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Abstract 
Background: Choosing projects as a way of organizing work is often in literature portrayed as 
desirable since it entails several organizational advantages. This should imply an interest in 
studying the quality of projects. How we think about quality in terms of projects traditionally 
involve the quality of the projects’ output but how the output is realized is not to the same extent 
mentioned when discussing the quality of projects.  
 
Purpose: The purpose is to contribute to the understanding of how the conception of quality is 
used in the specific context of projects.   
 
Realization: The study has been realized in the form of a case study. All empirical information was 
gathered through three interviews. Two of the interviews were conducted at project organized 
firms and the third one was performed with a consultant who works within the specific area of 
study. The firms in the study all carry out projects that are of a complex nature since the customer 
is integrated in the project’s realization.  
 
Results: We have established that a focus on either output quality or process quality gives an 
imbalanced picture which results in certain advantages and disadvantages. Adopting a more 
overall perspective of project quality could help solve some of the problems that the imbalanced 
picture creates. We have also found that the firms strive to satisfy the customers could be 
facilitated by an overall view on project quality.  
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1. Inledning  
 
 
I det här första kapitlet avser vi introducera läsaren till det problemområde som uppsatsen 
behandlar. Vi kommer att belysa vad det var som fångade vårt intresse för det specifika 
området och hur våra problemfrågor vuxit fram. Kapitlet avslutas med en presentation av 
uppsatsens syfte och avgränsningar. 
  

1.1. Bakgrund 
”Ofta blandas begreppen produktkvalitet och projektkvalitet ihop. Man kan faktiskt ha en 
toppkvalitet på projektet även om man gjort en skräpprodukt – om det var målet!” 

verimentor.se, 031105 
 
Ett effektivt sätt att arbeta i projekt garanterar inte kvalitativa1 resultat men å 
andra sidan behöver inte ett bra projektresultat vara en bekräftelse på att arbetet 
utförts på det mest kvalitativa sättet. Vad betyder egentligen kvalitet när det 
handlar om projekt? Traditionellt sett har ett projekts framgång bedömts på tre 
kriterier; att nå måluppfyllelse till en viss kostnad, på en viss tid och till de 
fastställda specifikationerna. Bedömningskriterierna illustreras av Berggren (2001) i 
vad han benämner projekttriaden. 
 

Figur 1.1 Projekttriaden  
Källa: Berggren, 2001:17 

 
I samband med dessa kriterier för måluppfyllelse är det vanligt att 
projektlitteraturen urskiljer två olika perspektiv ur vilka projekt betraktas. Både 

                                          
1 Med kvalitativ avser vi ett resultat som, relativt någonting annat, innehar en högre kvalitet. 

Tid

FunktionalitetKostnad
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Engwall (1999) och Berggren (2001) anser att granskningen av projekt antingen 
kan fokusera på det som ska åstadkommas; projektets output2 eller på uppgiften i 
sig. Output är det resultat som ska bestå efter det att själva projektet avslutats, 
medan uppgiften tydligt definieras av projektets naturliga begränsning vad gäller 
livslängden.  
 
Valet av projekt som organisationsform vid sidan av traditionella processer eller 
valet att under en begränsad tid frångå den traditionella beslutsstrukturen torde 
baseras på en tro om att detta handlingssätt på ett mer effektivt sätt når det 
önskade resultatet. Att utvärdera kvaliteten av valda arbetssätt såväl som dess 
resultat borde därför vara av största vikt för alla projektorganisationer. Projektets 
karaktär kan däremot begränsa förutsättningar för hur kvaliteten skapas. 
Blomberg (1998) ser projektet som någonting mycket tydligt avgränsat från den 
övriga verksamheten eller företagets basorganisation. Författaren menar att 
denna avgränsning gör projektet, med sina tydligt formulerade mål, ett unikt och 
nyskapande sätt att arbeta på. Just denna definition av projektet som unikt är vad 
Packendorff (i Antoni, 2000) menar gör att kvaliteten i projektet inte kan 
säkerställas genom erfarenhet på samma sätt som i den repetitiva löpande 
verksamheten där de välkända och strukturerade processerna förändras långsamt 
och stegvis. 
 
När projektstyrningslitteraturen diskuterar bra eller framgångsrika projekt talas 
det om vikten av planering och projektledarens roll som verktyg för att uppnå 
kvalitet i resultatet eller projektets output, men enligt Turner (1999) är 
projektspecifik kvalitet relativt outforskat. Att framgång i projekt traditionellt har 
varit likställt med hur väl det uppfyller tid, kostnads och funktionalitetsaspekter 
har ställt in fokus till att likställa framgång med uppfyllandet av önskade 
funktioner i output utan att egentligen diskutera kvaliteten i alla projektets 
aspekter.  
 
Turner (1999) uttrycker i sin projektledningshandbok att ett projekt är kvalitativt 
om det uppfyller specifikationerna, uppfyller avsett syfte, uppfyller kundens krav 
samt tillfredsställer kunden. Alla dessa aspekter fokuserar även på hur det är 
möjligt att mäta kvaliteten i projektets output, om än mer uttalat ur kundens 

                                          
2  Med output menar vi både projektresultat i form av produkter, tjänster och annat som till exempel 

organisatioriska förändringar.  
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perspektiv. Betyder detta att projekt är av hög kvalitet om kunden är nöjd med 
output?  

1.2. Problemdiskussion 
Vår uppsats specifika undersökningsområde har successivt växt fram under en 
period. Det var i samtal med en projektkoordinator, från ett större svenskt bolag, 
och när denne utryckte problem kring att säkerställa kvalitet i projekt, som vi 
först reagerade och funderade över vad kvalitet i projekt egentligen betyder. När 
vi sedan började undersöka vad som fanns skrivet om kvalitet i projekt 
förväntade vi oss att finna att den specifika organisationsform som projektet 
utgör skulle ha utvecklat egna eller anpassade modeller och teorier för att 
behandla dess kvalitet. Vi upplevde istället att den existerande litteraturen var 
koncentrerad kring säkerställandet av kvalitet i projektets output med liten 
återkoppling till projekts speciella karaktär. Vi ställde oss därför frågande till om 
det inte fattades en dimension i den teoretiska kvalitetsdiskussionen. Är det 
tillräckligt att bara se till kvalitet i resultatet och inte hur man nått dit när ett 
projekts kvalitet ska bedömas? 
 
Vår utgångspunkt är inte att hävda att begreppen projekt och kvalitet aldrig 
tidigare sammanförts i litteraturen, utan vi ifrågasätter snarare om det inte 
förekommer en viss felfokusering i hur begreppen behandlas. Om projekt i 
enlighet med de generella definitionerna är unika och tillfälliga företeelser 
upplever vi att en form av kvalitetskontroll av arbetsformen borde vara av högsta 
intresse eftersom projekt som organisationsform är ett medvetet val för att vinna 
effektivitet. Enligt detta resonemang skulle kvalitet i arbetssättet eller projektets 
process ingå i en utvecklad helhetsbild av vad vi vill benämna projektkvalitet. 
Denna helhetsbild har varit vår utgångspunkt i uppsatsen. 
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Vi anser att projektkvalitet är en kombination av kvaliteten i projektets output 
men även av hur arbetet i projektet bedrivs, detta har vi i uppsatsen valt att 
benämna processkvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.2 Författarnas syn på projektkvalitet 
 
Illustrationen representerar vår syn på begreppet projektkvalitet vilken ligger till 
grund för formuleringen av våra problemfrågor. Frågetecknen symboliserar de 
faktorer som påverkar kvaliteten i projekt och hur en fokusering på ett av 
perspektiven output eller process skulle kunna ge alltför stor vikt åt en eller flera 
av dessa faktorer.  
 
Vi anser att begreppet projektkvalitet inte kan särskilja kvalitet i projektprocessen 
från kvalitet i projektets output eller åtminstone inte enbart fokusera på det ena 
eller det andra. Om och när projekt ska anses vara den bästa organisationsformen 
för att lösa en uppgift borde det finnas krav på att både output och processen når 
högsta möjliga kvalitet för att projektet i sin helhet ska kunna anses vara 
högkvalitativt. Vi ställer oss därför följande frågor: 
 

• Vad får en alltför stor fokusering på antingen outputkvalitet eller 
processkvalitet för konsekvenser för projektets totala kvalitet? 

• Vilka möjligheter skulle ett synsätt på projektkvalitet som ett 
helhetsbegrepp kunna ge till skillnad från en stark fokusering på endera 
process eller output? 

?

?

?

?

?

Processkvalitet

?

?

?

Outputkvalitet

Projektkvalitet
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1.3. Syfte 
Syftet är att med utgångspunkt i vår modell bidra till förståelsen av hur begreppet 
kvalitet används i projektspecifika sammanhang.   

1.4. Avgränsningar 
Vi har genom att välja att undersöka organisationer med betydande 
projektverksamhet koncentrerat oss enbart på den typen av komplexa projekt där 
kunden integreras i projektets utförande.  
 



 
 
 
 



2. Metod 
 
 
Detta kapitel syftar till att visa läsaren vilken vetenskapssyn och vilka tankemönster som har 
påverkat utformningen av den här rapporten. Vi vill ge läsaren möjlighet att ta ställning till 
studiens trovärdighet och resultat samt beskriva vad som påverkat oss när vi har angripit vårt 
problemområde. Avslutningsvis kommer vi att beskriva hur vi rent praktiskt har gått till väga 
vid insamlandet och bearbetningen av data.  
  

2.1. Vår vetenskapliga utgångspunkt  
Gilje & Grimen (1992) förklarar behovet av vetenskaplig reflektion som en 
nödvändighet där forskaren kliver utanför sina direkta aktiviteter för att 
systematiskt undersöka dem. I enlighet med Gilje & Grimen (1992) anser vi att 
en sådan reflektion kommer att hjälpa oss att se värdet av de resultat som vår 
forskning genererat. Vidare menar författarna att vetenskapliga observationer bör 
vara tillgängliga för fler än författarna själva, vilket gör att vi i detta kapitel 
introducerar läsaren för våra val och ställningstaganden för att även de ska se 
värdet i uppsatsens resultat. Vi anser att läsaren måste kunna avgöra vilka val som 
är ett resultat av våra personliga trosföreställningar och vilken inriktning 
uppsatsen tagit på grund av våra personliga val. Vi ser därför detta kapitel som 
vår chans att bestyrka vikten av våra resultat både för oss själva och för läsaren.  

2.1.1. Vetenskapligt perspektiv 
Samhällsvetenskaplig forskning bedrivs i huvudsak utifrån två dominerande 
vetenskapsideal; hermeneutik och positivism. De två lärorna strävar efter att 
upprätta ramar för hur individen ska förhålla sig till forskning. Enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1997) påverkas forskningen i stor grad av vilken uppfattning 
individen har om verkligheten. Individen kan förhålla sig till verkligheten, å ena 
sidan objektivt eller å andra sidan se den som en social konstruktion, emellan 
dessa två ytterligheter finns det ett brett spann. Vi anser att verkligheten 
uppfattas subjektivt och under påverkan av individens tidigare erfarenheter och 
håller därför med Arbnor & Bjerke (1994) när de talar om verkligheten som en 
social konstruktion. Vi anser att vårt eget förhållningssätt till vetenskapen har 
flera gemensamma beröringspunkter med hermeneutiken vars syfte främst är att 
tolka och förstå omvärlden (Lundahl & Skärvad, 1999). Vår tro på att individen 
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inte kan vara helt objektiv gör att vi tar avstånd från det som Lundahl & Skärvad 
(1999) benämner den sanna verkligheten. Vi motsätter oss därför det 
positivistiska vetenskapsidealet att sanningen är någonting mätbart eftersom vi 
inte tror att kunskap kan vara sann i denna mening. Vi ansluter oss istället till 
hermeneutiken eftersom vi precis som Lundahl & Skärvad (1999) menar att 
utvalda studerade fenomen endast går att förstå genom det sammanhang där de 
figurerar.  
 
I enlighet med Arbnor & Bjerke (1994) anser vi att det är nödvändigt att göra 
vissa antaganden om hur verkligheten ser ut för att kunna undersöka eller 
förklara densamma. Vi håller med författarna om att medvetna antaganden är vad 
som skiljer forskning och kunskap från kunskapsupprepning och att det är 
medvetenheten som bidrar till att skapa ny kunskap. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
Skapandet av ny kunskap är syftet med att bedriva vetenskapligt arbete, men 
detta skapande är beroende av forskarens förmåga att tolka och bearbeta den 
information hon mottar i sin omvärld (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997; 
Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Vi har i vår undersökning haft intentionen att förstå vad kvalitet betyder i 
projektspecifika sammanhang och hur företag arbetar med kvalitet i projekt. För 
att förena olika definitioner av i uppsatsen centrala begrepp och för att kunna 
uttala oss om vad kvalitet är har vi varit tvungna att göra tolkningar. Eftersom vi 
valt att samla in våra empiriska data via intervjuer kommer informationen vi 
tolkar att vara respondenternas beskrivning av deras organisations arbete med 
kvalitet i projekt. Det vi tolkar som författare är baserat på andra sociala aktörers 
tolkningar och förståelse. 

2.1.2. Förförståelse  
Enligt Gilje & Grimen (1992) är förförståelse en av hermeneutikens absoluta 
grundtankar. Som individer har vi olika erfarenheter, uppfattningar och 
föreställningar om verkligheten vilket i sin tur påverkar det vi väljer att studera 
(Arbnor & Bjerke, 1994, Lundahl & Skärvad, 1999). Förförståelse betyder att vi 
redan har en uppfattning om saker och ting när vi kommer i kontakt med 
någonting nytt. Gilje & Grimen (1992) tar upp tre olika aspekter på förförståelse: 
språk och begrepp, trosuppfattningar och personliga erfarenheter. Genom vår 
erfarenhet har vi tillgagnat oss språk och begrepp som gör att vi ser världen på ett 
visst sätt. Vi anser att tiden vi har spenderat på universitet och den specifika miljö 
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som det innebär, utan tvekan har påverkat det språk- och begreppsbruk som vi 
använder i uppsatsen. Varje människa påverkas även av olika trosuppfattningar och 
föreställningar. Dessa hjälper varje individ att definiera vad som är rätt och fel 
men skapar även mening i en komplex verklighet. Den tredje delen av vår 
förförståelse är våra personliga erfarenheter som påverkar hur vi uppfattar och tolkar 
verkligheten.  
 
När vi började uppsatsskrivandet var vår specifika förförståelse om projekt och 
dess komplexitet inte särskilt utbredd. Uppsatsperioden började därför med en 
period av litteraturstudier inom området projekt för att se vad som tidigare 
skrivits om kvalitet och projekt. Den kunskap vi anskaffade under den här 
perioden var på ganska generell basis men var det som ledde oss fram till vårt 
specifika problemområde. De första litteraturstudierna anser vi vara del av våra 
förkunskaper eftersom det var först efter vi skaffat dessa kunskaper vi kunde 
identifiera vad vi ansåg var en felfokusering i projektlitteraturen. Följaktligen var 
det också först då vi kunde formulera vårt syfte och våra problemfrågor vilka 
bygger på detta antagande. 

2.2. Undersökningens ansats  
I detta stycke har vi för avsikt att förklara vilken typ av inriktning som vår studie 
tagit, baserat på det syfte vi formulerat. Vårt val av angreppssätt kommer också 
att behandlas. 

2.2.1. Studiens syfte och inriktning  
Hur en studie utformas och bedrivs är kopplat till den typ av syfte som förestår 
undersökningen. Lekwall & Wahlbin (2001) klassificerar studier som explorativa, 
beskrivande, förklarande och förutsägande utifrån valt syfte. I vår studie söker vi 
en förståelse av begreppet kvalitet i kombination med fenomenet projekt och ser 
därför att den är explorativ till sin karaktär. Vidare styrks denna inriktning då vi i 
vår studie velat undersöka om begreppet har en bredare betydelse i praktiken än 
den som presenteras i den existerande litteraturen.  Kvale (1997) anser att 
huvudsyftet med den explorativa studien just är att söka nya dimensioner hos det 
område som undersöks.   
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2.2.2. Val av angreppssätt  
Holme & Solvang (1997) menar att valet av angreppssätt precis som studiens 
inriktning bör anpassas till undersökningens syfte och problemfrågor. En vanlig 
särskiljning görs mellan kvantitativa och kvalitativa angreppssätt (se till exempel 
Holme & Solvang, 1997; Lundahl & Skärvad, 1999). I vårt sökande att förstå 
begreppet projektkvalitet har vi inte haft för avsikt att i vår undersökning insamla 
ett kvantifierbart, säkert eller precist datamaterial. Vi har istället valt en kvalitativ 
metod för vårt datainsamlande då vårt syfte varit att söka bidra till förståelsen av 
begreppet projektkvalitet. Eftersom vi sällar oss till den hermeneutiska skolan 
styrker Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) ytterligare vårt val, då de menar att 
den kvalitativa metoden är väl förenlig med den hermeneutiska forskarens avsikt 
att tolka och förstå omvärlden eftersom den är flexibel och mindre formaliserad. 
Styrkan i den kvalitativa metoden är enligt Holme & Solvang (1997) att den 
möjliggör en helhetsförståelse för ett fenomen. Författarna betonar att upplägget 
av en kvalitativ studie kan ändras under arbetets gång, vilket öppnar upp för att 
tillföra nya aspekter av fenomenet. Detta stämmer väl in på vårt val av en 
explorativ inriktning. Enligt Holme & Solvang (1997) utmärks kvalitativa studier 
av öppenhet inför ny kunskap och ny förståelse under arbetets gång. Vi har valt 
att genom exempel ge en empirisk illustration till problemområdet i form av en 
enkel fallstudie. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är detta ett bra sätt att utföra 
en explorativ studie. Fallstudie definierar vi i enlighet med Gummesson (1985) 
som en undersökningsmetod som illustrerar verkligheten med hjälp av ett fåtal 
fall och som eventuellt kan generera nya idéer om det valda intresseområdet.  

