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rojekt är en organisationsform som har blivit allt viktigare och
vanligare i företag de senaste åren. Att skapa tillfälliga

projektorganisationer för att lösa olika typer av problem är ett arbetssätt
som sprider sig i näringslivet. Traditionella organisationsformer förlorar
alltmer sin relevans och kompletteras, eller t o m ersätts, med
projektorganisationer i allt fler företag. En av anledningarna är att kunder
idag efterfrågar specialanpassade totallösningar. De är inte längre beredda
att köpa dåligt anpassade standardlösningar som inte ensamt löser
kundernas problem. Funktionellt indelade organisationer förmår inte att
skapa sådana skräddarsydda lösningar eftersom det ofta kräver
tvärfunktionell kompetens. Genom att skapa en ny projektgrupp för varje
ny uppgift kan företag se till att just den speciella
kompetenssammansättning som krävs kan agera tillsammans utan att
hindras av funktionella gränser. (Graham & Englund, 1995)

Styrningen av projekt försvåras av deras tillfälliga natur och att alla projekt
är unika vilket kan leda till osäkerhet kring hur de ska hanteras. Detta har
gett upphov till ett relativt nytt forskningsområde, projektledning. En stor
del av litteraturen inom området fokuserar på olika planeringsmetoder för
att styra tids- och kostnadsaspekten av ett projekt. I en projektorganisation
är det dock fler faktorer än att hålla tids- och kostnadsramarna som är
viktiga (Lopes & Flavell, 1998). Kunderna ska känna att deras behov
tillfredsställs under hela processen och projektpersonalen bör må bra och
utvecklas. Ett annat problem är att många projekt inte upplevs vara del av
en sammanhängande övergripande företagsstrategi. Om individerna i ett
projekt inte förmår att se hur projektets mål överensstämmer med
företagets vision och strategi kan det skapa förvirring och osäkerhet kring
vad som bör prioriteras. (Englund & Graham, 1999)

P
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Det finns idag en modell för verksamhetsstyrning som klargör kopplingen
mellan företagets vision och strategier och den operativa verksamheten.
Den modell vi syftar till är Balanced Scorecard. Balanced Scorecard-
modellens upphovsmän poängterar modellens koppling mellan strategi och
operativ verksamhet. De menar att en stor del av ett företags agerande sker
på operativ nivå och menar att strategiska mål måste brytas ned till denna
nivå för att få effekt. På detta vis länkas övergripande visioner och
strategier till den operativa nivån. Genom att se verksamheten ur flera
viktiga perspektiv ger Balanced Scorecard även en mer heltäckande bild av
företaget. (Kaplan & Norton, 1992)

-./����
���&%
�&"������

Balanced Scorecard1 i olika utformning används idag av en mängd företag.
I de flesta fall handlar det om att stödja företagens funktions- eller
affärsenheter. Dessa enheter är ganska statiska och långsiktiga. Den allt
mer utbredda användningen av projekt i företagen gör dock att den
traditionella modellen för Balanced Scorecard inte riktigt kommer till sin
rätt i företagen. Detta eftersom det mesta av det dagliga arbetet i projekt
inte följer den organisation som styrkortet är uppbyggt utifrån. Den
traditionella användning av Balanced Scorecard finns idag ganska
omfattande behandlat i litteraturen. Däremot har vi inte funnit någon
litteratur som beskriver Balanced Scorecards användning och nytta i de allt
vanligare projekten.

Med denna uppsats önskar vi därför sprida lite ljus kring vilken nytta som
kan dras av Balanced Scorecard och dess synsätt när det gäller att styra och
stödja projekt. Undersökningen fokuserar på den formella sidan av
projektstyrning. Naturligtvis är en projektorganisation mycket beroende av
den informella sidan för att nå sina mål men enligt Jang & Lee (1998) bör
inte den formella sidans betydelse för ett projekts framgång förringas. Vi

                                          
1 Vi kommer i uppsatsen använda såväl begreppen Balanced Scorecard som styrkort.
Med Balanced Scorecard avser vi själva modellen medan styrkort syfter till den
praktiska tillämpningen.
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avser att undersöka hur Balanced Scorecard kan användas i projekt för att
stödja arbetet och bidra till ett bättre resultat inom projektarbetet.

