem, vilket ingenjörerna inom FP i stor utsträckning också verkar

göra. Ingenjörerna verkar drivas av att lyckas utveckla den mest avancerade

tekniken, vilket de tidigare hade större möjlighet att göra. När kostnads- och

tidsramarna blivit strängare så är det möjligt att intressemotsättningarna ökat, och

att de gemensamma värderingarna därmed i viss mån blivit svagare. Simons (1995)

poängterar vikten av att de personliga värderingarna stämmer överens med

företagets, vilket således kanske inte riktigt är fallet inom FP.

På BT har det dagliga arbetet i linjeorganisationen högst prioritet, och eftersom

projektarbetet och arbetet utanför projekten skiljer sig åt kan det vara svårt att

upprätthålla gemensamma värderingar. Vi anser att det finns en i hög grad inbyggd

intressemotsättning mellan linje- och projektarbete på BT. Kvaliteten på det

dagliga arbetet i linjeorganisationen kan försämras av projektarbetets anspråk på

resurser och tvärtom, vilket vi anser kan vara ett problem inom BT eftersom

projektmedarbetarna arbetar i projekt parallellt med det dagliga arbetet. BT

försöker att bygga upp en projektkultur för att öka statusen på projekten, vilket vi

anser vara viktigt. Det kan emellertid vara svårt eftersom projektarbetet är en så
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liten del av den totala verksamheten. För BT är det därför viktigt att den övriga

organisationen är medvetna om nyttan av det arbete som pågår inom projekten.

5.4.2 Boundary Systems

Boundary systems syftar till att sätta gränser för hur medarbetarna ska agera och

skapar förutsättningar för medarbetarna att kunna agera fritt inom ett specifikt

område (Simons 1995). De tre studerade enheterna sätter gränser bland annat

genom att de använder sig av en projektportfölj, eftersom den syftar till att

företagen endast skall arbeta med projekt som överensstämmer med strategin och

är lönsamma. På BT var det tidigare möjligt att en avdelning själv drog igång ett

IS/IT-projekt, utan att IS/IT-avdelningen var informerad. Detta resulterade i att det

blev svårt att samordna de olika IS/IT-projekten. BT har genom projektkartan satt

stopp för detta och idag måste alla IS/IT-relaterade projekt godkännas av IS/IT-

avdelningen. Ytterligare ett sätt att förtydliga och försäkra sig om att detta sker, är

att de flesta budgeterade IS/IT-kostnader för alla avdelningar finns tillgängliga hos

IS/IT-avdelningen. Även FP, som har en mycket avancerad urvalsprocess för

projekt och BSC som blir tilldelade projekt, sätter gränser genom deras

projektportföljer. Vi anser att projektportföljen utgör ett exempel på hur fallföre-

tagen tillämpar det som Simons (1995) kallar för strategiska gränser. Detta på

grund av att portföljen är resultatet av en urvalsprocess som har till uppgift att tillse

att företagen endast driver projekt som ligger i linje med företagets strategier eller

på annat sätt är lönsamma. Att avbryta ett projekt är således ett sätt att tillämpa en

strategisk gränssättning, vilket alla fallföretag någon gång har gjort och framför allt

börjat fokusera på att göra i större utsträckning. Simons (1995) nämner vidare att

gränser för affärsuppförande är en annan viktig del som bland annat syftar till att

personalen agerar i enlighet med företagets värderingar. Vi anser att den tydliga
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kundorienteringen inom företagen, som framför allt är implementerad inom BSC,

kan vara ett exempel på en sådan typ av gränssättning som är starkt kopplad till

beliefs systems. Till exempel betonas inom BSC starkt vikten av att leverera det

som utlovats, med avseende på bland annat kvalitet och tid. Kvalitet är även viktigt

för de två andra företagen. Simons (1995) menar att beliefs systems och boundary

systems interagerar med varandra, vilket återspeglas av det ovan angivna exemplet.