2.3. Praktiskt tillvägagångssätt  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt. Vi 
kommer här att behandla hur vi samlat in data, hur vi praktiskt genomfört våra 
intervjuer samt hur vi bearbetat och tolkat det insamlade materialet.  

2.3.1. Datainsamlingsmetod  
Som tidigare nämnts valde vi att samla in vårt empiriska material genom 
intervjuer. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är det vanligt att skilja intervjuer åt 
genom graden av standardisering, där en hög grad av standardisering innebär att 
både frågor och ordningsföljd på förhand är bestämt, medan ostandardiserade 
intervjuer är mer fria vad gäller formulering och ordningsföljd. Kvalitet är ett 
begrepp som används ganska generellt och som ofta baseras på subjektiva 
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bedömningar. Då vi ville fånga respondentens attityder och inställning, till hur 
begreppet behandlas i deras organisation, ville vi inte styra respondenten i alltför 
hög grad, vilket resulterade i att vi genomfört relativt ostandardiserade intervjuer. 
Vissa frågor var på förhand bestämda, men deras utformning var mer som 
hjälpmedel för att vi skulle beröra de ämnen vi på förhand identifierat som 
intressanta. Strukturen lämnade gott om plats för förklaringar och fördjupningar 
som uppkom vid varje specifik intervju. Vi har använt denna intervjuform för att 
fånga upp nyanser och för att få mer uttömmande svar. Valet av 
standardiseringsgrad föreföll givet vår studies inriktning. Lundahl & Skärvad 
(1999) förespråkar ostandardiserade intervjuer i samband med explorativa studier.  

2.3.2. Val av studieobjekt  
I och med att hermeneutiken förespråkar mening och tolkning är det ovanligt 
med helt representativa urvalsmetoder. Arbnor & Bjerke (1994) menar att det i 
hermeneutiken tvärtom är vanligare med mer rekommendationsbaserade 
urvalsmetoder. Ett rekommendationsurval innebär mycket förenklat att urvalet 
sker genom att aktörer rekommenderar andra intressanta aktörer och att urvalet 
på så sätt växer sig större i takt med undersökningen. Vår urvalsmetod kan liknas 
vid ett rekommendationsurval även om tidsbegränsningen inte har tillåtit att vi 
fullt ut gått vidare och intervjuat personer rekommenderade i ett andra steg. 
 
På inrådan av olika personer i vår omgivning tog vi kontakt med ett antal 
personer, vilka uttalat ansvarade för eller jobbade med kvalitet i projekt i sina 
respektive organisationer. En kort presentation av vårt syfte resulterade i att 
några av personerna vi kontaktat svarade och var villiga att ställa upp på en 
intervju. Vi utförde två intervjuer hos företag som arbetar med systemutveckling 
och en intervju med ett före detta statligt verk. Ytterligare en intervju gjordes 
med en konsult som arbetar heltid med att utbilda företag i att öka sin 
medvetenhet om just projektspecifik kvalitet.  

2.3.3. Intervjuernas genomförande  
Våra intervjuer har genomförts enligt de flesta rekommendationer som vi med 
vår förförståelse känner till. Bandspelare användes och intervjuerna har 
transkriberats vilket har bidragit till att vi i efterhand fått tillfälle att reflektera 
ytterligare en gång på det som sades under intervjuerna. Vi använde oss av en 
enklare intevjuguide som vi skickade till respondenterna innan intervjutillfället. 
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Vad vi istället vill lyfta fram för läsaren är de avvikelser som kan ha påverkat 
resultatet av intervjuerna. En aspekt som därför blir viktig att beakta, är att 
respondenternas identitet behandlats konfidentiellt. Respondenternas anonymitet 
är ett etiskt problem som ofta kommer upp i samband med kvalitativa 
forskningsintervjuer (Kvale, 1997). Respondenterna ville inte att detaljer om 
företagens kvalitetsmetoder skulle publiceras tillsammans med företagens namn. 
Då vi inte sökte ge en illustrativ bild av de specifika företagen vi mött upplevde vi 
inte detta som ett stort problem. Vi har snarare identifierat graden av förtroende, 
som våra respondenter givit oss, som högre då de varit medvetna om att deras 
namn inte kommer att figurera i texten. Svaren har därför varit både uttömmande 
och till viss del självkritiska vilket vi anser är ett direkt resultat av detta förtroende.  

2.3.4. Bearbetning, analys och tolkning  
Vårt ursprungliga syfte och vår önskan med uppsatsen var att kunna behålla en 
generell definition av projekt. Allt efter arbetets gång blev vi dock mer 
tveksamma till denna önskan vilket accentuerades under vår empiriska 
datainsamling. Skillnaderna olika projekttyper emellan är i vår mening för 
komplex för att generella tolkningar skall kunna göras då vi endast bekantat oss 
med ett fåtal. Efter det att vi avslutat vår empiriska datainsamling skedde därför 
en form av syftesförskjutning i vår studie och uppsatsen kom att genom en 
avgränsning koncentreras på kundorienterade projekt i starkt projektorienterade 
organisationer. Koncentrationen av problemområdet medförde i sin tur att vi 
valde att inte presentera en av intervjuerna som empirisk data då denna nu ligger 
utanför ramarna för studien. Vi kommer därför att i empirin presentera materialet 
från våra intervjuer med de två systemutvecklande företagen vilka båda i 
huvudsak jobbar med kundorienterade projekt i starkt projektorienterade 
organisationer. Vi kommer även att presentera intervjun med konsulten då denne 
också arbetar med kundorienterade projekt. I samband med omformuleringen 
och avsmalnandet av problemområdet valde vi att skicka frågor till en av 
respondenterna för att komplettera vissa delar av intervjun. Vi hade i förväg 
avtalat med våra respondenter om möjligheten att göra detta, något vi sedan 
upplevde som mycket positivt när fokus i uppsatsen förändrades något.   
  



3. Empiri 
 
 
I detta empiriska kapitel har vi samanställt informationen från de intervjuer vi har genomfört. 
Kapitlet är strukturerat så att varje intervju presenteras för sig och texten behandlar hur de två 
företagen respektive konsulten arbetar med kvalitet i projekt och hur de ser på projektkvalitet. 
För att underlätta för läsaren har vi namngett företagen Mjukvaruföretaget och Dataföretaget. 
  

3.1. Mjukvaruföretaget 
Mjukvaruföretaget utvecklar och levererar produkter i form av affärssystem. 
Företaget har försäljning i mer än 40 länder och drygt 3 500 medarbetare 
internationellt. Bolaget är en stor leverantör av affärssystem och verksamheten är 
helt projektbaserad med en mycket stark kundorientering. Företagets vision 
uttrycker en önskan om att ha de nöjdaste kunderna i branschen.   

3.1.1. Mjukvaruföretaget om projekt 
Företaget utvecklar sina produkter tillsammans med kunderna. Detta samarbete 
betyder att projektets medlemmar består av både konsulter från 
Mjukvaruföretaget samt personer från kundens organisation. Företaget levererar 
en typ av produkt som respondenten inte tror att en linjeorganisation skulle 
kunna hantera eftersom produktionen sammanför många olika funktioner. Rent 
konkret drivs allting som företaget gör i projektform, även om det finns en 
bakomliggande supportprocess som hanterar löpande frågor.  
 
När företaget startar ett nytt projekt rekryterar de resurser från befintliga 
konsultgrupper. I en konsultgrupp finns bemanning för att kunna driva de flesta 
typer av projekt som företaget genomför. I gruppen finns det projektledare, olika 
former av applikations- och verksamhetskonsulter, systemutvecklare och tekniker. 
Kortfattat är det projektledaren som driver projektet framåt och har ansvar för 
att projektet uppfyller tid och kostnadskrav. Applikations- och 
verksamhetskonsulterna kan företagets applikation och arbetar med att montera 
den i kundens verksamhet. Systemutvecklarna gör anpassningar och integrationer 
till kundens system och teknikerna installerar och sätter upp databaser. Alla 
kunder har olika krav och behov och därför sätts varje projekt ihop med 
utgångspunkt i vad kunden behöver för specifik lösning. Skulle kunden behöva 
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någon form av specialkompetens som inte finns att tillgå i konsultgruppen löses 
det genom inlåning från en annan grupp antingen lokalt, nationellt eller 
internationellt.  
 
Varje kund har en uttalad kundansvarig hos Mjukvaruföretaget och den personen 
håller löpande kontakt med kunden och utvecklar samarbetet. Enligt 
respondenten har just detta förändrats mycket under senare år då branschen 
traditionellt sett varit ökänd för att implementera en produkt och sedan lämna 
kunden vind för våg för att på egen hand sätta sig in i affärslösningen.  

”Både vi och kunden har mognat i det avseendet. Idag har de flesta kunder varit igenom kanske 
två, tre, fyra byten av affärssystem vilket gör att de nu har kompetensen att ställa högre krav på 
oss som leverantörer. Vi måste ju anpassa oss efter det och erbjuda de tjänster som de vill ha. En 
sådan är kontinuitet genom kundansvarig.” 

På Mjukvaruföretaget finns en stor skillnad mellan externa och interna projekt, 
skillnaden kommer till stor del av den starka vikt den tydliga kunden eller 
beställaren ges i de externt orienterade projekten. De externa projekten drivs i 
samarbete med kunderna för att implementera affärslösningar medan de interna 
projekten har som syfte att till exempel utveckla nya produkter och förbättra de 
befintliga processerna. 

”Så fort vi missköter oss så har vi ju kunden på oss och det är en väldigt tydlig mätare på om vi 
sköter oss och om vi uppfyller krav och behov. Den processen kan bli svårare att uppfylla i ett 
internt projekt där det inte finns någon klar beställare eller kravställare, mottagare av 
produkten.” 

Det föreligger större risk för att motsättningar och diskussioner uppstår vid de 
interna projekten än i kontakt med en extern kund vilket märks på resultatet. I 
dessa projekt är det inte alls lika tydligt vem som ska göra vad. Respondenten 
berättar att de interna diskussionerna som uppstår ofta aldrig får någon egentlig 
lösning och att de har klart svårare att mäta resultat i dessa projekt. Visst kommer 
det allt oftast ut någon form av resultat i slutet även vid ett internt projekt, men 
troligen har det uppstått en del stridigheter på vägen dit.  

3.1.2. Hur ser Mjukvaruföretaget på kvalitet? 
Personen som vi har intervjuat på Mjukvaruföretaget har titeln kvalitetschef och 
arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Tanken med denna 
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dubbla roll med både verksamhets- och kvalitetsarbete är att integrera arbetet i 
hela organisationen och inte göra kvalitetsarbetet till en separat funktion i 
företaget där kvalitet blir ett ord utan egentlig betydelse.  

”Vi vill betona att vårt kvalitetsarbete går ut på att det ska bli någonting bättre för kunden, att 
inte tappa bort kunden i arbetet. Inför varje grej vi gör så ställer vi oss frågan: tillför det här 
något värde för kunden? Om vi förändrar den här processen blir det då bättre för kunden direkt 
eller indirekt? En förändring måste ge ett visst mervärde för kunden och inte bara bli en 
sifferkombination på ett papper, vilket är anledningen till att jag har den här kombinerade rollen 
av både verksamhetsutvecklare och kvalitetssäkrare.” 

3.1.3. Mjukvaruföretagets projektmetod 
Företaget har en egen metod för hur de arbetar i projekt. I metoden ingår en 
modell som företaget har arbetat efter sedan 1996. Under åren har den successivt 
utvecklats för att i dag representera någon form av ”best practice” som baseras 
på erfarenheter i branschen.  Respondenten erkänner villigt att det finns spår av 
andra modeller i företagets egen och att de som utvecklat metoden under årens 
lopp naturligtvis har influerats av litteratur om målinriktad projektstyrning. 
Modellen har successivt utvecklats och förfinats för att i sin nuvarande version 
ligga till grund för hur företaget bedriver alla typer av kundprojekt. Modellen är 
fasindelad och ser ut som ett matrisschema där de olika perspektiven syftar till att 
ge tydligt fokus och en mer specificerad ansvarsstruktur. 
 

Figur 3.1 Mjukvaruföretagets projektmodell  
Källa: Mjukvaruföretaget  
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Högst upp finns projektledarperspektivet som syftar till att underlätta frågeställningar 
för projektledaren såsom: hur planerar jag, hur driver jag, hur följer jag upp och 
hur styr jag? Processperspektivet handlar om hur systemet ska kunna fungera i 
kundens verksamhet. Vad kommer kunden att vinna på systemet och vilka 
förändringar kommer att behövas i kundens arbetssätt? 
Solution/Lösningsperspektivet syftar till att sätta upp den specifika applikationen på 
ett sådant sätt att den går att integreras i kundens befintliga system. 
Datamanagementperspektivet ser till hur data ska föras in, vilket konkret innebär att 
spara ner kundens befintliga data och sedan överföra den till det nya systemet. 
Slutligen arbetar teknikperspektivet med databasen och den tekniska infrastrukturen 
som ligger till grund för den slutliga implementeringen.  
 
Medan perspektiven delar in olika ansvarsområden syftar modellens faser till att 
tydligt markera i vilken ordning arbetsgången ska ske. I initieringsfasen skapas en 
specifik lösning för den aktuella kunden. Designfasen ämnar till att ta fram den 
specifika lösning som kunden eftersöker.  Konfigureringsfasen syftar till att anpassa 
tjänsterna till kundens förutsättningar och samtidigt förbereda kundens system 
för att underlätta implementeringen. Implementeringsfasen konkretiserar de hittills 
gjorda förberedelserna och Go Live-fasen sjösätter hela projektet. Mellan varje fas 
finns det såkallade ”qualification gates” (det som i figuren markeras som QG). 
Dessa är företagets milstolpar eller tydligt definierade lägen som alla perspektiven 
ska ha uppnått innan någon del av projektet kan gå vidare till nästa fas. Genom 
att konkretisera ett antal ”deliverables 3 ” som ska vara uppnådda vid varje 
qualification gate är det möjligt att tydliggöra vad som ska vara klart vid en viss 
tidpunkt. De här delmålen betyder inte att företaget gör detaljplaner över varje 
dag utan att det finns tydliga och konkreta mål att jobba mot för att kunna 
leverera rätt saker under varje fas. För att detta ska ske som små steg på väg mot 
ett slutmål tycker företaget att det är viktig att planering inte bara sker 
övergripande utan även sker i samförstånd med kunden.  
 
Planering ses som något viktigt, dels för att säkerhetsställa tydliga mål och 
avgränsningar, men även för att tydliggöra vad Mjukvaruföretaget ska uppfylla 
och vad kunden ska göra för att de tillsammans ska nå uppsatta mål på utsatt tid. 
Företaget anser att det inte är möjligt för dem att leverera någonting med hög 

                                          
3 Deliverable är vad som på svenska brukar kallas för leverabel vilket innebär en specifik åtgärd eller tjänst som är 

färdig att levereras till kunden. 
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kvalitet om det inte är så att kunden engagerar sig i processen och tar ansvar för 
att förändringen får legitimitet i deras organisation.  

”Vi ser ju att om det fallerar på antingen vår eller kundens sida så kostar det både oss och 
kunden pengar”. 

På samma sätt som företaget anser att planering underlättar att leverera 
kvalitativa lösningar tror respondenten att det är viktigt att vara klar och tydlig i 
kommunikationen med kunden. Om det finns ett samförstånd om vad det är 
som faktiskt ska göras är det lättare för Mjukvaruföretaget att hålla sig till den 
utsatta planen, även om det kommer upp andra önskningar och mål senare i 
projektet. Utan tydlighet i vad som ska uppfyllas menar respondenten att det är 
lätt att dessa sidospår leder till förskjutningar i både tid och budget. Detta synsätt 
har gjort att man i Mjukvaruföretaget kallar större sidospår för nya projekt. 
Frekventa uppdateringar av specifikationerna gör också att budget- och tidskrav 
förlorar sin betydelse som bedömningskriterier. I varje projekt finns det en 
styrgrupp som ansvarar för att se till att projektet håller sig inom tid och 
kostnadsramar samt uppfyller utsatta mål. Styrgruppen inkluderar förutom 
projektledaren oftast personal från både företaget och kunden.  
 
För att förbättra processerna i projektmetoden finns det en internationell 
företagsintern grupp som kallas för Consulting Board. När de tar fram en 
specifik förändring i metoden tillsätter de ett företagsinternt projekt i respektive 
land som involverar berörda personer såsom projektledare och processägare. 
Den projektgruppen tar sedan fram ett resultat och ansvarar för att förändringen 
sprids inom sitt lands alla enheter. Consulting Board samlar även in feedback från 
konsulters dagliga verksamhet för att göra avstämningar, prioriteringar och på så 
sätt kontrollera att förändringen verkligen lett till en processförbättring. Det 
viktigaste även här, anser företaget, är att varje förändring faktiskt leder till någon 
form av värdeökning för kunden.  
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Om det uppstår ett problem i ett kundprojekt försöker företaget fånga upp 
problemet men respondenten ger tydliga indikationer på att de har långt kvar att 
arbeta med den typen av uppföljningsprocesser. Han tror att det viktigaste är att 
uppmärksamma eventuella problem ute hos kunden antingen de beror på 
bemanningen, kunden eller företagets agerande. Om det är ett problem som 
återkommer är det viktigt att projektledaren eller kvalitetscontrollern, som finns i 
alla större projekt, värderar problemet. 