Går det att med hjälp av Balanced Scorecard koppla företagets
övergripande vision till det operativa arbetet i projekten? Vilka faktorer är
viktiga att ta hänsyn till om Balanced Scorecard används i
projektsammanhang? Kommer det att krävas en anpassning av styrkortet
eller kan det enhetsorienterade styrkortet användas rakt av? De flesta
företag som arbetar mycket i projektform använder olika former av
utvecklade metoder för sina projekt. Det är därför intressant att utreda om
det är möjligt att kombinera Balanced Scorecard med dessa andra
projektstyrningsmetoder. Det är viktigt att lyckas kombinera de olika
metoderna på ett bra sätt för att undvika dubbelrapporteringar och
motstridiga målsättningar mellan projekten och företaget som helhet. Är
det överhuvudtaget nödvändigt att använda olika styrmetoder eller räcker
det med en? Om en kombination används hur kan styrkortet utformas och
vilka bör medverka i framtagningsprocessen?

Vår utgångspunkt är att studera dessa frågeställningarna ur projektledarens
och projektmedarbetarnas synvinkel, inte främst ur ett företagslednings-
perspektiv.

Målgruppen för uppsatsen är naturligtvis studenter och forskare som
önskar veta mer om Balanced Scorecards möjliga användningsområden.
Dessutom riktar den sig till personer i ledningsfunktioner i företag både på
övergripande nivå och på lite lägre nivå, t ex projektledare. Även för
personer på mer operativ nivå som arbetar i projekt och i en organisation
som använder sig av Balanced Scorecard för att styra sin verksamhet kan
uppsatsen vara av intresse.

-.0��	$%��

Vårt syfte med uppsatsen är att studera hur Balanced Scorecard kan
användas för att stödja och styra projekt. Utifrån detta avser vi sedan att
utveckla en modell för hur detta kan göras.
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I detta inledande kapitel har vi fört en bakgrundsdiskussion om
problemområdet för att ge läsaren en förståelse av varför vi funnit området
intressant att studera och hur studien passar in i forskningen. Vi har också
redogjort för vår problemformulering och konkretiserat vårt syfte.

����������������������������������������
I kapitel 2 diskuterar vi vår syn på forskning, förhållandet mellan teori och
empiri och hur vi ser på vår roll som forskare.

��������������
�
I metodkapitlet redogör vi för hur vi gått tillväga då vi genomfört vår
studie. Där beskrivs vår övergripande arbetsprocess, fallstudieansatsen och
hur vi inhämtat och analyserat empirisk information. Kapitlet avslutas med
en kritisk diskussion om den valda metoden.

������� ���	�!�������"��
����
I kapitel 4 återfinns första delen av vår referensram. I referensramen
redogör vi för de begrepp och modeller som vi använder för att tolka och
analysera det empiriska resultatet. Denna första del handlar om projekt
som organisationsform och styrning av projekt från planering till
uppföljning. Kapitlet avslutas med en diskussion om problemen med den
”traditionella” projektstyrningen.

�������#������������	�
������
Kapitel 5 utgör den andra, och sista, delen av uppsatsens referensram.
Detta kapitel inleds med en diskussion om olika styrformer. Sedan
diskuterar vi målstyrningsmodellen Balanced Scorecard, vad det är och hur
den kan användas. Här för vi också en kritisk diskussion om vilka problem
som kan uppstå vid ogenomtänkt användning av målstyrning och Balanced
Scorecard.
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I kapitel 6 redovisar vi den empiriska information vi inhämtat genom
intervjuer och diverse skriftligt material från fallföretaget Ericsson
Business Consulting i Norrköping. Kapitlet inleds med en
företagsbeskrivning och sedan beskrivs hur fallföretaget arbetar i och styr
projekt. Efter det redogör vi för företagets affärsplan och Balanced
Scorecard och hur de intervjuade ser på det.