Enligt Simons (1995) behöver inte tydliga ramar innebära att medarbetarna blir

alltför styrda, ramarna skapar förutsättningar för att medarbetarna ska kunna agera

fritt. Därmed kan cheferna delegera såväl arbetsuppgifter som beslut. Delegering

av arbetsuppgifter sker inom samtliga fallföretag, men sker på ett särskilt tydligt

sätt inom BSC, på grund av att vi upplever att strukturen är mer tydlig inom BSC i

förhållande till de båda andra företagen. Dessutom sker arbetet inom BSC utifrån

en mer formellt styrd process. Dokumentation och rapportering sker exempelvis på

ett mer godtyckligt sätt inom FP, där varje enskild programledare liksom varje

projektledare avgör vilken form som ska tillämpas. Enligt Simons (1995) ökar

dessutom behovet av ramar då osäkerheten i omgivningen är stor, vilket överens-

stämmer med det faktum att BSC är den enhet som tillämpar det tydligaste ram-

verket samtidigt som de befinner sig i den mest dynamiska miljön.

5.4.3 Diagnostic Control Systems

Enligt Simons (1995) fokuserar ekonomistyrningslitteraturen framför allt på

diagnostic control systems, vilket exempelvis handlar om planering, budgetering

och rapportering. Författaren menar att detta system syftar till att styra resultatet i

önskvärd riktning för att uppnå ett förutbestämt mål. BSC arbetar mycket med

planering, både långsiktig och kortsiktig. Trots detta understryker intervju-
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personerna från BSC problemet med planering eftersom planeringen sällan

överensstämmer med det verkliga utfallet. BSC försöker använda konstanter, som

bygger på tidigare projekt vid planeringen, men detta har visat sig vara relativt

osäkert eftersom projekten trots allt skiljer sig åt. Det finns en strävan inom BSC

att försöka få planeringen så nära det verkliga utfallet som möjligt och framför allt

att erhålla mer kontroll på processen genom att försöka standardisera den, vilket

tycks vara anledningen till att de osäkra konstanterna trots allt används. Liksom

BSC använder FP och BT projektstyrningsmetododen PROPS men det verkar som

om BSC använder den flitigast av de tre fallföretagen. FP liksom BT tillämpar inga

planeringskonstanter, utan det är upp till varje projektledare att upprätta en så bra

planering som möjlig. BT menar att kunskapen om planering inför nya projekt är

något som projektledare skaffar sig genom erfarenhet och att det därmed inte är

något som går att standardisera. Inom PROPS finns vissa hjälpmedel för planering,

men dessa används i varierad utsträckning. Att planeringen inom BT och FP sker

på ett sådant relativt informellt sätt, anser vi bero på att projekten i hög grad är

heterogena. Projekten inom BT är dessutom förhållandevis få, vilket utgör

ytterligare en förklaring till den mer informella planeringen.

Både Mintzberg (1983) och Simons (1995) menar att det är svårt att standardisera

arbetet inom en utvecklingsenhet och att flexibiliteten, som främjar innovativt

arbete, riskeras att gå förlorad. Därför ställer vi oss frågande till den strävan som

trots allt verkar finnas, särskilt inom BSC, men till viss del även inom FP, efter att

försöka uppnå en högre grad av standardisering av verksamheten. Eftersom denna i

stor utsträckning kräver flexibilitet. Vi anser att den inställning som företräds av

BT, då de hävdar att det inte går att standardisera projektarbete, verkar vara sund.
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Simons (1995) menar att förutom olika former av planering ingår även budgetering

och rapportering i detta styrsystem. Budgetering för IS/IT-projekt har för BT inte

varit särskilt viktigt, men nu vill BT lyfta fram budgeten och göra projektledaren

ansvarig för att uppnå målet inom budgetramen. Inom IS/IT-projekten förekommer

informell rapportering vid projektens styrgruppsmöten, vilket innebär att det

saknas förutbestämda områden som rapporteringen ska behandla. Detta menar vi

kan skapa problem och leda till att viktiga delar inte uppmärksammas. Samtidigt

medför informell rapportering stor flexibilitet, vilket kan vara nödvändigt eftersom

projekten är så olika. BT har tillsatt en IS/IT-controller som ska stödja projekt-

ledarna genom att ta fram nödvändig information om projekten. Idag är det inte

riktigt bestämt vilka områden som ska mätas och hur mätning ska ske.