”Man får inte bara vara problemorienterad, det kan ju också vara saker som är bra, kunskap 
som också måste spridas.” 

Respondenten uttrycker att det finns en tydlig problemorientering i de möten och 
övervakningar som sker. Det är lätt att missa spridningen av det som är 
framgångsrikt. 

3.1.4. Vad är projektkvalitet för Mjukvaruföretaget? 
Utvärdering av olika projekt sker undantagslöst i förhållande till resultatets 
måluppfyllelse. Ett högkvalitativt projekt har uppfyllt uppsatta mål, gjort detta i 
tid och även inom de uppsatta kostnadsramarna.  

”Kvaliteten i ett projekt är naturligtvis att leverera det som är uppsatt som mål för projektet 
vilket förutsätter ett kontinuerligt arbete med att göra de målen tillräckligt tydliga”.  

Respondenten anser att branschen har ett relativt dåligt rykte vad det gäller 
kvalitet i projekt. För ett par år sedan tillhörde det mer regel än undantag att 
projekt blev oerhört mycket dyrare än planerat och att de inte höll ramarna för 
vare sig uppsatta mål eller tidsramar. Det dåliga ryktet och kvalitetstänkandets 
spridning i samhället har lett till att företaget nu aktivt arbetar med att inkludera 
kundens perspektiv på hela processen. Detta gör att företaget idag helt och hållet 
värderar kvalitet utifrån kundnöjdhet, mål, budget och tid.  
 
Internt i företaget finns det inga klara och tydliga metoder för hur konsulterna 
ska ta med sig kunskap från ett projekt och sprida det till sina kollegor. Det finns 
istället en tro på konsulternas kompetens, att de vet hur de ska angripa och arbeta 
med varje givet kundprojekt. I varje konsultgrupp hålls det veckovisa möten för 
att stämma av vad som händer i alla olika projekt. Dessa möten ger möjlighet att 
upptäcka både brister och styrkor i tid för att modifieringar ska kunna göras. 
Företagets projektmetod är så pass spridd och accepterad bland medarbetarna att 
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alla arbetar på ett liknande sätt, vilket underlättar när en konsultgrupp plockar in 
någon med specialkompetens som kanske inte har arbetat ihop med gruppen 
tidigare. Företaget utvärderar inte personalens arbetssituation i relation till 
projektkvaliteten utan anser att det vore mer eller mindre omöjligt att prestera 
högkvalitativa projektresultat om medarbetarna inte är nöjda och tillfredsställda. 
Respondenten är fullt övertygad om att en medarbetare som inte känner sig 
motiverad inför sina arbetsuppgifter inte kan prestera bra resultat vilket med 
största säkerhet kommer att influera kvaliteten på projektet. Han inser samtidigt 
att det är en lite förenklad bild att bara se till om resultatet blev bra eller inte men 
om det visar sig att resultatet inte blev bra analyseras detta mer djupgående. När 
de analyserar resultaten i efterhand är det fullt möjligt att upptäcka fel och brister 
i medarbetarnas situation.  
 
En internationell standard och verktyg för kvalitetsstyrning som vuxit i 
popularitet under senare år är ISO 9001. Standarden är frivillig och syftar till att 
upprätta och förbättra processer i företag för att uppfylla kunders krav och öka 
kundernas belåtenhet med utförda tjänster. I vår kvalitetsdiskussion gjorde 
respondenten en poäng av att berätta att Mjukvaruföretaget inte är ISO 9001 
certifierade4. Mjukvaruföretaget upplever att certifieringen i sig själv leder till ett 
allt för byråkratiskt synsätt på kvalitet som bara producerar dokument och 
arbetssätt utan kundfokus. Eftersom de driver projekt med allt från globala 
jätteföretag till lokala småföretag, känner företaget att de vill behålla friheten att 
dimensionera ett projektupplägg beroende på kund och uppdrag. De upplever att 
ISO-certifieringen inte är en viktig fråga och att deras kunder inte heller 
efterfrågar denna typ av certifiering.  Företaget känner en viss typ av misstro till 
certifiering i aspekten att den i förlängningen skulle kunna medföra checkpunkter 
som varken tillför företaget, projektet eller kunden något egentligt värde.  
 

                                          
4 För ytterligare information om ISO och ISO 9000 certifiering se www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.openerpage 
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3.1.5. Sammanfattning 
Mjukvaruföretaget likställer i hårda drag projektkvalitet med nöjda kunder och 
menar att ett kvalitativt resultat är en försäkran om att företaget arbetat på ett bra 
sätt för att realisera projektet. För att säkerställa nöjda kunder arbetar företaget 
rent konkret med: 
 

• Planering i samförstånd med kunden för att dela upp ansvar och 
tydliggöra mål. 

• Projektmodellen som syftar till att skapa kongruens och tydlighet. 
• Styrgruppen vars ansvar är att se till att kostnad och tid hålls enligt plan 

och åtgärda fel som uppstår ut med vägen.  
• Kick-off aktiviteter vilka, tillsammans med kunden, förankrar och sprider 

projektkunskap och är ett sätt att säkerställa att kunden visar engagemang 
och att vilja ställa upp vilket underlättar arbetat.  

3.2. Dataföretaget 
Dataföretaget är ett amerikanskt bolag som funnits i cirka 20 år, med mer än 
40 000 anställda finns företaget representerat i drygt 100 länder. Deras 
grundkompetens ligger framför allt i databasbyggande men fokus ligger på 
mjukvara och information och idag levererar de även affärssystem i likhet med 
Mjukvaruföretaget. Det finns ett gediget tekniskt kunnande inom organisationen 
men de arbetar även med att deras produkter och tjänster ska vara så 
användarvänliga som möjligt. Dataföretagets verksamhet innefattar en hel del 
olika områden från affärssystem, säljstöd, utbildningstjänster, telefonsupport och 
klassiska konsulttjänster.  

3.2.1. Dataföretaget om projekt 
I likhet med Mjukvaruföretaget är även Dataföretaget projektorganiserat. Externt 
drivs projekt i samarbete med kunderna för att implementera lösningar av olika 
system och internt drivs projekt för att utveckla processer och genomdriva olika 
former av förbättringar. Även här finns det bakomliggande supportfunktioner för 
att underlätta projekten. 
 
Likheterna företagen emellan är även stora vad det gäller sättet att handskas med 
externa respektive interna projekt. De interna projekten är mindre lätta att 
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målstyra vilket lätt leder till sämre resultat. För att mäta kvalitet engageras en 
styrgrupp för varje kunddrivet projekt. Styrgruppen förväntas hålla reda på vad 
kunden vill ha och sen se till att projektet uppfyller dessa kriterier. Ju längre bort 
från det externa kundperspektivet projekten kommer desto mindre professionella 
blir projekten. Affärsmässiga projekt anser respondenten är mycket professionellt 
utförda medan de interna projekten inte är lika tydliga och därför uppnår sämre 
kvalitet.  

3.2.2. Hur ser Dataföretaget på kvalitet 
Personen vi har intervjuat arbetar som kvalitetsutvecklare på Dataföretaget. 
Positionen innebär att hon ansvarar för att på olika sätt övervaka och utveckla 
kvaliteten i företagets olika processer och åtaganden. Respondenten tror att 
innebörden av hennes roll och betydelsen av kvalitetsarbete är starkt beroende av 
ett företags mognadsgrad.  
 
Respondenten anser att allt som har med kvalitet att göra är relativt. Om 
företaget skriver kontrakt med en kund om en affär, säg en implementering av ett 
visst system och att de i initialkontakten beräknar att kostnaden för detta 
kommer uppgå till 30 miljoner då är det lätt hänt att kunden säger ”jo, men det får 
inte kosta mer än 20 miljoner…” då tror respondenten att det är kvaliteten som ryker 
i första hand. Det är ju dock så att kunden är fullt medveten om att den får 
en ”sämre” produkt än vad företaget skulle vilja producera, vilket leder till att 
kunden ändock känner sig nöjd i slutänden.  

3.2.3. Dataföretagets projektmetod 
Dataförtaget har till skillnad från Mjukvaruföretaget en kvalitetsmetod som 
övergripande ska skapa kvalitet i hela organisationen. Separerad från denna 
kvalitetsmetod finns en projektmetod som bland annat innehåller en fasindelad 
beskrivning över arbetsgången som ska tillämpas i projekt.  
 
Perspektivindelningen i Dataföretagets kvalitetsmodell påminner delvis om 
föregående företags projektmodell förutom att Dataföretaget valt att i modellen 
visualisera vikten av kunden genom att inkludera denna fokusering i bilden. I 
företagets kvalitetsmodell finns det tre processer som på olika sätt bidrar till att 
produkterna och tjänsterna är av hög kvalitet innan de levereras.  
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Figur 3.2 Dataföretagets kvalitetsmodell  
Källa: Dataföretaget 

 
Markeringen av att urskilja ett ledningsperspektiv, ett affärsperspektiv och ett 
support-/stödperspektiv är ett sätt för företaget att precisera vilka aktiviteter som 
ska skötas av vem. I anslutning till modellen finns möjlighet för alla anställda att 
med hjälp av olika dokument verifiera i detalj vad som avses med varje 
ansvarsområdes uppgift.  
 
Dataföretagets projektmodell är indelad i fyra olika faser vilka illustrerar en 
särskild arbetsgång som ska genomgås i projekten. Företaget förlitar sig inte 
endast på att modellen i sig ger kvalitet i slutprodukten. För att modellen inte 
bara ska bli en arbetsgång som kantas av idel nya dokument anser företaget att 
kvalitet måste få bli någonting som genomsyrar hela företaget genom den kultur 
som råder. Däremot menar respondenten att en projektmetod bidrar till att styra 
individer och eftersom de är en viktig resurs i projekten bidrar metoden till att 
säkerställa en typ av kvalitet. Metoden styr hur man ska arbeta tillsammans för att 
uppnå kvalitet. Varje fas har ett brett spektrum av dokument vilka utformats på 
ett sådant sätt att fasens alla essentiella aspekter kommer att beaktas. Faserna 
skiljs åt genom dessa dokument vilka måste bli godkända för att nästföljande fas 
ska kunna inledas.  
 

Management 
Process

Business 
Process

Admin Support 
Processes

Analyse and 
Plan

Follow-up, Measurements
and Improvments

Communication

Management
Priorities

Responsibility
& Organisation
Responsibility
& Organisation

Selling Support 
Selling Education 
Selling Consulting

Delivering Support 
Delivering Education 
Delivering Consulting

Solution Selling Process

Satisfied 
Customer

R
ec

ru
it

m
en

t 
&

 
S

u
pp

or
t 

to
 s

ta
ff

Fi
n

an
ce

 &
 

A
dm

in

Le
ga

l &
 

B
u

s 
Pr

ac
t

IT

M
ar

ke
ti

ng



Projektkvalitet       Empiri 
- en diskussion kring kvalitet i projekt 

23 

Figur 3.3 Dataföretagets projektmodell  
Källa: Dataföretaget 

 
För att kunden ska uppleva att den får kvalitet i leverans eller produkt anser 
respondenten att det är viktigt att arbeta med kvaliteten redan i försäljningsfasen. 
Företaget har därför en försäljningsprocess som syftar till att säkerställa vad 
kunden har för uttalade krav samt outtalade behov och förväntningar. Innan 
företaget beslutar sig för att offerera tar de reda på om de med sina produkter, 
tjänster och resurser kan leverera det som kunden vill ha till en rimlig eller 
efterfrågad budget.  

”En lösning som är insåld på felaktiga grunder går aldrig att leverera så att kunden upplever 
kvalitet.” 

När ett avtal har kommit till stånd mellan företaget och kunden sker en 
överlämning från ansvarig säljare till leveransansvarig projektledare och samtidigt 
inleds planeringsfasen. Under denna fas tilldelas även projektet en såkallad 
projektägare, vanligtvis någon från ledningsgruppen.  

”Projektägaren är en typ av kvalitetsövervakare som äger alla problem från företagets sida som 
projektledaren ej kan lösa.” 

Projektledarens uppgift är i första hand att ta reda på vilka förutsättningar, villkor 
och krav som framkommit under försäljningsfasen och eventuellt se till att dessa 
justeras på ett sätt att han anser att projektet går att leverera så att kunden i 
slutändan blir nöjd. Efter detta gör projektledaren en översiktsplan och i större 
projekt tillsätts delprojektledare, dessa kan ibland komma från kundens egen 
organisation. Delprojektledaren ansvarar för detaljplaneringen vilken innehåller 
resurs-, aktivitets- och tidplan. Kunden ges alltid möjlighet att se över 
detaljplanen.  
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Projektet startas upp genom att alla projektdeltagare, både de anställda vid 
Dataföretaget så väl som de projektmedlemmar som kommer från kunden, får 
information om vilka ansvarsområden de tilldelas. Detta sker i någon form av 
kick-off. Projektledaren sätter tillsammans med kunden upp ett visst antal 
leverans- och utvärderingskriterier. Dessa kriterier är då mer detaljerade än de 
krav och behov som identifierades i försäljningsfasen och kunden ges en 
möjlighet att godkänna den föreslagna leveransen.  
 
Efter planeringsfasen inleds själva genomförandefasen då tillverkningen av 
produkten och implementering hos kunden sker. Slutligen fullbordas projektet 
med avslutningsfasen. I denna fas godkänner kunden leveransen och utvärderar det 
arbete som företaget har gjort men mottar även det levererade för framtida 
förvaltning och drift.  
 
Det är projektledaren som övervakar och styr projektet vilket innebär att han är 
ansvarig för avrapportering mot de i förväg beslutade leverablerna eller 
specifikationerna som utstakas för varje fas.  

Kvalitetskontroller 
Utöver den strukturerade arbetsgången som projektmodellen illustrerar, arbetar 
Dataföretaget med ett antal rapporter och kontroller för att säkerställa kvaliteten i 
sina projekt. Främst sker dessa kontroller genom tre olika verktyg som syftar till 
att en extern företagsexpert går igenom projektet utifrån tre olika vinklar.  
 
Healthcheck är en kontroll som syftar till att granska projektets framsteg jämfört 
med mål, projektledning och riskhantering, både från företaget och från kundens 
perspektiv. Meningen är att detta ska utföras senast fyra veckor efter projektstart 
för större projekt samt efter önskemål från kund eller projektägare.  
 
Audit är en granskning av projektet för att bedöma att allt utförs enligt plan och 
att det följer givna procedurer. Målet med denna aktivitet är att bekräfta att 
procedurer har definierats, att de följs och att de är lämpliga för projektet. Alla 
större projekt bör genomgå minst en granskning men antalet granskningar beror 
på faktorer som risk och varaktighet.  
 
Review är den tredje kontrollformen och syftar till att övervaka att ett projekts 
specifika leverabler följer standard och passar projektets behov. Detta kan göras 
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antingen innan överlämning till kund eller innan de sätts i produktion beroende 
på vad som har avtalats med kunden. 
 
Det finns ytterligare en instans vilket syftar till att kombinera riskminimering och 
kompetensutbyte. Detta sker i vad Dataföretaget kallar för Projektforum. Under 
denna form samlas en gång per månad alla projektledare på större projekt och 
avrapporterar sitt specifika projekt för andra projektledare, säljare, chefer och 
projektägare. Syftet med Projektforum är att ge feedback till pågående projekt 
men även att överföra kompetens från avslutade projekt till framtida projekt. 
Detta sker i form av projektanalys och rapportering. Betoningen i dessa möten 
ligger på att övervaka resursutnyttjandet och måluppfyllelsen. Företaget ser att 
kvaliteten i projektet säkras via Projektforum eftersom de involverade i projektet 
tvingas ta ett steg tillbaka och reflektera över vad som inte fungerar och vad som 
kan göras bättre i just deras projekt.   

3.2.4. Vad är projektkvalitet för Dataföretaget? 
Till skillnad från Mjukvaruföretaget är Dataföretaget ISO 9001 certifierade. 
Respondenten beskriver certifieringen som en mycket bra hjälp för ledningen att 
se kvalitetsarbete som en generell filosofi vilket gör det lättare att se till att 
kvalitetsaspekter byggs in i alla befintliga affärsprocesser. Ledningen har genom 
certifieringen ett huvudansvar för att driva kvalitetsarbete i samtliga delar av 
företaget. Företaget ser certifieringen som en stor fördel. De anser att 
certifieringen har hjälpt dem med att skapa rutiner kring sitt kvalitetsarbete vilket 
gör kvalitet till ett medvetet handlande i all verksamhet.  
 
Kvalitetsarbetet inom företaget har förändrats mycket i och med införandet av 
ISO standarden. Respondenten menar att det tydligt märks att vissa personer i 
organisationen är mer positivt inställda till kvalitet än andra. Avdelningar som är 
mer affärsinriktade är mer mogna för kvalitetskontroll än de avdelningar som är 
mer administrativa, såsom ekonomi och personal, vilka är minst benägna.  
 
Som kvalitetsutvecklare består respondentens arbete till största del av att hitta 
betydelsefulla förändringar i företaget för att uppdatera kvalitetsarbetet, stämma 
av vad som sker och driva förbättringar framåt. Respondenten anser att 
människor i dagens samhälle är vana vid projekt som arbetsform och hon ser 
därför ingenting konstigt med att de anställda hela tiden byter arbetsuppgift i takt 
med att projekt avslutas. Hon tror att det visst kan upplevas som en nackdel att 
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arbeta i projektform eftersom det inte nödvändigtvis ger den stabilitet som 
många människor behöver för att prestera bra på arbetsplatsen, men att andra 
snarare tycker att det är stimulerande att hela tiden få träffa nya människor med 
andra erfarenheter.  