�������*�%����������	�
����������
����
���������
���
I kapitel 7 analyserar och diskuterar vi det empiriska resultatet med hjälp
av referensramen och de egna reflektioner vi gjort under insamlingen av
empirisk information. Inledningsvis analyseras fallföretagets
projektstyrning och Balanced Scorecard. Därefter diskuterar vi faktorer
som vi funnit påverkar utformandet av ett Balanced Scorecard för projekt.
Kapitlet avslutas med en Balanced Scorecard-modell med utgångspunkt i
fallföretagets projektmetodik.

�������+���	�(�������
I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser och mer allmänna
reflektioner vi gjort under uppsatsarbetet.
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runsson (1980) hävdar att forskningens uppgift är att skapa och
utveckla språk som kan användas för att beskriva och förstå olika

sociala situationer. Det gäller därför att utveckla nya synsätt och
uppsättningar av begrepp som gör att en bättre förståelse av de enskilda
fallen kan uppnås. Med denna syn blir inte slutmålet med forskningen att
förklara fenomen i termer av orsak- och verkanssamband. Forskningen
syftar istället till att skapa förståelse av speciella situationer. Denna
förståelse kring en speciell situation kan sedan användas för att öka
förståelsen för andra situationer. Den kritiska prövningen av teorier och
begrepp ligger inte i dess generaliserbarhet utan i huruvida de bidrar till
förståelsen av det enskilda fallet.

Denna syn på forskningen ligger väl i linje med den syn som vi har. Vi
strävar inte med denna uppsats efter att komma fram till en ”sann” kunskap
som vi kan testa utifrån ett logiskt resonemang. Ett sådant logiskt
resonemang kan ha sina fördelar om detta är möjligt. Men i de flesta
fenomen som rör människor anser vi att detta inte är särskilt poängfullt.

Enligt Molander (1988) har Johan Gustav Droysen föreslagit att
metodologin delas in i förklarande och förstående forskning. Där
förklarande handlar om naturvetenskaper som inordnar kunskap under
allmänna samband, medan förståelse istället handlar om att nå kunskap om
studieobjektet genom förståelse. En förståelse som kan fås genom en

B
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inlevelse eller inkänning i det man studerar. Denna syn delar vi till stor del
och är något som vi försöker att efterstäva i vår undersökning. Vi inser att
vi under vår knappa tid om endast tjugo veckor har svårt att helt leva oss in
i det som vi har för avsikt att studera. Men det hindrar oss inte från att ändå
hävda att vi med hjälp av intervjuer och studier av vårt fall kommer att
kunna uppnå en ganska god förståelse kring problemet.

Ett syfte med denna uppsats är att utveckla en modell. Vi ser en modell
som en uppsättning begrepp som används för att beskriva eller förklara
någon företeelse eller ett skeende. Vår strävan är att bidra till förståelsen
kring Balanced Scorecard-modellens möjliga användning i
projektsammanhang, inte att sätta upp några generellt giltiga lagar eller
teorier. De slutsatser vi drar av undersökningen är därmed inte fastställda
en gång för alla. De är endast delar av den fas i en ständigt pågående
process där en utveckling av begreppen sker. Begreppen ställs mot nya
iakttagelser och nya aspekter som kan leda till att deras giltighet begränsas
eller upphävs.

/./��*'��,��������&��������
���
����&���

Som utgångspunkt i vårt arbete finns vårt vetenskapliga arbetssätt. I
figuren nedan visar vi hur vi ser på förhållandet mellan teori och empiri.

&��(����/,������������������������

0�����1�2
�-����-3�������������/444�5/�/+3�����������������6

Teori

Empiri

Observation

Erfarenhet Teoriutveckling
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Samtidigt som vi under uppsatsarbetet inhämtar empirisk information har
vi naturligtvis med oss de begrepp och modeller som återfinns i
referensramen tillsammans med förväntningar, tidigare erfarenheter och
sunt förnuft. Med hjälp av dessa analyserar och tolkar vi empirin för att dra
slutsatser som kan leda till en utveckling av befintlig teoribildning. Det
framstår för oss som lite underligt att inte använda sina tidigare teoretiska
kunskaper och erfarenheter i undersökningen. Vi anser inte att det är
önskvärt, eller ens möjligt, att göra sig fri från dessa utan det bär vi med
oss vid inhämtandet av empirisk information och inte minst vid tolkning
och analys.