Liksom för BT har budgetering blivit viktigare även för FP eftersom de idag har

betydligt större krav på sig att hålla sig inom projektbudgeten. FP anser även,

liksom BT, att de borde bli bättre på rapportering. En av intervjupersonerna på FP

framhäver dock att specifika krav på rapportering inte alltid är lämpligt eftersom

det kan innebära för mycket onödigt administrativt arbete om exempelvis mindre

projekt måste avge rapporter i samma utsträckning som stora projekt. Detta

överensstämmer med vår uppfattning och vi drar paralleller till Payne (1995) som

menar att projekturvalssystem och andra styrsystem inte får kosta mer än den nytta

de ger upphov till. Alltför uppstyrd budgetering och rapportering kan således vara

en nackdel. Däremot anser vi att flexibilitet kan leda till att de mindre projekten

ges alltför lite uppmärksamhet, vilket faktiskt visat sig utgöra ett problem inom FP.

Inom BSC är såväl budgetering som rapportering mer detaljerad än inom de andra

enheterna. Informationen samlas ihop genom att den aggregeras från olika nivåer

inom projektet, vilket sker en gång per månad.
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Simons (1995) hävdar att det kan vara svårt att använda diagnostic control systems

inom en utvecklingsenhet på grund av att output är svår att standardisera. Framför

allt BSC arbetar mycket med mätning och de anser sig ha blivit bättre på mätning

genom att de börjat mäta färdigtestade tillämpningar i stället för färdigskrivna

dokument. Trots detta kvarstår vissa svårigheter, exempelvis mäter BSC ibland för

mycket och ibland på fel saker och detta anser vi vara exempel på just

svårigheterna med att standardisera output inom utvecklingsenheter. Varken BT

eller FP mäter i lika stor utsträckning som BSC och orsaken till detta verkar

framför allt vara att det är svårt för fallföretagen att veta vad de ska mäta. Trots

detta anser BT att mätning är viktigt för att uppnå förbättringar. BT arbetar framför

allt med uppföljning av delmål. Inom FP är det upp till varje projektledare att

avgöra vilken typ av mätning och uppföljning som är  nödvändig för det specifika

projektet.

Diagnostic control systems förutsätter att det är möjligt att utveckla förutbestämda

mål, mäta resultatet och kunna korrigera avvikelser (Simons, 1995). Fallföretagens

förutbestämda mål utgörs exempelvis av milestones, fasindelning och slutresultat,

men de har svårigheter att mäta om målet har uppnåtts, vilket också leder till att de

har svårigheter med att korrigera avvikelser. Inom BSC utgör dock den numera

fasindelade sluttestningen ett viktigt sätt att mäta måluppfyllelse, vad det gäller

produkten och de utför löpande förändringsarbeten utifrån detta. Företagens

övergripande mål, det vill säga, den slutgiltiga produktens kvalitet och

funktionalitet kan de relativt problemfritt mäta och göra uppföljningar på. Den

detaljerade mätningen med avseende på andra mål, såsom exempelvis resursåtgång

och tidsuppföljning upplevs däremot generellt sett vara svårare.
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Enligt Simons (1995) omfattar de kritiska prestationsvariablerna de delar som är

nödvändiga för att uppnå de strategiska målen och kan exempelvis utgöras av

kvalitet eller kundtillfredsställelse. Kundfokus är viktigt för alla fallföretagen och

de strävar efter att få hela organisationen kundorienterad. Att kunden blir nöjd är

alltså mycket viktigt, vilket vi anser hänger nära samman med att kvaliteten är

tillfredsställande. Fallföretagen fokuserar mer på kvalitet än på kostnad, men FP

betonar dock att kostnad har fått ökad betydelse. Anledningen till detta är att

projekt tidigare kunde pågå där funktionalitet utvecklades som egentligen inte

efterfrågades av kunden och således var alltför avancerad.

Målen som sätts upp måste enligt Simons (1995) vara möjliga att uppnå och han

menar att det är viktigt att cheferna förhandlar med sina underställda om målen.

BSC arbetar på detta sätt eftersom projektledaren exempelvis låter delprojekt-

ledaren göra en uppskattning över resursbehov och delprojektledaren sedan vänder

sig till teamen för att få en korrekt resursuppskattning, på så sätt har informationen

aggregerats. FP har påbörjat en process som innebär att några projektgrupper, vid

uppstarten, diskuterar arbetsupplägg och tidsuppskattning. BT förhandlar med sina

underställda genom att anpassa arbetet utifrån varje individs förutsättningar. Detta

är ytterligare exempel på flexibiliteten inom BT och deras informella arbetssätt,

som vi anser vara en mycket human och bra inställning.