3.2.5. Sammanfattning 
I likhet med Mjukvaruföretaget anser Dataföretaget att nöjda kunder är det 
viktigaste måttet för att avgöra om ett projekt är kvalitativt eller inte. Rent 
konkret arbetar de mest intensivt med följande variabler för att säkerställa nöjda 
kunder: 
 

• Planering: I projektplaneringsfasen finns det tydliga malldokument för att 
underlätta uppstarten av ett projekt och för att en riskbedömning ska 
göras tidigt i processen.  

• Projektmodellen som skapar struktur i arbetssättet 
• Projektledningen som ansvarar för att rapportering och uppföljning sker 

vid varje fas i projektmetoden 
• Kvalitetskontrollerna vilka ger en bedömning av projektets kvalitet från 

en oberoende instans. 

3.3. Konsulten 
Konsulten vi har träffat har många års erfarenhet av att arbeta i projekt. Han har 
till största del arbetat med olika typer av entreprenadprojekt på Banverket och 
forskningsprojekt inom Försvaret. Idag ägnar han all sin tid åt konsultarbete i ett 
nätverk där han arbetar med kvalitet i projekt och framför allt med olika typer av 
projektanalyser. Projektanalyserna är en av de tjänster som konsultgruppen erbjuder 
förutom till exempel effektivitetsutvärderingar och problemanalyser. 
Konsultgruppens projektanalys baseras på en modell som Institutet för 
Kvalitetsutveckling (SIQ5) tagit fram. Modellen syftar till att hjälpa olika typer av 
projekt med att tidigt upptäcka fel och brister i befintliga arbetssätt men även för 
att se vad projektet har för specifika styrkor som det går att dra fördel av.  

                                          
5 SIQ är en stiftelse som har till uppgift att medverka till positiv utveckling i alla delar av samhället. Stiftelsen 

förväntas göra detta genom att skapa, samla och sprida aktuell kunskap om kundorienterad 

verksamhetsutveckling, liksom metoder för praktisk tillämpning. SIQ är en samarbetspartner i ett europeiskt 

nätverk och ansvarar även för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. För mer information se www.siq.se. 
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3.3.1. Vad är projektkvalitet för Konsulten? 
Konsulten tycker att kvalitetssäkring i projekt är något som det talas för lite om. 
Det är vanligt att man använder projekt för att lösa ett problem och då fokuserar 
man bara på det givna problemet.  

”Det blev ofta inte som man hade tänkt sig när man gav sig på produkten därför att man inte 
hade tagit reda på vad det var man egentligen ville åstadkomma. Det är ju detta som projekt 
handlar om, man ska åstadkomma något resultat och det resultatet vill man ska ha ett visst 
värde. För att det ska få ett visst värde måste det finnas en viss kvalitet i arbetet.”  

 
Konsulten tror att det är vanligt att företag arbetar med antagandet att om 
slutprodukten är av hög kvalitet och kunderna är nöjda då fungerar de 
bakomliggande processerna på ett bra sätt. Han tror att det är viktigt att komma 
ihåg att det finns ett liv efter varje projekt och att medarbetarna måste 
underhållas som alla andra resurser. Till viss del kanske detta är av ännu större 
vikt i projektarbete eftersom slutresultatet till så pass stor del beror på den 
mänskliga interaktionen och kompetensen.  
 
Konsulten och den grupp han arbetar med har tagit beslutet att bara arbeta med 
projekt där det finns en uttalad önskan om att arbeta med kvalitet eftersom de 
inte ser någon mening med att arbeta med kvalitet där det inte är önskvärt. Inom 
konsultgruppen har de sedan valt ut ett par kriterier som de anser vara viktiga när 
man organiserar sig i projekt. Det första är att kunden sätts på främsta plats, det 
andra att medarbetarna behandlas i enlighet med den betydelse de har för 
projektets framgång (vilket gruppen tycker är helt avgörande) och avslutningsvis 
att det finns en vilja att lära i organisationen.  

”Det är svårt att lära i projekt eftersom alla tycker att varje projekt är så himla speciellt med 
inställningen att; vi är de enda som kan det här. Då begår man världens misstag tycker jag.” 
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3.3.2. Konsultens projektmetod 
Både SIQ’s och konsultgruppens modell går ut på att betrakta en organisation 
eller ett visst system utifrån. Grunden till analysen ligger i att stiga ut och betrakta, 
analysera, planera, utfärda, åtgärda och studera. Den modell som Konsulten och 
SIQ arbetar efter baseras på tre grundpelare.  
 

Figur 3.4 De tre pelarna  
Källa: Konsulten 

 
När Konsulten går ut i ett företag för att analysera ett visst projekt utgår han från 
projektets kunder och medarbetare. Grunden i analysen är sedan att jämföra 
projektet med ett antal målbilder6 som är uppsatta i förväg. 

”På det viset får man både när man ser målbilden, när man gör jämförelsen och när man ser 
resultatet av hur man uppfattar sig i jämförelsen så får man den här kunskapen som vi vill ha 
egentligen redan innan analysen är gjord. För om jag visar ett par målbilder som du egentligen 
inte har tänkt på att det här gäller för oss, då börjar du ju tänka på det. Varför är jag med i det 
här projektet? Hur hanterar jag mina kunder? Redan när vi startar den här tanken så har vi ju 
gjort en insats.” 

När Konsulten får ett uppdrag arbetar han tillsammans med den organisation 
som beställt uppdraget. För honom är det viktigt att alla berörda där är delaktiga i 
projektanalysen och att det är projektledaren eller styrgruppen som beställer 
uppdraget för att det ska få så pass stor legitimitet som möjligt. Detta tycker 
respondenten är absolut nödvändigt för att resultatet ska kunna bli bra. Detta 
                                          
6 Målbilder är ett begrepp i analysmodellen, vidare förklaring följer i anknytning till figur 3.6  
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grundar sig på att konsultgruppen tycker att det viktigaste är att organisationen 
förändrar sitt arbetssätt på egen hand genom reflektion och utvärdering av den 
egna verksamheten. De vill inte bli några som kommer utifrån och trycker in en 
formel bara för att göra om för sakens skull. De tror istället att förändringen blir 
bättre och mer långsiktig om organisationen reformerar sin egen situation utifrån 
sina egna förutsättningar.  
 

Ledarskap 
120 poäng 

Behandlar ledarskap på olika nivåer samt ledningens engagemang i 
olika frågor. Fokus på ledaregenskaper så som visionär, 
målorienterad, innovativ, föredöme, lyssnare etc. Även dimensioner 
som medvetenhet i samhälls- och miljöfrågor tas upp. 

Information  
och analys 
80 poäng 

Behandlar organisationens sätt att hantera och samla fakta på olika 
sätt. Kvalitetsfokus ligger här på tillgänglighet, tillförlitlighet och 
relevans. 

Strategisk  
planering 
60 poäng 

Behandlar arbetsformer, mål och handlingsplaner. Hur involveras 
medarbetare, kunder och leverantörer? Sker det ett kontinuerligt 
förbättringsarbete på både kort och lång sikt? 

Medarbetarnas utveckling 
150 poäng 

Behandlar humankapitalet som grund för organisationens 
kompetensutveckling men även hur medarbetarna engageras och 
uppmuntras till att uppnå arbetstillfredsställelse. 

Verksamhetens processer 
130 poäng 

Behandlar hur organisationen når kundnytta genom sina 
huvudprocesser och hur de får support av stödjande processer. Även 
samverkan med leverantörer uppmärksammas. Fokus är på hur man 
kontinuerligt arbetar med att förbättra dessa processer. 

Verksamhetens  
resultat 

160 poäng 

Behandlar hur både huvud- och stödprocesser mäts och redovisas. 
Hur jämför man sig med ledande organisationer och konkurrenter? 
Även samhällsengagemang och miljöfrågor inbegrips i detta 
kriterium. 

Kundtillfredsställelse 
300 poäng 

Behandlar organisationens förmåga att ta reda på kundernas 
nuvarande och framtida behov och förväntningar samt vikten av att 
ge löften och hålla vad man lovar. Fokuserar hur 
kundtillfredsställelse mäts, redovisas samt påverkar organisationens 
förbättringsarbetet. 

Figur 3.5 Projektanalysens sju kriterier 
Källa: Konsulten 

 
Utvärderingen baseras på ovanstående sju hårt definierade kriterier. Dessa 
kriterier har arbetats fram av konsultgruppen som de kriterier de har funnit 
viktigast för en organisation att beakta i strävan att höja kvaliteten i sina projekt. 
Bakom kriterierna ligger ett poängsystem som vi valt att inkludera för att visa hur 
de olika kriterierna rangordnas inbördes 
 
Maximalt kan ett enskilt projekt få 1000 poäng. Ju mer poäng man får i den här 
utvärderingen desto bättre bedöms kvaliteten i projektet vara. Frågorna som 
konstruerar målbilderna under varje kriterium ställs till alla som är involverade i 
projektet för att det ska bli möjligt att utreda om olika grupper eller befattningar 
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har olika syn på hur olika processer går till. Nedan i figur 3.6 ger vi ett exempel 
på hur en sådan här målbild under kriteriet ledarskap kan se ut och hur de 
tillfrågade får ta ställning till denna målbild. 
 

Figur 3.6 Projektanalysens frågor 
Källa: Konsulten 

 
Alla som är inblandade i projektet får ta ställning till cirka 80 liknande målbilder. 
Analysen sker inte enbart med hjälp av den här enkäten utan man gör även 
intervjuer med alla projektets nyckelpersoner. Respondenten tror att det är farligt 
att bara grunda sig på enkätsvar och värnar därför extra om att verkligen ta tiden 
till att göra kompletterande intervjuer. Förutom enkäten och intervjuer 
undersöker de även projektets specifika dokument såsom styrdokument, 
mötesprotokoll och liknande.  

Varför projektanalys? 
Det som är bra med analysmodellen tycker respondenten är att det blir väldigt 
tydligt vad som är projektets styrkor och svagheter och att det är lätt att hitta 
förbättringsmöjligheter utifrån resultatet som framkommer. Respondenten menar 
att genom en projektanalys av detta slag är det möjligt för projektledaren att 
hantera en viss grad av osäkerhet. Många gånger reduceras osäkerheten i ett 
projekt av att projektet fokuserar på det som projektet ska producera eller 
resultera i. Klarar projektet av att möta specifikationerna? Respondenten tror att 

Tillsammans med teamledare, projektledare eller liknande, följer vi upp 
resultat av vårt arbete och åtgärdar de problem som uppstår.  
 

• Vet ej/förstår ej/har ingen uppfattning. 
• Detta gör vi inte/så är det inte hos oss. 
• Hos oss finns sådana ansatser, men med mycket begränsad tillämpning. 
• Så gör vi hos oss/så är det hos oss, men vi saknar regelbundenhet i 

tillämpning och vi utvärderar och förbättrar inte vårt arbetssätt. 
• Så gör vi hos oss/så är det hos oss, det finns en regelbundenhet i 

tillämpning och vi har börjat utvärdera och förbättra vårt arbetssätt. 
• Detta är en självklarhet hos oss och vi utvärderar och förbättrar 

regelbundet vårt arbetssätt.  
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det ibland är lätt att glömma bort den mänskliga faktorn som är involverad i ett 
projekt vilket gör det lätt att missa kvalitetsbrister på det mänskliga planet. Det 
som han ser som viktigt är att resultatet av analysen ska leda vidare till en 
åtgärdsplan för vad personerna i projektet kan göra när riskanalysen säger att 
specifikationerna inte kommer att kunna mötas. Hur hanteras överraskningar och 
brister som uppstår utefter vägen? Enligt respondenten ger analysen fokus på rätt 
aspekter, riskreducering, kortare ledtider, minskade kostnader och nöjdare kunder. 
Meningen är även att det ska ge projektledaren möjlighet att ägna sig åt mer 
övergripande projektledning istället för att lösa dagliga problem.  
 
Respondenten tycker att det är viktigt att poängtera att den här typen av analys 
inte är någon form av projektuppföljning. 

”Uppföljning är att se till så att man håller tidskrav, tittar på kostnader och mål medan det här 
mer riktar sig på hur förutsättningarna ser ut och vad det finns för visioner, planer och mål i 
stort. Poängen är att inkludera kunderna och titta på hur processer, arbetssätt och metoder ser ut. 
Finns det någon återföring i projektet som tar vara på de avvikelser som finns i processerna? 
Titta på resultatet är också viktigt. Inte hur resultatet uppfylls i form av tid och kostnad utan 
hur resultatet hanteras.” 

I projektanalysen finns det inga pekpinnar som visar på hur det är möjligt att lära 
från ett projekt till ett annat. Det finns frågor som pekar på medarbetarnas 
utveckling, resultathantering och kundhantering men inte specifikt hur 
organisationen kan lära av det som händer i projektet utan snarare hur projektet 
kan vidarebefordra kunskap till den övriga organisationen. Även om analysen 
rent praktiskt utförs på ett specifikt projekt skapas ändå ett tankemönster, genom 
att frågorna en gång väckts, som kan spridas till den övriga organisationen.  
 



 
 
 
 
 
 



4. Referensram 
 
 
För att kunna definiera vad projektkvalitet är väljer vi att i det här kapitlet diskutera kvalitet 
först ur ett generellt perspektiv för att sedan presentera Total Quality Management. Teorier från 
projektlitteraturen presenteras löpande. Vi kommer även i detta kapitel föra en diskussion 
kring tjänstekvalitet samt slutligen presentera en modell som specifikt behandlar kvalitet i 
projekt. 
  

4.1. Vad är kvalitet? 
Kvalitet har blivit en viktig faktor i samhället under senare år, idag mer eller 
mindre krävs det att företag fokuserar på kvalitet om de avser vinna 
marknadsandelar eller bibehålla långsiktiga konkurrensfördelar. (Juran, 1992; 
Bergman & Klefsjö, 2003) Trenden i samhället går mot att arbeta mer och mer 
med kvalitet, kvalitetsarbete integreras i många företags strategier och 
arbetsmetoder.  Kvalitet är ett dock ett komplext begrepp och olika människor 
ser på kvalitet på olika sätt. För att underlätta förståelse för begreppet 
introducerar Normann (2000) fyra olika typer av kvalitet. 
 

1. Kvaliteten hos produkten. 
2. Kvaliteten hos processen. 
3. Kvaliteten hos produktionen eller leveranssystemet. 
4. Kvalitet som en generell filosofi som genomsyrar hela organisationen. 

 
Normann (2000) hävdar att stereotypen av västerländska företag är att de tidigare 
fokuserade på den första typen av kvalitet men att japanska företag traditionellt 
sätt lutat mer åt den fjärde typen. Han menar dock att det idag inte längre finns 
några större skillnaderna mellan västerländsk och österländsk syn på kvalitet. Han 
ser det som att den grundläggande skillnaden mellan typerna är att de första tre, 
som representerar en syn av kvalitetskontroll, lämnar utrymme för sämre kvalitet 
eller fel och brister. Det är möjligt att kvalitetskontroll blir en separat funktion i 
företag medan det filosofiska synsättet blir ett sätt att tänka som är inbyggt i hela 
organisationen.  
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Skillnaden i dessa två synsätt brukar, enligt Normann (2000), vara att se kvalitet 
som antingen en mekanisk filosofi eller en filosofi som servicesystem grundade på social 
innovation. Den första blir då mer resultat- och kontrollinriktad medan den andra 
blir ett sätt att vara.  
 
Crosby (1990) frångår att prata om olika typer av kvalitet utan utgår i sina Fyra 
Absoluta Krav från under vilka förutsättningar kvalitetsarbete bör bedrivas.  
 

• Kvalitet definieras som uppfyllda specifikationer, inte att vara ”bra”. 
• Kvalitet uppnår man genom förebyggande verksamhet, inte genom 

bedömningar. 
• Kvalitetsarbetets standard är felfrihet, inte acceptabla kvalitetsnivåer. 
• Kvalitet mäts genom priset för avvikelser, inte med index. 

 
Både Crosbys (1990) krav och Normanns (2000) fjärde kvalitetstyp baseras på 
kvalitet som filosofi och ledningsprincip och representerar väl den utveckling 
som det praktiska kvalitetsarbetet tagit under senare år. Bergman & Klefsjö 
(2003) hävdar att de senaste decenniernas utveckling till stor del handlat om att 
integrera kvalitet tidigare och tidigare i produktionscykeln och överensstämmer 
då med filosofin om att kvalitetstänkande alltid ska vara närvarande. 
Kvalitetsarbete var från början helt koncentrerat kring att inspektera och 
kontrollera men har utvecklats till att näst intill helt fokusera kring två olika 
kvalitetsskolor.  
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Crosby representerar den deterministiska skolan som uppmuntrar till felfrihet i 
alla aspekter av verksamheten eller att göra rätt från början och aldrig gå tillbaka. 
Deming (i Kimbler, 1997) och hans klassiska hjul (se figur 4.1) representerar den 
andra skolan som menar att det är eftersträvansvärt med konstant förbättring av 
processer istället för att i efterhand kontrollera kvaliteten i varje producerad 
enhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 Demings hjul 
Källa: Kimbler, 1997:3  

 
Det som binder samman den deterministiska skolan med läran om ständig 
förbättring är att de båda menar att kvalitetsarbete är viktigt i alla divisioner eller 
funktioner. Idag har de två skolorna mer eller mindre utvecklats till att inbegripa 
en liknande definition av kvalitet vilket är; en holistisk syn på kvalitetsarbete, ett 
utvecklat systemperspektiv på verksamheten och grundläggande värderingar 
såsom en organisationskultur som eftersträvar hög kvalitet. (Bergman & Klefsjö, 
2003) 
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Demings Plan-Do-Check-Act-modell är en dynamisk tankemodell 
som kan användas inom en organisations alla olika processer för att 
strukturera verksamheten på det vis att uppföljning och  förbättring 
utvecklar processerna på ett naturlig sätt.
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Dagens syn på kvalitet är en utveckling från grundbegreppet kvalitet i 
bemärkelsen kontroll och produktkvalitet. Dahlgaard et al. (1998) beskriver 
skillnaden som att den idag existerande kvalitetsfilosofin inkluderar allt högre 
krav på vad som ska uppfyllas. Hur dessa krav successivt har ökats illustreras i 
figur 4.2. 
 