Mintzberg (1983) hävdar att koordinering inom adhocratin inte kan standardiseras

och att behovet av en stödenhet som utvecklar systemhjälpmedel för styrning

därför är låg. Simons (1995) verkar till viss del vara av samma uppfattning som

Mintzberg, då han menar att det finns en risk att stödenheter tar fram alltför

detaljerad och irrelevant information. Däremot hävdar författaren att det också kan

finnas fördelar med stödenheter inom innovativa företag eftersom stödenheten kan
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hjälpa till att ta fram aktuell information samtidigt som den understryker vikten av

kontroll. Endast BT har en sådan stödfunktion i form av den nyligen tillsatte IS/IT-

controllern. Att de andra fallföretagen inte har denna funktion antar vi bero på att

det är svårt för någon utanför projektet att ta fram sådan information. Enheten för

projektledningen inom FP kan dock anses utgöra en stödenhet eftersom de

understödjer projekt- och programledare och bland annat sammanställer

konsekvensanalyser, vilket utgör ett exempel på att stödenheten måste utgöras av

experter.

5.4.4 Interactive Control Systems

Interactive control systems syftar enligt Simons (1995) till att stimulera till

innovation och lärande, med syfte att utveckla strategierna. Enligt Mintzberg

(1983) är strategin inom en adhocrati sällan direkt uttalad och författaren menar

liksom Simons att alla nivåer inom organisationen är engagerade i strategi-

utveckling som sker genom kontinuerligt beslutsfattande. Den övergripande

strategin på BSC kommuniceras top-down, men underställda har möjlighet att

påverka besluten, vilket innebär att strategin även utvecklas genom en bottom-up

driven process. BSC utför ständig översyn av strategin eftersom den måste

anpassas till den dynamiska marknaden. Vi kan därmed konstatera att BSC arbetar

med strategi på det sättet som Simons förespråkar, eftersom det finns en uttalad

strategi och att utveckling av strategin till viss del sker genom dialog.

Det gemensamma syftet för IS/IT-projekten är, att med hjälp av IS/IT-lösningar,

skapa mervärde för kunden. Ständiga anpassningar med hänsyn till internkunderna

sker och därför är strategin en konsekvens av ständigt beslutsfattande. De över-

gripande besluten inom IS/IT-projekten fattas inom IS-boards, men företaget
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poängterar att projektförslag kan komma från alla nivåer inom företaget. Det

informella sättet att söka information och kommunicera anser vi inverkar positivt

på projektmedarbetarnas möjligheter att vara delaktiga i strategiutvecklingen.

FP har också en tydlig strategi som är uppbyggd kring projektportföljen och tanken

är att projektidéer och förslag ska kunna komma från hela företaget. Så som det

emellertid fungerar i dagsläget anser vi dock att det kan ifrågasättas huruvida

strategiutvecklingen inom FP verkligen sker genom dialog med underställda. Vi

har fått uppfattningen att det framför allt är ledningen som utvecklar och därefter

implementerar strategin. Det finns en tydlig risk med detta tillvägagångssätt

eftersom det kan vara svårt att få med sig alla medarbetare, vilket verkar vara fallet

inom FP eftersom kostadsfokuset fortfarande inte verkar vara implementerat inom

hela enheten.

Vi ifrågasätter Mintzbergs (1983) resonemang om att strategin sällan är direkt

uttalad, vilket enligt vår studie inte stämmer, eftersom alla fallföretagen har en

uttalad strategi. Vi hävdar att det antagligen skulle vara mycket svårt att styra

företagets medarbetare om en övergripande strategi saknades. Däremot samtycker

vi med både Mintzberg och Simons (1995) att strategier bör utvecklas genom

dialog mellan alla nivåer inom organisationen.
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5.5 Sammanfattning av analys

Vi har valt att sammanfatta vår analys i nedanstående tabell för att underlätta

överskådligheten och lättare kunna se skillnaden mellan fallföretagen. Detta är

således en kort sammanfattning som berör de absolut viktigaste områdena och

företagen relateras till varandra.

Fallstudie BT FP BSC

Typ av

Multiprojektmiljö

Heterogen Heterogen Homogen

Typ av omgivning Relativt dynamisk

och komplex

Framför allt komplex Framför allt dynamisk

Typ av

organisation

Mindre hierarkisk

Decentraliserad

Mindre organisk

Mindre hierarkisk

Decentraliserad

Mindre organisk

Mer hierarkisk

Decentraliserad i lägre

grad

Mer organisk

Typ av adhocrati Adm. adhocrati Adm. adhocrati Operativ adhocrati

Koordinerings-

mekanismer

Ömsesidig

anpassning

Formell koordinering

i relativt låg

utsträckning

Ömsesidig

anpassning

Formell koordinering

i relativt låg

utsträckning

Ömsesidig anpassning

Formell koordinering i

högre utsträckning

Tyngdpunkt i

matrisen

Linjeorganisationen

stark

Linjeorganisationen

relativt stark

Projektorganisationen

stark

Projektportfölj Relativt enkel

urvalsprocess, 20

projekt pågående

samtidigt

Avancerad

urvalsprocess, ett

hundratal projekt

pågående samtidigt

Projekt tilldelas från

högre instans, två-tre

pågående projekt

Resursallokering Sker informellt Sker relativt Sker formellt
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informellt

Fallstudie BT FP BSC

Relationen mellan

linje- och projekt-

organisation

Projekt  relativt låg

prioritet

Projektledaren

relativt låg status

Projekt hög prioritet

Linjechefen relativt

stort inflytande

Otydliga roller

Projekt mycket hög

prioritet

Alla deltar aktivt i

projektarbete

Fokus inom

matrisorganisa-

tionen

Tydlighet Balans Helhetssyn

Belief systems Projektkultur svag Relativt otydliga

gemensamma

värderingar

Starka gemensamma

värderingar

Boundary systems Projektkarta

Mindre tydliga ramar

Projektportfölj

Mindre tydliga ramar

Projektportfölj

Tydliga ramar

Diagnostic control

systems

Informellt

Till viss del formellt

Informellt

Till viss del formellt

Formellt

Till viss del informellt

Interactive control

systems

Strategiutveckling

sker gemensamt

Strategiutveckling

sker till viss del

gemensamt

Strategiutveckling sker

till viss del gemensamt

Tabell 5.1 Sammanfattning av analysen.
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6 Slutsatser

I detta avslutande kapitel presenteras de väsentligaste resultaten av vår analys

utifrån  frågeställningarna.

6.1 Hur kan multiprojektmiljön förstås utifrån Mintzbergs

adhocratibegrepp?

•  Gemensamt för de tre multiprojektmiljöer vi har studerat är att de verkar

inom en miljö som är dynamisk och komplex, vilket kräver en

decentraliserad och organisk organisation. Vår studie visar att multiprojekt-

miljön kännetecknas av att organisationen är decentraliserad och organisk,

men i olika grad beroende på vad som är mest karaktäristiskt för den yttre

miljön.

•  Enligt Mintzberg (1983) har den administrativa adhocratin färre pågående

projekt än den operativa adhocratin, vår studie visar emellertid att antalet

projekt är oberoende av om adhocratin är administrativ eller operativ. Vi

menar vidare, till skillnad från Mintzberg, att stora projekt även förekommer

inom den operativa adhocratin och att stora projekt tenderar att vara mer

strukturerade än små, oberoende av om de ingår i en administrativ eller en

operativ adhocrati. Vidare visar vår studie att homogena multiprojektmiljöer

är mer strukturerade än heterogena, men att heterogena multiprojektmiljöer

är vanligare. Att heterogena multiprojektmiljöer är vanligare än homogena

stämmer överens med Paynes (1995) forskning.
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•  Ömsesidig anpassning är den koordineringsmekanism som tillämpas i störst

utsträckning inom de studerade multiprojektmiljöerna. Generellt innehar

projektledare, liksom de medarbetare som deltar i fler än ett projekt

samtidigt, en viktig roll som sammanbindande länk. Inom BSC utgör där-

utöver linjeledarna tydliga exempel på viktiga länkar som opererar på en

mer övergripande nivå. Utöver linjeledare innehar inom FP programledare

och multiprojektansvariga mycket viktiga roller som sammanbindande

länkar, vilka enbart fokuserar på multiprojektmiljön. De särskilda projekt-

ledare som tillhör IS/IT-avdelningen fungerar som viktiga sammanbindande

länkar på en mer övergripande nivå inom BT. Vilka som utgör de

sammanbindande länkarna kan således variera i viss utsträckning beroende

på vilken typ av multiprojektmiljö de verkar inom. Förutom ömsesidig

anpassning förekommer formell koordinering i olika stor utsträckning och är

enligt vår studie vanligare i en homogen och mer strukturerad miljö än i en

heterogen och mindre strukturerad miljö.