Figur 4.2. Kvalitetsperspektiv  
Källa: Dahlgaard et al., 1998:19 (egen översättning)  

4.2. Total Quality Management 
Dahlgaard et al. (1998) beskriver Total Quality Management (TQM) som ett sätt 
att se på kvalitetsarbete som en ledningsprincip, baserad på förståelse och 
implementering av kvalitet i varje aspekt och del av organisationen. Barkley & 
Saylor (2001) menar att TQM i grund och botten handlar om kontinuerlig 
förbättring, fokusering på medarbetare, kvantitativa metoder och nöjda kunder. 
TQM fordrar kvalitetsbaserat arbete på alla nivåer och områden inom en 
organisation för att uppnå total kundnöjdhet (Dahlgaard et al., 1998, Barkley & 
Saylor, 2001). Bergman & Klefsjö (2001) ger följande definition av TQM:  

”Total Quality Management, TQM, […] innebär att man ständigt strävar efter att uppfylla, 
och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett 
kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationens 
processer.” 

Bergman & Klefsjö 2001:34 
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Bergman & Klefsjö (2001) väljer att översätta det engelska uttrycket TQM till 
offensiv kvalitetsutveckling7 på svenska. De vill genom att använda ordet offensiv 
markera att TQM syftar till att aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte 
till att kontrollera och reparera. Författarna sammanfattar de grundläggande 
värderingarna som de anser måste inkluderas i en kultur som ständigt strävar 
efter att kvalitetsförbättra sig.  

Figur 4.3 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2001:36 

 
Det engagerade ledarskapet ses som en grundförutsättning då ingen medarbetare 
kommer att ta kvalitetsarbetet till sitt hjärta om det inte är någonting som 
förespråkas även högre upp i ledningen. Att sätta kunderna i centrum illustreras 
som ett övergripande mål. 
 
Andra författare har gjort liknande indelningar, till exempel presenterar 
Dahlgaard et al. (1998) en pyramid som bygger på exakt samma principer. Nedan 
kommer vi att tydliggöra aspekterna i Bergman & Klefsjös (2003) modell. Där 
det passar in och i någon mening fördjupar resonemanget kommer vi även att 
presentera andra författares syn på dessa aspekter. Under flera av rubrikerna 
kommer vi att behandla de grundläggande värderingar som Institutet för 
Kvalitetsutveckling (SIQ) förespråkar i sin kvalitetsmodell. Vi väljer att ta med 
dessa komplement för att nyansera resonemanget även om andra författares 

                                          
7 Bergman & Klefsjö (2001) menar att begrepp som ”totalkvalitet”, ”kundorienterad verksamhetsutveckling” och 

”kvalitetsdriven verksamhetsutveckling” ofta förekommer i liknande sammanhang på svenska. 
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åsikter inte fundamentalt skiljer sig från Bergman & Klefsjös (2003) resonemang. 
SIQ finns med också av den anledning att institutets tankar ligger som grund för 
Konsultens kvalitetstänkande och till stor del bygger på samma värderingar som 
TQM.   

4.2.1. Sätt kunderna i centrum 
Bergman & Klefsjö (2003) anser att kvalitet måste värderas av kunderna vilket 
gör att de anser att det viktigaste en organisation kan göra är att: 
  

• Ta reda på vilka organisationens kunder verkligen är 
• Ta reda på deras behov och förväntningar 
• Uppfylla och helst överträffa dessa behov och förväntningar 

 
Om kvalitet värderas utifrån kundernas perspektiv, betyder det att kvalitet är en 
relativ term som till stor del beror på den konkurrenssituation som råder på en 
viss marknad. Detta gör det ovärderligt att veta vad ens kunder verkligen vill ha 
och behöver, vilket inte alltid är det enklaste att ta reda på. I TQM finns det en 
viss naturlig fokusering på de externa kunderna men enligt Bergman & Klefsjö 
(2003) är det minst lika viktigt att fokusera på behov och förväntningar hos de 
interna kunderna. SIQ (2003) delar detta resonemang och menar att en 
organisations långsiktiga framgång är helt beroende av dess förmåga att skapa 
värde för både de interna och externa kunderna. Både explicita behov och 
förväntningar, som underförstådda krav och önskemål, bör vara vägledande för 
organisationen, medarbetarna och verksamheten. Barkley & Saylor (2001) anser 
att det faktum att TQM inkluderar både interna och externa kunder är dess 
viktigaste princip och det som gör att TQM-teorier bidrar till att utveckla 
kvalitetslitteraturen.  
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Tribus (i Bergman & Klefsjö, 2003) drar kundfokuseringen ytterligare ett steg när 
han i sin definition av kvalitet höjer kundens status till bedömare av kvaliteten.  
 

”Quality is what makes it possible for a customer to have a love affair with your product or 
service. Telling lies, decreasing the price or adding features can create a temporary infatuation. It 
takes quality to sustain a love affair. Love is always fickle. Therefore, it is necessary to remain 
close to the person whose loyalty you wish to retain. You must be ever on the alert to understand 
what pleases the customer, for only customers define what constitutes quality. The wooing of the 
customer is never done.”  

Tribus i Bergman & Klefsjö, 2003:25 
 
Denna definition visar hur kvalitet ses ur kundens perspektiv. På detta sätt blir 
det kunden som subjektivt bedömer det som levereras. Om kunden upplever det 
levererade som högkvalitativt borde det uppfattas som så även av den 
levererande parten.  

4.2.2. Basera beslut på fakta 
För att kundfokus inte bara ska bli en slogan bland andra menar Bergman & 
Klefsjö (2003) att information om kundernas behov, åsikter och annat behöver 
samlas in systematiskt. I korthet anser de att beslutsfattande baserat på fakta 
innebär att viktig information söks aktivt, sammanställs och analyseras för att 
sedan användas som underlag för strategiska åtgärder. På samma sätt menar SIQ 
(2003) att alla beslut bör byggas på dokumenterad och tillförlitlig fakta för att 
varje medarbetare ska få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse i sitt 
arbetsområde för att kunna uppfylla sina mål och tillfredställa sina kunder.  

4.2.3. Arbeta ständigt med förbättringar 
Enligt Barkley & Saylor (2001) är ständig förbättring grundtanken i TQM som 
måste fungera som system hos alla involverade. En ständig förbättringsprocess 
av allt och alla är vad som bör förbättra interna processer och system med målet 
att alltid vilja bli bättre på det man gör. SIQ (2003) menar att de ständiga 
förbättringarna är vad som ökar en organisations konkurrenskraft eftersom en 
kultur som förespråkar konstant förbättringsarbete stimulerar lärande, kreativitet 
och nya idéer. Enligt Bergman & Klefsjö (2003) motiveras ständig förbättring 
även utan påtryckningar från externa kunder eftersom förbättringar oftast leder 



Projektkvalitet       Referensram 
- en diskussion kring kvalitet i projekt 

40 

till kostnadsreduceringar. De menar att grundregeln i förbättringsarbetet är att 
det alltid är möjligt att förbättra både produkter, processer och metoder samtidigt 
som man minskar kostnaderna vilket i förlängningen betyder högre kvalitet till ett 
lägre pris.  

4.2.4. Skapa förutsättningar för delaktighet 
SIQ (2003) poängterar allas delaktighet i kvalitetsarbetet som en självklarhet och 
en förutsättning för att skapa en framgångsrik organisation där alla medarbetare 
ser sin roll i helheten, har klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de 
resultat som ska uppnås. Barkley & Saylor (2001) menar att alla måste vara 
involverade för att klara av att arbeta mot det gemensamma målet att ha nöjda 
kunder. Bergman & Klefsjö (2003) anser att det går att uppnå totalt engagemang 
genom att låta alla medarbetare delta i beslutsfattande och i förbättringsarbete. 
De ser att detta går att göra genom tydlig kommunikation, delegering och 
kompetensutveckling. Poängen de tydliggör är att människor som ges tillfälle att 
ta ansvar och sedan uppmärksammas för ett bra utfört arbete oftast känner 
engagemang inför sina arbetsuppgifter. De anser även att "alla" inte bara 
inkluderar medarbetarna utan även andra intressenter som till exempel 
leverantörer. SIQ (2003) anser att kvalitetsarbetet bara blir bättre av att samverka 
på flera plan och ta tillvara på de kompetenser och erfarenheter som såväl kunder, 
medarbetare, leverantörer, partners, ägare och huvudmän innehar. 

4.2.5. Arbeta med processer 
SIQ (2003) anser att processorientering är vad som stimulerar till analys och 
förbättring av arbetsflöden och arbetsorganisation vilket i sin tur lägger grunden 
för kundorienterad verksamhetsutveckling. Syftet med en process är enligt 
Bergman & Klefsjö (2003) att tillfredsställa kunderna med den producerade 
slutprodukten samtidigt som minsta möjliga resurser används.  
 
Bergman & Klefsjö (2003) delar in processer i tre typer nämligen huvud-, stöd- 
och ledningsprocesser. Huvudprocesserna är de som infriar de externa kundernas 
behov där syftet framför allt ligger i att skapa värde för de existerande kunderna. 
Stödprocesserna ska ordna med resurser till huvudprocesserna vilket innebär att 
de har interna kunder istället för externa. Även ledningsprocesserna har interna 
kunder och syftar till att ta beslut om mål och strategier för hela organisationen. 
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Det är viktigt att det finns processägare, till exempel en person som har ansvar 
för att utveckla och förbättra varje process.  

4.3. Projekt som uppdrag 
Blomberg (1998) kritiserar definitionen av projekt då den bildar en standardiserad 
och generell bild av ett fenomen som används i olika sammanhang och 
discipliner. Det finns flertalet författare som därför har valt att förtydliga 
projektbegreppet genom att fokusera på olika faktorer och därigenom göra 
snävare indelningar av begreppet. Ett exempel är de tre definitioner Engwall 
(1999) presenterar när han delar in projektbegreppet i tre typer; projekt som idé, 
satsning (avgränsat utifrån ett objekt) eller uppdrag (avgränsat utifrån en aktör). 
Nedan utvecklar vi definitionen av projekt som uppdrag då vi ser tydliga likheter 
mellan denna definition och de projekt som bedrivs i de i uppsatsen studerade 
företagen. 
  
Engwall (1999) menar att projekt som uppdrag baseras på att det finns en aktör 
bakom uppdraget, till exempel en individ eller en organisation.  
 

”Projektuppdraget kommer från en känd, namngiven uppdragsgivare, t ex en extern kund eller 
en företagsintern beställare och den individ som får ansvaret att handlägga uppdraget benämns 
ofta projektledare.”  

Engwall, 1999:160 
 
Inom vissa branscher är det vanligt att ordet projekt appliceras på de uppdrag 
eller order som inkommer från externa kunder. Genom att göra den definitionen 
av projekt anser Engwall (1999) det möjligt att se hur dessa då varken skulle vara 
särskilt unika eller extraordinära utan istället benämningen på företagets normala 
produktionsprocess. Packendorff (i Antoni, 2000) anser att projekt utan tvekan 
kan innehålla flertalet repetitiva moment.  
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Författaren introducerar därför en modell som gör det möjligt att särskilja projekt 
beroende på graden av standardisering i antingen produkten eller processen. En 
standardiserad process kombinerat med en unik produkt ses som ett repetitivt 
projekt därför att procedurerna för att genomföra projektet är standardiserade 
även om objekten är unika eller av engångskaraktär. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.4 Klassifikation av projekt.  
Källa: Antoni, 2000:21 (egen översättning) 

 
De affärssystem som våra fallföretag utvecklar anpassas till varje kund vilket gör 
varje uppgift unik medan arbetsprocessen sker på ett relativt standardiserat sätt. 
Engwalls (1999) definition av projekt som ett uppdrag där arbetsprocessen är 
standardiserad skulle ytterligare kunna förstärkas med hjälp av Bergman & 
Klefsjös (2003) beskrivning av processers uppgift. I de företag vi studerat är 
projektverksamheten så central att den skulle kunna anses utgöra företagens 
produktionsprocess.  
 
Repetitionen av arbetssättet i de studerade företagens projekt gör att den 
projektlivscykel som ligger till grund för arbetets utformning faktiskt kan anses 
vara en process. Ett projekt utvecklas i olika stadier under sin livslängd. Dessa 
stadier formar projektets livscykel och används för att poängtera hur fokus 
förändras allt eftersom projektet fortskrider. Projektets livscykel brukar 
traditionellt ha fyra faser vilka Engwall (1999) benämner målformulering, planering, 
genomförande och avslutning. Indelningen syftar till att strukturera arbetet i projektet 
så att rätt aktiviteter utförs i rätt tillfälle och ordning.  
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Figur 4.5 Projektlivscykeln  
Källa: Engwall, 1999  

 
Genom att arbeta med processer tydliggörs kunden som slutmål i densamma. 
Kundens roll har även förändrats i takt med utvecklingen av kvalitetsmodellerna. 
Normann (i Berman & Klefsjö, 2003) menar att kunden under början av 
århundradet sågs som en anonym del av marknaden. Idag finns det tvärtom en 
väldigt personlig kontakt mellan kund och leverantör vilket gör att Normann 
förutser att kundens betydelse kommer öka allt mer i framtiden. Han tror att 
kunden kommer bli en del i produktionen. Han ser detta som ett resultat av den 
allt större fokuseringen på tjänsteproduktion.   

4.4. Vad är en tjänst? 
”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som vanligen, 
men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal och/eller fysiska 
resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör lösningar på kundens 
problem.”  

Grönroos, 2002:58 
 
Enligt Grönroos (2002) definition kan mer eller mindre alla fysiska produkter 
förvandlas till en tjänst för kunden om säljaren anstränger sig för att anpassa 
lösningen till kundens behov och krav. Det som Grönroos (2002) anser skiljer 
tjänster från produkter är till exempel att: 
 

• Tjänster är processer som består av en rad aktiviteter snarare än saker. 
• Tjänster produceras och konsumeras åtminstone delvis samtidigt. 
• Kunden deltar åtminstone i viss mån i tjänsteproduktionens process 

 

Målformulering GenomförandeGenomförande AvslutningPlaneringPlanering
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Många är de författare som anser att de flesta företagen i dagens samhälle 
konkurrerar med tjänster och inte fysiska produkter (Se till exempel Normann, 
2000; Edvardsson, 1996). I enlighet med detta resonemang konkurrerar företag 
inte längre enbart med produkter utan snarare med de helhetslösningar som 
omger produkterna. Alla företag måste därför koncentrera sig på att skapa 
bestående konkurrensfördelar för att kunna överleva och enligt Grönroos (2002) 
skulle ett tjänsteperspektiv på verksamheten kunna vara ett sätt att skapa dessa 
fördelar. 
 
Zeithaml et al. (1990) anser att tjänster på tre fundamentala plan skiljer sig från 
produkter och därför måste tjänsters kvalitet säkerställas på ett annat sätt. 1) 
Tjänsten är en prestation och därför något abstrakt i sin karaktär. Denna 
egenskap gör det svårt att fastställa standards för kvalitetskontroll som passar alla 
typer av tjänster. 2) Tjänster är heterogena i relationen eller interaktionen mellan 
tjänsteproducenten och dess olika kunder. Skillnaden mellan kunder kommer att 
ändra prestationernas karaktär. 3) Produktionen av tjänster går i många fall inte 
att särskilja från konsumtionen av densamma.  Zeithaml et al. (1990) menar att 
dessa tre nämnda egenskaper hos en tjänst försvårar utvärderingen av dess 
kvalitet. Det är svårt att fastställa vilka faktorer kunden stoppar in i bedömningen 
av tjänsten, många gånger kan även faktorer som ligger utanför själva tjänstens 
prestation bedömas, såsom till exempel vänligt bemötande.  
 



Projektkvalitet       Referensram 
- en diskussion kring kvalitet i projekt 

45 

4.4.1. Vad är tjänstekvalitet? 

"Kvaliteten ligger inte i tjänsten inte heller hos kunden utan i relationen dem emellan." 

Edvardsson, 1996:123 
 
Enligt Zeithaml et al. (1990) är tjänstekvalitet att överträffa kundens 
förväntningar. Tjänster är komplexa vilket gör att även tjänstekvalitet är 
komplext. I allmänhet anser tjänstelitteraturen att tjänstekvalitet hos en vara eller 
tjänst är ”vad kunden upplever att det är” (Zeithaml et al., 1990; Edvardsson, 
1996).  
 