6.2 Vilken inverkan har matrisorganisationen på

multiprojektmiljön?

•  Utifrån vår studie kan vi konstatera att multiprojektmiljön organiseras

utifrån en matrisstruktur och att denna har en stor inverkan på

multiprojektmiljön. Beroende på var tyngdpunkten inom matris-

organisationen finns skapas relativt skilda miljöer med olika förutsättningar.

I en miljö där linjeorganisationen är stark har projekten lägre prioritet än i en

miljö där projektorganisationen är stark. Om linjeorganisationen är stark kan
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förutsättningarna betraktas som goda, givet att det finns en tydlighet med

avseende på roller och ansvar. När multiprojektmiljön inte har tyngdpunkten

i vare sig linje- eller projektorganisationen riskerar struktur och roller att bli

otydliga, en balans inom matrisen verkar därför vara svår att uppnå. Payne

(1995) menar att matrisorganisationen kan sägas vara i konflikt med sig

själv på grund av att det finns intressemotsättningar mellan linje- och

projektorganisation. Utifrån vår studie verkar dock en gemensam helhetssyn

vara lättare att implementera i en stark projektorganisation som därmed inte

är i konflikt med sig själv i samma utsträckning som andra typer av

matrisorganisationer.

•  Enligt vår studie är resursallokering ett stort problem inom en multi-

projektmiljö som berör både linje- och projektorganisationen. Förhandlingen

om resurser mellan linje- och projektorganisationen leder till att många

konfliktsituationer uppstår, detta oberoende av matrisorganisationens

tyngdpunkt. Projektportföljen kan underlätta resursallokeringen och minska

antalet konflikter eftersom portföljen innebär att företagen har en tydlig

prioriteringsordning. Utifrån vår studie väljs såväl strategiskt viktiga som

lönsamma projekt ut, vilket både Payne (1995) och Anell (2000)

förespråkar. Vidare verkar konflikter med avseende på resurser uppstå

oberoende av om allokeringen sker formellt eller informellt.

6.3 Hur kan multiprojektmiljön styras?

•  Vår studie visar, i likhet med Simons (1995), att gemensamma målsättningar

och i viss mån gemensamma värderingar verkar vara viktiga för att styra
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multiprojektmiljön. På grund av att projektmedarbetarna inom

multiprojektmiljön i hög grad arbetar självständigt inom en decentraliserad

organisation utgör den gemensamma målsättningen och de i viss mån

gemensamma värderingarna ett viktigt stöd vid exempelvis beslutsfattande.

En gemensam målsättning och gemensamma värderingar verkar vara lättare

att få till stånd när projektorganisationen är stark eftersom intresse-

motsättningarna då är färre.

•  Vi anser att projektportföljen utgör ett exempel på en viktig strategisk

gränssättning inom multiprojektmiljön, eftersom projektportföljen anger en

tydlig prioriteringsordning. Därmed bidrar projektportföljen till att skapa en

större tydlighet samt till att minska antalet konflikter. Delegering av

arbetsuppgifter kan ses som ramar utifrån vilka en stor del av arbetet inom

multiprojektmiljön utförs. Utifrån vår studie är tydliga ramar viktiga inom

multiprojektmiljön och behovet av ramar är vidare större då omgivningen är

dynamisk.

•  Utifrån vår studie styrs multiprojektmiljön såväl informellt som formellt,

men att tillämpa formell styrning i alltför hög utsträckning verkar inte riktigt

fungera. Vi har sett att det finns en strävan efter att i högre grad

standardisera verksamheten med avseende på exempelvis planering,

budgetering och rapportering, trots att det har visat sig vara svårt. Med

anledning av att även Mintzberg (1983) och Simons (1995) hävdar att en

standadardiserad styrning av utvecklingsenheter är svår att åstadkomma, är

vi kritiska till denna strävan. Vi anser att det är viktigt att flexibiliteten

bibehålls, det vill säga, att små projekt exempelvis inte förutsätts rapportera

på samma sätt som ett stora. En viss grad av standardisering genom att till
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exempel tillämpa huvuddokumenten inom PROPS för att skapa

gemensamma riktlinjer verkar dock vara ett bra sätt att erhålla gemensamma

riktlinjer och därmed mer kontroll.