 
Figur 4.6 Tjänstekvalitetens två dimensioner  

Källa: Grönroos, 2002:77 
 
Uppdelat i fyra av varandra beroende faktorer väljer Grönroos (2002) att förklara 
sin syn på tjänstekvalitet. För att uppnå total kvalitet menar författaren att både 
teknisk och funktionell kvalitet måste beaktas.  
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Resultatets tekniska kvalitet 
Denna dimension är helt inriktad på VAD kunden erhåller och Grönroos (2002) 
anser att det oftast är fullt möjligt för kunden att se relativt objektivt på denna 
typ av kvalitet då det vanligtvis är mätbara dimensioner, som att erhålla lika 
många varor som beställts och att de kommit på utsatt tid. I uppsatsens specifika 
projektmiljö innebär detta att kunden objektivt kan se om affärssystemet 
uppfyller de krav som eftersöktes samt att det fyller den funktion som från 
början specificerades.  

Processens funktionella kvalitet 
Exempel på processens funktionella kvalitet skulle kunna vara mötet mellan 
kunden och tjänsteproducenten i sanningens ögonblick8 där interaktionen avgör 
HUR kunden upplever att tjänsten förmedlas. Grönroos (2002) anser att denna 
dimension är svårare att mäta eftersom den till stor del handlar om subjektiva 
bedömningar i tjänstemötet. Till skillnad från en relativt enkel tjänst, som att 
köpa dagstidningen i kiosken, är de projekt som vi undersökt i uppsatsen mer 
komplexa till sin natur eftersom dessa innefattar väldigt många sanningens 
ögonblick. Interaktionen mellan kunden och tjänsteproducenten sker inte heller 
bara vid olika tillfällen utan även mellan många olika individer.  

Image och total kvalitet 
Företagets image påverkar behovet av stark teknisk och funktionell kvalitet. Ett 
starkt varumärke som inger förtroende kan till viss del släta över mindre misstag. 
Om företaget istället från början har en svag image kan å andra sidan små misstag 
upplevas som större än vad de faktiskt är (Grönroos, 2002). Författaren betonar 
dock att teknisk kvalitet är en förutsättning för att den totala kvaliteten ska bli 
hög. Konkurrensmässigt beror oftast fördelar på total kvalitet eller bättre 
funktionell kvalitet eftersom teknisk kvalitet är lätt att efterlikna av andra företag. 
Edvardsson (1996) och Normann (2000) anser att kvalitet styrs av kundens 
förväntningar.  

                                          
8 Sanningens ögonblick beskrivs av Normann (2000) som det gränssnitt mellan företag och kund där kvaliteten 

som kunden upplever skapas.  
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Om kunden har orimliga förväntningar spelar det ingen roll hur pass väl företaget 
presterar utan kundens upplevelse är lägre än förväntningarna.  
 

"Kunden är inte bara en åskådare. Hans närvaro [...] skapar en social dynamik som gör de 
anställda medvetna om sina roller och sin prestige. Detta bidrar i sin tur till att skapa genuint ny 
erfarenhet och en känsla av deltagande visavi kunden. [...] Det kan också hävdas att 
kvalitetskontroll är inlemmad i serviceleveranssystemet. En del av produktionen sker framför 
ögonen på kunden istället för att gömmas undan." 

Normann, 2000:57 
 
Grönroos (2002) anser i likhet med Normann (2000) att kunderna i allt större 
utsträckning kommer kräva helhetslösningar. För att kunna leverera denna typ av 
totalerbjudande föreslår Grönroos (2002) att företag ska organisera sig i 
projektform för att kunna riva traditionella gränser mellan avdelningar och för att 
hitta arbetssätt som fungerar som värdeskapande processer och stärker 
relationerna till kunderna.   

4.4.2. Tjänstegap 
De flesta företag som vill vinna komparativa fördelar i dag är väl medvetna om 
vikten av att möta och/eller överträffa kunders behov och förväntningar. Enligt 
Grönroos (2002) är det dock långt ifrån alla som aktivt arbetar för att förbättra 
den tjänstekvalitet som de erbjuder vilket gör att det kan uppstå gap mellan vad 
företaget gör och vad kunderna förväntar sig.  
 

Gap 1 Ledningens uppfattningar 
Gap 2 Kvalitetsspecifikationer 
Gap 3 Problem med tjänsteleverans 
Gap 4 Problem med marknadskommunikation 
Gap 5 Problem med upplevd tjänstekvalitet 

Figur 4.7 Tjänstegap 
Källa: Grönroos, 2002 

 
Det första gapet behandlar ledningens snedvridna uppfattning om 
kvalitetsförväntningarna vilket kan vara en följd av felaktigt tolkad information 
från marknadsundersökningar och efterfrågeanalyser. Det andra gapet behandlar 
hur tjänstespecifikationerna inte överensstämmer med ledningens uppfattning 
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om kundernas förväntningar till följd av till exempel otillräckliga 
planeringsrutiner eller brister i organisationens mål. Det tredje gapet innebär att 
den specificerade kvaliteten inte uppfylls vid produktion och leverans av tjänsten. 
Detta kan bero på alltför komplicerade eller snäva specifikationer eller att 
personalen inte håller med om specifikationerna och därför inte uppfyller dem. 
Det fjärde gapet är ett resultat av att det som utlovas via den externa 
marknadskommunikationen inte överensstämmer med vad som faktiskt levereras 
vilket skulle kunna vara ett resultat av att företaget överdriver och lovar för 
mycket. Det skulle även kunna bero på att företaget inte agerar enligt 
specifikationerna medan marknadskommunikationen följer dem. Alla dessa fyra 
gap kan sedermera resultera i ett femte gap där den upplevda tjänsten inte 
överensstämmer med den förväntade tjänsten. Detta skulle innebära att kunden 
totalt sätt blir mycket missnöjd. Ett sådant gap skulle kunna innebära dåligt rykte 
och oönskad word-of-mouth-kommunikation, dålig kvalitetsuppfattning, negativ 
image och i slutändan uteblivna affärer och kvalitetsproblem. 

4.5. Turners definition av projektkvalitet 
Turners (1999) definition av god kvalitet i projekt är outputfokuserad och 
definierar högkvalitativa projekt som de som motsvarar specifikationerna, uppfyller 
avsett syfte, uppfyller kundens krav och tillfredsställer kunden. Turner upplever en 
påtaglig risk att kunden inte lyckas att kommunicera och nå ut med sina verkliga 
önskemål. Även om projektgruppen antecknar vad kunden säger finns det 
fortfarande möjligheter för att det existerar ett gap till kundens verkliga önskemål, 
vilket kan jämföras med Grönroos (2002) tjänstekvalitetsgap.  Vad kunden initialt 
tror vara lösningen på problemet är ofta det som skrivs in i specifikationerna men 
det är sällan som specifikationerna kongruerar med syftet eftersom kunden ofta 
ändrar specifikationerna under projektets gång. Turner menar att detta innebär 
att även om specifikationerna överensstämmer med vad kunden efterfrågat 
initialt kan det hända att kunden inte blir nöjd med resultatet. Han hävdar därför 
att kvalitet inte är att slaviskt följa specifikationerna då dessa kanske inte är vad 
som löser problemet.  
 
Innebär detta att Turner hävdar att specifikationerna ska uppdateras under 
arbetets gång? Turner anser att projektets definitioner och betoningen på 
tidsbegränsningen i arbetsformen skulle göra det önskvärt att så tidigt som 
möjligt fastställa specifikationerna för att projektets slut ska kunna uppskattas. 
Detta talar emot att specifikationer bör uppdateras allt efter som ny information 
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framkommer. Dock kan det inte kallas god projektstyrning om slutprodukten 
inte fyller det syftet den är ämnad för. Turner tycker därför att man måste vara 
villig att förändra specifikationerna om de ursprungliga målen inte längre gäller, 
men att detta måste göras sparsamt och reglerat. Turner föreslår användandet av 
Configuration Management för att hantera förfining av specifikationer och 
arbetsmetoder i projekt. Metoden är ett sätt att kontrollera förändring alltefter 
som den uppstår genom att varje projekt delas upp på mindre enheter. I varje 
enhet finns det någon form av grupp som har det övergripande ansvaret för att 
utvärdera specifikationerna under projektets gång, samt att godkänna 
förändringar i specifikationerna.  
 
Turner lägger även vikt vid fastställandet av vem kunden är eftersom det är 
dennes krav och önskemål som ska uppfyllas. Kunden kan vara flera personer, 
divisioner eller organisationer och kan ha flera olika mål eller krav vilka alla måste 
tillfredställas. Ett dilemma kommer att uppstå huruvida kunder ska förses med 
vad de vill ha eller med vad de verkligen behöver vilket enligt Turner inbegriper 
skillnaden mellan hög kvalitet och bra kvalitet. Han menar att hög kvalitet inte 
alltid är rätt eller det som gör kunden nöjd. Det krävs tillräckligt god kvalitet för 
att tillfredsställa kunden men detta är en funktion av priset och hur väl 
slutresultatet fyller det avsedda syftet.  
 
Turner presenterar en modell för hur han ser att det är möjligt att introducera 
kvalitetsstyrning i projekt (se figur 4.8). Han ser själv detta som ett försök till att 
applicera TQM på projekt. Modellen visar att de två delar som Turner anser 
behöver inkluderas i projektets kvalitet är produkten och ledningsprocessen i 
projektet. Dessa två delar bör sedan styras genom kvalitetskontroll och 
kvalitetsförsäkran. Kvalitetsförsäkran handlar enligt Turner om att göra saker och 
ting rätt redan från början och kvalitetskontroll inkluderar att minimera 
variationer från standard det vill säga att inte bara göra rätt varje gång utan att 
även nå ett resultat av noll fel. Molnet som ligger bakom och runt modellen 
representerar de involverade projektmedlemmarnas attityder. Hela figuren ska ses 
som en femfaktormodell där de båda innersta kvalitetsformerna ska appliceras på 
både produktkvaliteten och ledningsprocessen. Attityderna är en förutsättning 
för att de övriga aspekterna ska fungera och Turner anser att alla individer måste 
vara engagerade i kvalitet på alla nivåer i en organisation för att det ska vara 
meningsfullt att arbeta med detsamma. Kvalitet kan inte delegeras eller enbart 
beslutas i ledningen. 
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Figur 4.8 Turners modell för styrning av kvalitet i projekt.  
Källa: Turner, 1999:153 (egen översättning) 

 
 
Kvalitetsförsäkran av produkten: Turner anser att hög produktkvalitet är det centrala 
målet eftersom det är detta som i slutändan avgör om kunden blir nöjd eller inte. 
Dessutom är det produkten som lever vidare hos kunden efter det att projektet är 
avslutat.  För att försäkra kvaliteten i produkten är det fördelaktigt att ha klara 
och tydliga specifikationer. Han anser även att det är viktigt att medlemmarna i 
projektet får tillgång till historisk information eftersom erfarenhet hjälper till att 
fastställa specifikationer. Opartisk, utomstående designgranskning menar Turner 
kan användas för att kontrollera att kundens krav säkerställts i designen av 
produkten eftersom det alltid föreligger problem för individer att identifiera sina 
egna fel.  
 
Kvalitetskontroll av produkten: Turner anser att kvalitetskontroll handlar om att 
diagnostisera och behandla. Allteftersom slutprodukten färdigställs bör den 
kontrolleras mot specifikationerna för att säkerställa att standard upprätthålls och 
att varianser elimineras.  
 
Kvalitetsförsäkran av ledningsprocessen: Kvalitet i ledningsprocessen kan enligt Turner 
förenklas genom tillgång på tydligt utstakade mönster eller traditioner för att lösa 
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uppgifter. Att skapa nya rutiner vid starten av varje projekt ökar risken för att 
misslyckas. Behovet av nya rutiner skulle kunna minskas om varje organisation 
utarbetar en procedur för hur processer ska förändras. Turner anser även att det 
är av största vikt att utvärdera tillvägagångssätten efter att projekten är avslutade 
för att bedöma om de på bästa sätt tjänat projektet. Turner väljer här att betona 
att kvalitet handlar om att sträva mot ständig förbättring. 
 
Kvalitetskontroll av ledningsprocesser: Övervakning av processen ska enligt Turner ske 
genom revision. Vid starten av varje projekt bör projektledaren ställa upp en 
kvalitetsplan för hur kvalitet ska nås i projektet och hur organisationens 
procedurer kommer att fungera i det här projektet. Planen bör även innehålla en 
beskrivning över hur projektledningen ämnar säkerställa och kontrollera 
kvaliteten i arbetet.  
 
 



 
 
 
 



5. Analys 
 
 
Under denna rubrik ämnar vi återknyta till den diskussion som fördes i inledningen med 
avsikt att finna svar på de frågor som vi då ställde oss. Analysen kommer presenteras i tre steg. 
Först ser vi till ett outputfokuserat kvalitetstänkande för att sedan övergå till att diskutera en 
fokusering på processer. Avslutningsvis resonerar vi kring helhetsbegreppet projektkvalitet. 
    
 
Helhetsbegreppet projektkvalitet som vi ser det består av två perspektiv; 
kvaliteten i projektets output och kvaliteten i de processer eller arbetsmetoder 
genom vilka output uppnås. Den traditionella fokuseringen som används i 
projektlitteraturen när ett projekt ska betraktas skiljer just på dessa två perspektiv; 
projektets objekt eller output och projektets uppgift. Detta har skapat mönster i 
hur kvalitet i projekt betraktas i litteraturen såväl som i praktiken och där 
outputkvaliteten har fått en övervägande tyngd.  
  

Figur 5.1 Projektkvalitet 
 (egen design) 

 
Genom att svara på frågorna om vilka effekter som uppstår vid en stark 
fokusering på kvalitet i antingen det ena eller det andra perspektivet vill vi 
bestyrka behovet av ett helhetsbegrepp. Analysen kommer därför att mynna ut i 
en diskussion kring de fördelar det integrerade begreppet projektkvalitet kan 
skapa och de positiva effekter detta synätt kan generera. I förlängningen ser vi att 
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helhetsbegreppets fördelar därför ytterligare kan motivera valet av projekt som 
organisationsform.  

5.1. Outputfokusering 
Under den här rubriken kommer vi att presentera de tydligaste positiva och 
negativa effekterna av ett kvalitetstänkande 
fokuserat på projektets output.  
Outputfokuseringen är tydligt förankrad 
genom projekttriaden och den traditionella 
bedömningen av ett projekts framgång, 
baserat på hur väl det uppfyller krav på 
specifikationer, budget och tid. Projektets 
output är det mål som organisationsformen 
ska nå, vare sig detta är en fysisk produkt, en 
verksamhetsförbättring eller en processförbättring. Vad vi främst markerat är att 
en outputfokusering av kvaliteten kommer att påverka koncentrationen på 
specifikationerna samt att kundens erfarenhet av output kommer till större nytta. 
Vidare kommer vi att diskutera hur de interna projektens svaga mål begränsar 
deras kvalitet och hur det unika i projektets uppgift kommer att uppmärksammas 
vid en outputfokusering. 

5.1.1. Specifikationernas betydelse 
Enligt Crosby (1990) är kvalitet att uppfylla specifikationerna och inte bara vara 
bra, företagen vi har studerat väljer att mäta output efter detta kriterium. 
Uppsatta specifikationer ska uppfyllas för att ett projekt ska bedömas som 
framgångsrikt under restriktionerna att detta inte får ske till vilken kostnad som 
helst och inte heller ta längre tid i anspråk än vad som utsatts. Mjukvaruföretaget 
uttalar specifikt att de anser att projektet varit framgångsrikt om kunden blir nöjd 
och om de har uppfyllt de uppsatta specifikationerna på utsatt tid och till den 
uppsatta kostnaden. Dataföretaget ser på outputkvalitet på liknande sätt och 
väljer dessutom att rita in den nöjda kunden i sin kvalitetsmodell. Ur detta drar vi 
slutsatsen att båda företagen har tillfört ytterligare en variabel till Berggrens 
(2001) projekttriad. Detta då de inte bara ser till tid, kostnad och funktionalitet.  
 
 
 

Outputkvalitet

Specifikationerna får stor vikt
Kundens växande outputkunskap
De interna projektens kvalitet förbises
Output är det unika i projektet
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Figur 5.2 Projektdiamanten 
Källa: Engwall, 1999:17 (egen bearbetning) 

 
Vi väljer att rita variablerna i en diamant eftersom vi vill poängtera att precis som 
i Berggrens (2001) projekttriad är även dessa aspekter inbördes beroende av 
varandra. Vid första anblicken skulle man dock kunna tro att funktionalitet och 
kundnöjdhet är samma sak.  I Turners (1999) mening kan en produkt uppfylla de 
uppsatta specifikationerna utan att kunden blir nöjd eftersom det föreligger en 
risk för att kunden och leverantören inte fullt ut kunnat kommunicera vad output 
egentligen ska avse. Kunden kommer därför kanske ändra uppfattning om vad 
den verkligen eftersöker och därför önska uppdatera specifikationerna. Detta 
skulle innebära att företaget som inte vill förändra specifikationerna utan bara 
uppfyller de ursprungliga, inte heller tillfredställer kunden. Företaget kan ur sin 
synvinkel göra precis det som kunden uttryckt att den vill ha men kunden blir 
inte nöjd i alla fall.  
 
Hur företagen ska lyckas ta reda på exakt vad kunden vill ha är starkt kopplat till 
projektets processer, då det är i kommunikationen mellan företaget och kunden 
som specifikationerna bestäms. Av denna anledning ser vi därför tydligt att en allt 
för stark fokusering på bara output där kvalitet mäts i förhållande till uppfyllda 
specifikationer kan leda till att kunden blir missnöjd trots att output håller hög 
kvalitet. För att förebygga denna typ av missförstånd och underlätta 
kommunikation har Mjukvaruföretaget utsett en kundansvarig för varje projekt. 
Denna person arbetar för att bygga upp en förståelse för kunden och dess behov. 
Denna koncentration på att förstå kunden bidrar till att minska de gap som både 
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Turner (1999) och Grönroos (2002) talar om. Dataföretaget arbetar på ett 
liknande sätt för att garantera  kundens upplevda kvalitet av output genom att 
lägga stor vikt vid försäljningsfasen samt de kvalitetskontroller som sker löpande 
under projektets gång. 
 