•  Utifrån vår studie är gemensam strategiutveckling viktig inom

multiprojektmiljöer och dialogen verkar skapa en högre grad av acceptans

för strategin, vilket underlättar implementeringen av densamma.

6.4 Fågel, fisk eller mittemellan?

Avslutningsvis kan vi konstatera att multiprojektmiljön är komplex, vilket Eskeröd

(1996) tidigare uttryckt och vi har kommit fram till att miljön kan variera med

avseende på både organisation och styrning. De tre fallföretagen valdes ut med

hänsyn till deras respektive matrisorganisation och utifrån detta har det

framkommit att en multiprojektmiljö fungerar bäst om tyngdpunkten ligger

antingen på projektorganisationen eller på linjeorganisationen. Däremot har det

visat sig vara mindre bra om matrisorganisationens tyndgdpunkt ligger ungefär

mittemellan, utan att vara i balans. Vi har valt att döpa vår uppsats till ”Fågel, fisk

eller mittemellan” eftersom fallföretagen uppvisar relativt skilda

multiprojektmiljöer. Dessutom menar vi att det finns tydliga fördelar med att vara

antingen fågel eller fisk och nackdelar med att vara mittemellan.
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Bilaga 1

Intervjuguide - Multiprojektmiljö

Hur är ni organiserade?

Hur många anställda på linje- resp. projektorganisationen?

A-frågor (mycket viktiga) B-frågor (viktiga)

Hur ser organiseringen av projekt ut?

Vilka typer av projekt?

Hur många projekt? (Per typ)

Hur många delprojekt? (Per projekt)

Hur långa är projekten? (tid, kostnad)

Hur kan dessa delas in? klassificeras?

Hur är projekten relaterade till varandra/ beroende

av varandra?

Hur många personer är involverade i resp. projekt

(max-min antal)? (antal, tim, hel-deltid, internt-

externt)

Kommer medarbetarna från linje eller

projektorganisation?

I hur stor utsträckning är val av projekt en del

av strategiskt beslutsfattande?

Hur tilldelas/ fördelas resurser mellan projekt?

Vem bär ansvar/beslutar när ett projekt får starta?

Vem är ansvarig för projektets resurser?

Har denna individ även rätt att påverka och styra

resurserna och tillgången på dessa?

Hur beslutas om omprioritering av resurser? Vem

beslutar? Varför?

Förekommer flaskhalsar, pga kritisk resurs?

Hur långsiktig är planeringen?

Hur detaljerad?

Vilka svårigheter är kopplade till planering?

Hur planerar ni för att kunna vara flexibla? (ex

omvärldsförändringar, risker)

Hur hanteras förändringar?

Sker planering på övergripande multiprojekt-

nivå?

Hur viktig är budgeten och hur påverkar den

projektarbetet? Överskridande?

Förekommer det att projekt avbryts? Varför? Vem

beslutar om detta?

Använder ni något IT-hjälpmedel (för

projektplanering)? Vilken hjälp ger användandet av

PROPS?



I hur stor omfattning används PROPS?

Hur styrs projektledarna? Hur stort formellt resp. reellt ansvar har

projektledaren?

Hur sker rapportering? Vem rapporterar projektledaren till? (informellt,

formellt)

Vilka parametrar är viktiga vid rapportering?

Hur detaljerad är rapporteringen?

Vilka svårigheter har ni med mätning? Mäter ni projektets färdigställande grad? Hur?

Hur stort ansvar läggs på projektmedarbet-arna? Hur styrs projektmedarbetarna?

Hur stor påverkan har projektmedarbetarna?

Aktivt deltagande, helhets engangemang?

Hur sker kommunikationen inom projektet?

Vilken kommunikation förekommer mellan

projekt?

(formellt, informellt)

Delgivande av viktig info?

Vilka typer av konflikter förekommer?

Vad ser ni som största orsaken?

Inom/ mellan projekt? (personliga,

intressekonflikter)

Mellan linje- och projektorganisationen?