Vikten av att faktiskt uppnå kundnöjdhet i projekten hos de båda företagen är 
stor när de till och med i stor utsträckning låter kunden vara bedömaren av 
kvaliteten. Att sätta kunderna i centrum är inte fel utan uppmanas även i TQM 
men om det är genom processerna man får veta vad som gör kunden nöjd bör 
inte kvalitetsfokuseringen vara för tydligt vriden mot output.    
 
Om det var så att företagen verkligen arbetade efter den projektdiamant de 
uttalat påstår sig göra, skulle det då innebära att kunderna hela tiden får som de 
vill och att de alltid blir nöjda? Båda företagen uttrycker att de för att kunna hålla 
tids- och kostnadskrav, väljer att sätta restriktioner på hur pass mycket 
specifikationerna kan ändras under projektets levnad. Mjukvaruföretaget väljer att 
se på de specifikationer som tillförs efter start som helt nya projekt och 
Dataföretaget väljer att se budget som begränsning för vilken kvalitet som kan 
uppnås, vilket medför att vissa specifikationer väljs bort. I båda fallen uppstår en 
situation där de tre variablerna i projekttriaden ändå är vad som ligger till grund 
för projektets kvalitetsbedömning. Detta behöver inte betyda att output i 
slutändan inte blir bra men att en total uppfyllelse av kundens alla önskemål eller 
specifikationer inte är vad som sker. Trots att detta innebär att kunden kanske 
inte blir fullständigt tillfredsställd, anser vi att företagens agerande 
överensstämmer med hur Turner (1999) ser på förändringar av ursprungliga 
specifikationer. Han menar att dessa måste göras med återhållsamhet vilket ökar 
vikten av projektets initiala planering. Företagens strävan att minimera 
specifikationsförändringarna anser vi vara ett sätt att bibehålla vikten av 
projekttriadens tre bedömningsaspekter. Genom att inte förändra 
specifikationerna utan bara fokusera på den ursprungliga uppgiften är det möjligt 
att säkerställa en möjlig utvärdering av projektet eftersom väsentliga mätetal 
behålls.  
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5.1.2. Kundernas erfarenhet  
Även om kunderna skiljer sig åt mellan projekten ökar graden av samarbete och 
relationerna till kunderna med tiden. Genom att kunderna blir mer och mer 
erfarna och insatta i problematiken som finns med projektets output anser vi att 
kvaliteten i densamma kommer att kunna öka eftersom erfarenheten leder till att 
minska gapet mellan vad företaget och kunden menar i projektspecificeringen. 
Sett ur Turners (1999) diskussion om hur pass duktig kunden är på att uttrycka 
exakta önskemål är det logiskt att tro att kundens kunskap om output ökar i och 
med en större erfarenhet.  Kunderna har i och med erfarenheten av att byta 
affärssystem blivit bättre på att specificera vad de vill ha. Kvaliteten har alltså 
ökat i leverantörens projekt genom att kunderna har blivit duktigare eller har 
större kunskap om produkten. Kunden borde genom denna ökade kunskap 
säkrare kunna precisera sina specifikationer och det gap som Turner diskuterar 
borde därigenom krympa. Även Grönroos (2002) femte gap om skillnaden på 
levererad tjänst och orealistiska förväntningar krymper eftersom kunden i och 
med den större erfarenheten har fått mer realistiska förväntningar.  
 
Vi anser att en ytterligare följd av kundens erfarenhet blir, att ju starkare 
samarbete som sker med kunden och ju längre relationer som byggs upp till 
kunderna, desto mindre blir behovet av kick-offs eller andra typer av möten där 
det producerande företaget utbildar kunden i hur arbetet ska gå till. Vi menar 
dock att det är väldigt viktigt att kunderna verkligen är engagerade i projekten för 
att projektmedlemmar ska anse sig vara just projektmedlemmar och inte anställda 
på två olika organisationer som tillsammans ska lösa en uppgift. Vid ett verkligt 
engagemang anser vi att kundens önskan om en viss funktion kommer få en 
djupare förståelse för leverantören och tvärtom, det vill säga att kunden får en 
större förståelse för vad leverantören kan erbjuda för lösningar. Förhoppningsvis 
leder detta även till att kunden i större utsträckning förstår sin egen del i 
samarbetet vilket även ger mer realistiska bilder av vad de själva måste 
åstadkomma för att projektet ska uppnå slutmålet. Dock påverkar produktens 
livscykel betydelsen av detta resonemang eftersom kunden alltid kommer att 
behöva utbildning på nya typer av produkter.    
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5.1.3. De interna projekten 
En av grundtankarna i TQM är att sätta kunderna i centrum och då inte bara de 
externa utan även de interna. Det är dock uppenbart att inget av företagen 
tillskriver de interna kunderna samma vikt som de externa kunderna eller att de 
ens identifierar de interna kunderna. Vi ser detta som en tydlig koppling till 
varför de interna projekten inte har samma grad av måluppfyllelse som de 
externa. Att inte ge de interna projekten samma vikt som de externa är kanske 
det tydligaste exemplet på vad en allt för stark fokus på output ger för 
konsekvenser. Eftersom de interna projekten har svaga målformuleringar skulle 
en outputfokuserad kvalitetsbedömning vara tvungen att arbeta med svag output 
som inte realiseras i tid. De interna projekten kan anses driva 
verksamhetsutvecklingen framåt samt utveckla de befintliga processerna. För att 
verkligen uppnå processförbättringar verkar det därför logiskt att höja de interna 
projektens status i organisationen. 

5.1.4. Det unika output 
Output eller projektets specifikationer är vad som på de studerade företagen 
skiljer projekten åt. Det är dessa som bildar det unika i projektet och som ändrar 
karaktär från gång till gång beroende på vilken kund som är beställare. 
Processerna å andra sidan är mer stabila och standardiserade i projekten. Ur detta 
perspektiv blir det naturligt att fokusera mer på outputkvalitet, eftersom den 
förändliga karaktären måste kontrolleras.  
 
Att fokusera på outputkvalitet blir ett tydligt incitament för att producera en bra 
output. En bra output eller hög teknisk kvalitet är enligt både Grönroos (2002) 
och Turner (1999) en förutsättning för kundens bedömning av den totala 
kvaliteten och är dessutom vad som lever kvar i dennes organisation. Enligt detta 
synsätt skulle outputfokuseringen kunna ses som positiv. Finns det ingen bra 
produkt i grunden blir det ointressant att fokusera på andra aspekter såsom image 
och processer. Dock är det ju så att en produkt inte säljer sig själv utan behöver 
hjälp av ett totalerbjudande för att kunden i slutändan ska bli nöjd. Eftersom 
kunden, i de studerade företagens projekt, till så pass stor del deltar i 
produktionsprocessen anser vi i enlighet med Normann (2000) att det är omöjligt 
att bemöta kunderna på ett opassande sätt och ändå sälja produkter. När kunden 
får en så stor insyn i verksamheten blir det en form av automatisk 
kvalitetskontroll av att inte bara output utan även processerna fungerar. Att vara 
outputfokuserad blir egentligen både positivt och negativt eftersom det ger en 
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bra produkt men även ett incitament till att backa upp denna produkt med mer 
runt-om-kring-tjänster vilket i större grad innebär att processerna måste fungera.  

5.2. Processfokusering 
En processfokusering i en organisations kvalitetstänkande är det andra 
perspektivet vi kommer att behandla i analysen. Vikten i kvaliteten blir med det 
här perspektivet övervägande på hur 
projektet uppnår resultat, vilka processer och 
arbetsmetoder som understödjer 
måluppfyllelsen. I den följande delen av 
analysen kommer vi behandla de mest 
markanta effekterna av att betona 
processerna i kvalitetsbedömningar. 
Processorienteringen kan medföra att 
kundens betydelse minskar. Ett annat 
problem är att en organisation kan vara processorienterad i det sätt de i praktiken 
arbetar men i de reella bedömningarna av kvaliteten kommer processen inte få 
någon betydelse.  Processorienteringen kan medföra positiva effekter i form av 
att den möjliggör ständig förbättring, minskar komplexiteten samt ser till att rätt 
man kommer på rätt plats med hjälp av en tydlig ansvarsfördelning. 

5.2.1. Kundens betydelse minskar 
Alltför stor fokus på processerna gör att det är möjligt att glömma bort kunderna. 
Risken är att man fokuserar på hur man ska göra och inte vad man ska 
åstadkomma. Vad kunden söker är det som preciseras i specifikationerna. En 
alltför stark fokusering på arbetsmetoderna skulle därför kunna leda till ett 
misslyckande i att tillfredställa kunden. Även om Bergman & Klefsjö (2003) ser 
att motivet för kvalitetsförbättringar inte behöver komma från kunden, eftersom 
interna processförbättringar kan leda till ökad effektivitet och i slutändan 
kostnadsreduceringar, måste det ändå finnas en kund som är villig att köpa den 
produkt eller tjänst som företaget erbjuder.    
 
Eftersom det ligger en naturlig begränsning i individers förmåga att kontrollera 
sina egna fel, kan det just vid en stark processorientering vara viktigt att enligt 
Turners (1999) rekommendation inkludera en utomståendes, opartiska 
granskningar för att uppnå kvalitet. Kunden är i viss mån utomstående även om 
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vi anser att det är tveksamt hos de företag vi studerat på grund av den 
involvering de har i utförandet av projektet. Kunden skulle dock knappast kunna 
ses som opartisk och är därför inte en tillförlitlig referens för opartiska 
bedömningar. När utomstående, opartisk granskning tillämpas tappar kunden sin 
roll som ”den enda” som bedömer kvaliteten. Kunden blir inte allsmäktig som 
kvalitetsbedömare och eftersom kunden ändå inte ser alla delar av processerna 
kommer även dessa att kunna uppmärksammas i en bedömning av kvaliteten. 
Den opartiske bedömaren har inkluderats i Dataföretaget via deras nyttjande av 
ISO- certifieringen. Detta blir en sorts utifrån statuerad standard som skapar 
riktlinjer i kvalitetsarbetet. Företaget använder även utomstående bedömare av 
projekten när de kräver att kontrollerna healthcheck, audit och review ska utföras. 
Ett annat sätt att fånga in denna utomstående bedömning är via den typ av analys 
som Konsulten utför, i likhet med en ISO-certifiering skapar analysen en 
bestående effekt av kontroll då syftet är att förändra eller förbättra en 
organisations tankemönster vad gäller kvalitet.  

5.2.2. Processkvaliteten bedöms inte  
Om en organisation i sitt kvalitetsarbete har en fokusering på processerna är det 
viktigt att processerna även får rum i den slutliga bedömningen av ett projekts 
kvalitet. Vi har identifierat ett utbrett arbete i både Mjukvaruföretaget och 
Dataföretaget med att säkerställa att de projektmodeller som företagen utvecklat 
faktiskt används vid arbetet med varje projekt. Företagen uttrycker att detta är ett 
sätt att se till att de mänskliga resurserna som medverkar i projekten arbetar på 
ett tillfredställande sätt, att uppmärksamma medarbetarna är även centralt i 
Konsultens analysmodell. I vår mening är arbetet som läggs ned på att förstärka 
och förbättra dessa modeller och arbetsprocesser ett konkret sätt hos företagen 
att arbeta med att ständigt förbättra processkvaliteten, och att fokus i företagen 
faktiskt även ligger på denna aspekt av projektkvaliteten. Däremot är det vid 
utvärderingen av ett projekts kvalitet som fokuseringen vrids och bara inkluderar 
outputaspekten. När processen inte uppmärksammas vid kvalitetsbedömningen 
anser vi att det föreligger en risk att de kvalitetsförbättringar som faktiskt skett 
inte heller uppmärksammas.  
 
Ett outtalat kvalitetsarbete i projektets processer och en miss att identifiera de 
förbättringar som faktiskt görs, försvårar arbetet med att aktivt förbättra 
processerna. Det föreligger därför en relativt stor risk att man arbetar i direkt 
motsträvighet med vad Crosby (1990) identifierar som ett av de fyra absoluta 
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krav som måste tillfredställas för att uppnå kvalitet. Allt kvalitetsarbete ska 
utföras med felfrihet som standard och inte godta acceptabla kvalitetsnivåer. 
Inställningen hos företagen är knappast att de nått en nivå av felfrihet redan idag 
och borde därför uppmärksamma att utan en aktiv fokusering på att förbättra 
processerna kommer man aldrig nå längre än de acceptabla nivåer vilka idag 
klarar av att föra projekten framåt.  
 
Vi menar att processorienteringen inte medför en reell syn på kvaliteten i projekt 
om den ändå inte beaktas vid bedömningen av kvaliteten. En regelrätt fokusering 
på att skapa bra processer som ska underlätta att projektet kan bedrivas på ett 
effektivt sätt kräver att dessa processer utvärderas och att projektet bedöms även 
på detta kriterium. Detta resonemang ligger helt i linje med vad den 
processorienterade konsulten förespråkar.  

5.2.3. Möjlighet till ständig förbättring 
Den starka tilltron och det tighta förhållningssättet till projektmodellerna i de 
båda företagen underlättar arbetsgången i projekten. Genom denna typ av 
processfokusering erhåller företagen en rad fördelar som underlättar arbetet i 
projekt. Genom ett medvetet arbete med att förstärka modellen och sprida den i 
hela företaget kommer varje anställd att känna igen sig i de olika projekten. Den 
inledande fasen av projektet kan förkortas, även om alla projektets medlemmar 
inte känner varandra i utgångsläget så är de alla bekanta med hur de ska angripa 
uppgiften. På Mjukvaruföretaget har man dragit igenkännandet ytterligare ett steg 
när man försöker att så långt det går alltid bemanna ett projekt från en och 
samma konsultgrupp. Även när specialistkompetenser plockas in i projektet från 
organisationens andra delar är det samma projektmodell dessa personer har för 
vana att arbeta efter och är bekanta med. 
   
Det faktum att alla känner igen sig i arbetsmetoden och vet vad de förväntas göra 
och hur, sparar tid i arbetet med projekt. Projekten kommer därför i sitt 
utförande att likna varandra. För även om både projektets storlek och de olika 
kunderna skiljer projekten åt finns det flera procedurer som ändå är desamma i 
de olika projekten. Det tillvägagångssätt som används där processen är 
densamma för alla projekt som företaget bedriver stämmer väl in på den 
definition vi gjort av de båda företagens kundorienterade projekt.  Repetitionen i 
tillvägagångssättet stämmer in på den beskrivning Engwall (1999) gör när han 
talar om projektet som ett uppdrag. Packendorff (i Antoni, 2000) gör samma 
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skillnad på projektets produkt och process när han talar om repetitiva projekt. 
Både Mjukvaruföretagets och Dataföretagets projekt följer en relativt 
standardiserad produktionsprocess genom respektive organisations projektmodell. 
Om projekten kan ses som repetitiva istället för helt unika, skulle det föreligga 
färre hinder för att sprida både positiva och negativa lärdomar från de projekt 
som tidigare utförts. Om arbetsprocessen och projekten hade varit helt unika 
skulle bristen på lärande vara ett problem i kvalitetssäkringen. Samtidigt är det 
naturligtvis så att en allt för hög grad av rutin inte får göra avkall på den 
innovation och det funktionsöverskridande nytänkandet som projektet som 
organisationsform trots allt syftar till att utgöra. 
 
Standardiseringen och kontinuiteten i processen skapar möjlighet för att uppnå 
kvalitet genom ständig förbättring. Genom möten, utvärderingar och särskilda 
utvecklingssamarbeten, såsom Mjukvaruföretagets Consulting Board och 
Dataföretagets Projektforum sker en kontinuerlig utvärdering och utveckling av 
de processer och rutiner med vilka företagen angriper sina uppdrag. Den 
kontinuerliga och ständiga förbättring som i TQM förespråkas som en väg mot 
ökad kvalitet skulle därför i de två fallföretagen uppnås genom rutinerna i 
arbetsgången.  Detta förespråkar att en fokusering på processer kan nå 
kvalitetsförbättring genom ständig förbättring.  

5.2.4. Skapar klarhet i komplexiteten  
Båda företagen har tydlig ansvarsfördelning vilken poängteras i de modeller som i 
företagen preciserar arbetet i projekt. En fokusering på processen och dess 
modeller underlättar därför för alla inblandade att se vem som ansvarar för vad. 
En tydlig ansvarsfördelning underlättar bedömningar och kontroller och fel kan 
knytas till ett specifikt område och därför också lättare redas ut eller korrigeras. 
Den tydliga särskiljningen mellan de olika perspektiven sker på båda företagen, 
om än i ännu större detalj hos Mjukvaruföretaget. Detta anser vi vara viktigt då 
båda företagen lägger stor vikt vid att förlita en stor del av processkvaliteten på 
den enskilda konsultens kompetens. Det sker ingen uttalad kvalitetsbedömning 
av konsulterna som ändå är de som realiserar processerna i ett projekt, att de 
därför är på de klara med vad de ska göra är därför ytterst viktigt. Att precisera 
för medarbetarna vad de förväntas göra är något som är viktigt och påverkar hur 
man uppnår TQM. När TQM modellen talar om att skapa förutsättningar för 
delaktighet menar de i likhet med SIQ att en framgångsrik organisation har klara 
mål men förmedlar också hur dessa ska uppnås. Vidare trycker modellen på att 
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alla organisationens medlemmar måste kunna se sin del i helheten. Att därför 
genom en processorientering identifiera tydliga ansvarsstrukturer är ett sätt att 
sprida delaktighet i kvalitetstänkandet och motivera detsamma för projektets 
medlemmar.   
 
En annan poäng med att fokusera på att skapa kvalitet i processen är att det kan 
underlätta arbetet med de komplexa projekt som de båda företagen sysslar med. 
De är komplexa i sin natur då de sammanför flera olika funktioner och 
människor med olika typer av kompetenser för att kunna leverera en slutprodukt. 
Mjukvaruföretaget har flertalet olika resurser i konsultgrupperna vilka alla har 
olika uppgifter i ett enskilt projekt, och de ska dessutom ta hänsyn till olika 
perspektiv i projektmetoden för att sammanföra alla delar. Ytterligare 
komplexitet skapas av det nära samarbetet med kunden där denne är med i själva 
utförandet av projektet. Denna kombination av projektmedlemmar kan skapa 
förvirring och otydlighet i målet då det är troligt att dessa inte fullt ut kan vara 
desamma i båda organisationerna. Arbetet med processen blir mycket viktig i 
försöket att angripa denna komplexitet och företaget lägger därför ned stora 
resurser på planering för att på det sättet skapa ordning i komplexiteten. Den 
strukturering och systematisering av projektet som planeringen innebär och som 
projektlivscykeln vill poängtera, framträder tydligt i de båda företagens sätt att 
arbeta med projekt. Det är ganska uppenbart att någon form av 
systematiseringsmodell har legat till grund för utvecklingen av respektive företags 
projektmetod. Mjukvaruföretaget menar att de självklart är starkt influerade av 
målstyrd projektledningslitteratur även om de utvecklat den till att passa just 
deras verksamhet. Även i Dataföretagets kvalitetsmodell finns starka influenser 
av projektlivscykeln. En alltför stor fokus på output där processernas vikt 
minskar skulle kunna leda till att man inte når samarbete mellan alla individer och 
funktioner.  

5.2.5. Rätt man på rätt plats 
Bergman & Klefsjö (2003) identifierar att arbete med att basera beslut på fakta 
har betydelse i strävan efter att uppnå TQM. Dessa beslut kan fattas om företaget 
systematiskt samlar in information angående kundens behov och önskningar. 
Mjukvaruföretaget uppmärksammar en tydlig brist i företagets sätt att hantera 
informationsspridning. Båda företagen talar om utvärderingar och möten där 
tillfälle ges för projektledarna att ventilera vad som går dåligt, vilka problem som 
uppstått, så att rekommendationer och erfarenhet kan utbytas för att förebygga 
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eller rätta till dessa problem. Det som hamnar i skymundan är 
informationsspridningen om vad som varit bra, vad man lyckats med så att 
talanger och kompetenser kan identifieras. Att allt ska gå bra tillskrivs till stor del 
istället kompetensen hos de anställda konsulterna vilka utgör medlemmarna i 
projekten. Kvaliteten i arbetssättet ligger till stor del därför på ett personligt 
ansvar hos den anställde projektmedlemmen. Detta sätt att säkerställa kvalitet 
kräver att de attityder Turner talar om faktiskt existerar i företaget och finns hos 
varje enskild projektmedlem. Det blir ytterst viktigt för företagen att 
uppmärksamma detta vid rekryteringen till företaget och till projekten eftersom 
en stor del av kvaliteten faller på ansvaret hos den enskilde projektmedlemmen. 
På Mjukvaruföretaget tycker man inte att denna tillit till medarbetarna är ett 
risktagande även om deras upplevelser inte finns med i kvalitetsutvärderingen av 
projekten. Istället finns en tro på att en omotiverad medarbetare inte kan prestera 
bra resultat, utan detta kommer att märkas i slutprodukten och därför ändå 
framkomma i kvalitetsbedömningen, indirekt. Konsulten betonar de mänskliga 
resursernas vikt i projekt och hur dessa därför måste uppmärksammas i större 
utsträckning än vad som generellt sker idag.  
 
Om man genom minskad problemfokusering istället lägger större vikt vid att ge 
positiv feedback, genom att uppmärksamma det som projektmedlemmarna gör 
rätt, skulle det vara möjligt att höja medarbetarnas delaktighet och motivation.  
Om medarbetarna verkligen såg det som sitt personliga ansvar att se till att varje 
projekt uppnår så hög kvalitet som möjligt skulle det i förlängningen vara möjligt 
att släppa viss del av processtyrningen. I ett sådant fall skulle de båda företagen 
verkligen befinna sig där de tror att de är idag och mindre kontroll skulle vara 
möjlig eftersom motivationen skulle vara högre.  

5.3. Balansen i helhetsperspektivet 
Efter att ha presenterat för och nackdelar som kan uppstå i en organisation om 
dess kvalitetsarbete riktas alltför mycket åt att antingen fokusera på output eller 
att fokusera på processen, vill vi i följande stycken poängtera den större nytta 
som skulle kunna frambringas vid en syn på kvalitet, som på ett mer balanserat 
sätt inkluderar både output och processen. Redan i den tidigare diskussionen i 
analysen har det varit svårt att undvika det faktum att processerna påverkar 
resultatet som i slutändan av projektet blir projektets output samtidigt som 
output är det som definierar vad projektets processer ska sträva efter att 
åstadkomma. Processen och output är starkt sammanlänkande och det ena kan 
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inte existera utan det andra. Kvaliteten i en aspekt kommer indirekt att påverka 
kvaliteten i den andra, detta bör därför uppmärksammas i kvalitetsbedömningen 
av projektet.   

5.3.1. Projektkvalitet 
Det finns flera likheter mellan tjänster och projekt även om de senare har en än 
större komplexitet. Det som Zeithaml et al. (1990) anser skiljer tjänsten och 
produkten från varandra kan appliceras på diskussionen om projekt. Tjänsten är 
en prestation vilket gör att den blir abstrakt i sin karaktär när den jämförs med 
produkten. Projektets komplexitet gör att begreppet omfattar flera olika aspekter 
däribland flera abstrakta. Även om projektets output ibland kan bestå av en fysisk 
produkt, vilken kan kvalitetssäkras med hjälp av de metoder och verktyg som 
generellt används vid produktkvalitetsbedömningar, behöver projektet som 
helhet en mer komplex kvalitetsbedömning. 
 
Projekt liksom tjänster är heterogena då interaktionen med olika kunder gör att 
framställandet av ett projekt aldrig kommer att se likadant ut. Denna aspekt 
fördjupas i de projekt som genomförs på våra fallföretag eftersom kunden så 
djupt involveras i framställandet av slutresultatet. De är till och med medlemmar i 
själva projektet och inte bara beställare. Idén som Engwall (1999) har om att 
beställaren står utanför projektet och bara intresserar sig för resultatet stämmer 
därför inte i dessa situationer. Det krävs i dessa projekt ett enormt engagemang 
även från kundens sida för att färdigställa projektet. 
 
Tjänstens tredje särskiljande karaktärsdrag handlar om att produktionen inte går 
att särskilja från konsumtionen. Här är projektet bra mycket mer komplext 
eftersom det består av just två delar. Konsumtionen av resultatet är precis som 
Turner (1999) konstaterar, något som kommer att fortleva i beställarens 
organisation långt efter det att projektet avslutats. Output kommer alltså under 
en längre tid finnas kvar och lämna en kvalitetsstämpel på projektet hos 
konsumenten. Hos de kundorienterade projekten som bedrivs av företagen i vår 
studie, kan denna aspekt inte förbises på något vis eftersom de strävar efter att 
bygga upp ett rykte och en långvarig relation till sina kunder. Effekten av tidigare 
projekt kommer därför i allra högsta grad att påverka kundens framtida val av 
leverantör.  
 



Projektkvalitet       Analys 
- en diskussion kring kvalitet i projekt 

66 

Zeithaml et al. (1990) gör genom dessa tre definitioner en poäng av att särskilja 
tjänsten från produkten, där slutsatsen blir att kvalitet i tjänster bör behandlas på 
ett annat sätt än kvalitet i de mer konkreta produkterna. Genom de tre 
definitionerna av tjänster anser vi kunna hävda att projektets karaktär är så 
komplex, och i likhet med hur Zeithaml et al. (1990) definierar tjänster, är även 
projekt i behov av ett mer anpassat kvalitetstänkande. Efter att ha konstaterat 
outputs starka vikt i projektet kan vi inte påstå att projektet bara är en tjänst utan 
snarare väl överensstämmande med Grönroos (2002) bild av tjänsten, som ett 
helhetserbjudande där output blir en del av tjänsteerbjudandet. Vi vill därför med 
hjälp av Grönroos (2002) styrka vår uppfattning om projektkvalitet som ett 
helhetsbegrepp där det förenade synsättet på projektets output och process 
skapar ett större värde än dess delar var för sig.  
 
Turner (1999) har i sin modell för kvalitet i projekt gjort ett försök till att skapa 
just ett helhetsbegrepp. Vi ser dock att hans bild fortfarande talar om två skilda 
aspekter som båda bör beaktas för att uppnå kvalitet i projekt. I den diskussion 
han för skiljer han ändock kvalitetsarbetet i modellens delar åt, där varje enskild 
dels kvalitet uppnås genom vitt skilda metoder. En annan viktig skillnad är 
Turners (1999) betoning av output som en fysisk produkt. Komplexiteten i de 
projekt vi undersökt skapas delvis genom att output består av en mängd abstrakta 
komplement till den basprodukt företagen säljer. Den stora del kunskap som 
ligger bakom utvecklandet av företagens output anser vi i ännu större 
utsträckning kopplar output och processen samman. Samtidigt finner vi att det 
sätt som projektet utförs, genom interaktionen mellan kunden och leverantören, i 
än större grad hindrar åtskiljandet av produktion och konsumtion. Med Turners 
(1999) bild i minnet vill vi i vår bild av projektkvalitet poängtera de särskilda 
karaktärsdrag som kundorienterade projekt har i starkt projektbaserade 
organisationer.  
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De båda företagen i vår studie är ytterst beroende av sina kunder och strävar 
efter att uppnå kundnöjdhet i de komplexa tjänster de erbjuder. I denna strävan 
har de adderat kundnöjdhet som ett bedömningskriterium vid sidan av 
projekttriaden. Trots goda intentioner anser vi dock att de tre traditionella 
bedömningskriterierna i slutändan är vad som ligger till grund för projektets 
kvalitetsbedömning. I en modell för hur projektkvalitet bör betraktas, tydligt 
inspirerad av Grönroos (2002) starka kundfokusering, vill vi därför förstärka 
detta perspektiv i företagens kvalitetstänkande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.3 Nöjda kunder genom projektkvalitet 
(egen design) 

 
Modellens fyra delar visar på det beroende som existerar mellan de olika 
faktorerna. För att uppnå nöjda kunder är det viktigt att det finns god kvalitet 
hos både output och processen vilka utgör de båda grundstenarna i modellen. 
Outputkvalitet uppnås genom att uppfylla de givna specifikationerna men här 
inberäknas också att leverans sker i tid och till uppsatt kostnad. Projekttriadens 
och företagens tidigare bedömningskriterier utgör därför modellens ena ben. 
Vikten av detta ben tillskrivs i mångt och mycket att det faktiskt är output som är 
den unika aspekten i företagens projekt.   
 
Processkvalitet blir ett faktum genom hur pass väl projektet interagerar med 
kunden. Den djupare interaktionen som vi observerat gör att kunden får en 
enorm inblick i de flesta av processerna och kommer därför att uppleva hur 
tjänsten förmedlas i större grad än i enklare former av tjänster. Den komplexa 
interaktionen kräver processkvalitetsbedömning av vikt eftersom samarbetet 
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mellan kund, leverantör och mängder av funktioner behöver en fungerande 
ansvarsstruktur. Det kunden inte integreras i är processernas utformning. Detta 
sker, som vi tidigare nämnt, genom de interna projekten. Vi vill uppmärksamma 
vikten av väl fungerande interna processer för en kvalitativ processutveckling. I 
kombination med detta, och vad vi med den här bilden vill göra, är att integrera 
utvärderingen av processkvaliteten i bedömningen av projektets totala kvalitet.  
 
Vad vi vill betona med modellen är att om både outputkvalitet och 
processkvalitet syftar till att skapa nöjda kunder sker det i 
projektkvalitetsbegreppet en synkronisering av de gemensamma ansträngningarna 
som ska leda fram dit. Fokuseringen på kunden måste alltså ske från de båda 
perspektiven samtidigt. Ett exempel på detta är hur processernas utformning 
måste stödja samarbetet mellan kund och leverantör så att arbete med att 
specificera uppgiften ständigt förbättras och därigenom strävar efter att eliminera 
det gap som annars uppstår.  



6. Slutsats 
 
 
I detta sista kapitel avser vi att genom en sammanfattning av analysens kärna svara på 
uppsatsens syfte. Vidare kommer vi också att presentera kritik mot våra egna val av 
tillvägagångssätt samt avslutningsvis reflektera över vidare forskning.  
 
 
I projektlitteraturen finns en stark fokusering på bedömningen av projektets 
output som en indikation på framgångsrikt projektarbete. Samma tankemönster 
var tydligt i de studerade organisationerna. Output är ett viktigt mått för att 
bedöma om ett projekt varit framgångsrikt eller ej och idén om att ett bra resultat 
är ett tillräckligt betyg för att avgöra om arbetet utförts på ett tillfredställande sätt 
var i företagen både markant och uttalad. I kvalitetslitteraturen är det dock 
framträdande att bra inte är en acceptabel nivå för att tala om kvalitet utan att 
kvalitetsarbete alltid ska pågå i en ständig strävan efter att uppnå något ännu 
bättre. Output i projekt definierade som uppdrag, är unika och förändras med 
varje enskild kund. Lärandet och möjligheterna till jämförelse mellan de skilda 
output som företagen levererar minimeras på grund av detta karaktärsdrag. Den 
ständiga förbättringen skulle därför lättare kunna uppnås genom projektens mer 
repetitiva processer. Ökad kvalitet i projekt skulle därför kunna uppnås genom en 
starkare fokusering på processen.  
 
Det perspektiv som tjänstekvaliteten erbjuder blir en hjälp i strävan att söka 
tillfredställa kunden. I projekten finns en uttalad vilja att göra kundnöjdheten till 
ett bedömningskriterium likställt budget, tid och funktionalitet. Fokuseringen i 
kvalitetsbedömningen hamnar ändå på specifikationerna varför det målet kan gå 
förlorat. Genom ett balanserat kvalitetsperspektiv kommer både processer och 
specifikationer kunna fokusera på kundnöjdhet. Om processerna kan fokuseras 
på att underlätta det komplexa samarbetet kan gapet vid specifikationerna 
minskas. Denna gemensamma strävan tror vi skulle kunna uppnå ett resultat av 
större värde än de enskilda delarna. Den anpassade tjänstekvalitetsmodellen 
skulle kunna specificera att processarbetets strävan också tydligt påverkar kunden. 
Denna fokusering tydliggör målen för organisationernas medarbetare vilket 
skapar motivation.    
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Om arbetet och utvecklingen av processerna ska få den genomslagskraft de 
behöver måste de inkluderas i kvalitetsbedömningen. Genom att anamma 
tjänstekvalitetens perspektiv på helhetsperspektivet projektkvalitet, kan 
processernas vikt för den totala kvaliteten få just den betydelse de bör ha. 
Samtidigt betyder detta perspektiv inte att betydelsen av outputkvaliteten minskar 
och man frångår därför de komplikationer som tidigare identifierats som följd av 
ett för ensidigt kvalitetstänkande.   
 
I en organisation där produktionsprocessen utgörs av uppdrag vilka kräver 
involvering från en mängd individer och funktioner för sitt färdigställande, kan 
projektet vara den organisationslösningen som klarar denna komplexitet. Om 
goda resultat ska nås av detta arbete krävs dock genomtänkta arbetssätt. Output 
och processer är starkt sammanlänkade och bör av den anledningen 
kvalitetsbedömas som den helhet de faktiskt utgör.  

6.1. Avslutande tankar 
Det faktum att vi inte har intervjuat flera personer vid samma företag kan ha gett 
en ensidig bild av hur företaget arbetar med projektkvalitet. Vi anser dock att 
intervjuerna i mångt och mycket blev nyanserade då den anonymitet vi gav 
respondenten resulterade i en hel del självkritik från dessa. Begreppet kvalitet är 
något mycket subjektivt, vilket gör att det är svårt att i en diskussion verkligen ha 
en överensstämmande syn på begreppet. Det är viktigt att uppmärksamma att 
detta endast är en studie utförd på en viss typ av företag, och att projekt utgör en 
mängd olika företeelser, varför resultatet inte i någon större utsträckning går att 
applicera på all projektverksamhet.  Vi anser ändå att studien på ett beskrivande 
sätt belyser kvalitet ur ett perspektiv av en projekttyp och att det säkerligen finns 
liknande karaktärsdrag hos andra typer av projekt där våra resultat kan anpassas 
för att användas även i de situationerna. 
 
Vi anser att vidare forskning inom området kvalitet i projekt skulle vara att rent 
praktiskt testa vår modell på andra typer av projekt. Det skulle till exempel kunna 
vara intressant med en jämförande undersökning av hur kvaliteten förändras i 
projekt där output är av skiftande komplexitet.  
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