/.0������������������
������7�
����7��'�8

En fråga som kan ställas är huruvida vi i vår forskarliknande roll är att
betrakta som objektiva observatörer eller deltagare i en process? Vi tror
inte att vi kan frikoppla oss själva från det vi studerar. Detta är något som
Molander (1988) uppmärksammar och menar att det ofta är svårt att tala
om det studerade och den som studerar det som oberoende av varandra.

När vi kommer till vårt fallföretag, Ericsson Business Consulting i
Norrköping, och börjar samla information, t ex genom intervjuer, startar vi
(förhoppningsvis) en tankeprocess hos de berörda personerna. Om vi
kommer tillbaka till vissa personer för en andra intervju får vi förmodligen
lite annorlunda och mer utvecklade svar än första gången därför att
personen har tänkt igenom problematiken. Förmodligen går inte heller vi
därifrån opåverkade utan snarare med en känsla, om än begränsad och
implicit, för företagets kultur och de stämningar som råder. Den
information vi får bör ju dessutom starta egna tankeprocesser hos oss som
ger oss viss insikt och förståelse för problemområdet.

Med begreppet objektivitet menar vi nämligen inte att det syftar till någon
”ursanning” och därmed är inte meningen med forskning att söka efter
denna sanning. Vi tror inte ens att någon sådan existerar eftersom vi mer
ser verkligheten som en intersubjektiv social konstruktion. I stället menar
vi med objektivitet att forskaren eftersträvar vissa principer i sitt arbete.
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Till att börja med gäller att forskaren ska göra sig medveten om sina egna
värderingar för att så långt som möjligt försöka förhindra att de påverkar
undersökningen och resultatet. Forskaren bör dessutom eftersträva att inte
ta ställning i de problem som undersöks. Dessutom ska resultaten självklart
bygga på verkliga studier och inte något som hittats på eller baseras på
rena gissningar.
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är redogör vi för vår övergripande arbetsprocess som är en egen
anpassning av Patel & Davidsons (1994) forskningsprocess och

består av ett antal steg som är starkt relaterade till varandra. Denna uppsats
disposition följer i stort samma upplägg som arbetsprocessen. Figuren
nedan visar de olika stegen och att de alla påverkas av vårt vetenskapliga
förhållningssätt som sätter de övergripande ramarna.

&��(����/,������������
����
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1. Val av problemområde och precisering

2. Metodplan för genomförandet av studien

3. Referensram / teoretisk fördjupning

4. Inhämtning av empiri

5. Bearbetning och analys

6. Slutsatser

7. Rapportering

Vetenskapligt
förhållningssätt
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Skenet bedrar om detta framstår som en helt linjär process. Det är snarare
en iterativ process där vi under arbetets gång återkommer till olika steg och
justerar dem om det visar sig nödvändigt för studiens genomförande. T ex
förändrar vi referensramen för att den bättre ska kunna användas för analys
av vårt empiriska material.

0./��;�������"���"����
�����%�������&����"�$�����

För att sätta oss in i vårt problemområde och bygga upp uppsatsens
referensram har vi främst läst böcker, uppsatser och artiklar. Litteraturen
har vi dels med oss från tidigare kurser och dels funnit med hjälp av de
databaser och söksystem som finns vid Linköpings universitetsbibliotek.
Projektstyrning beskrivs främst med utgångspunkt i Cleland (1994), en
amerikansk bok, och Engwall (1995), en svensk doktorsavhandling.
Tanken bakom detta val av litteratur är att balansera den vanligtvis
dominerande amerikanska litteraturen med svensk litteratur för att försöka
undvika en ”amerikaniserad” referensram2. Vi har dock inte funnit några
egentliga skillnader mellan dessa båda. Utifrån olika artiklar diskuterar vi
sedan bristerna med den projektstyrning som beskrivs i nämnda böcker.
Artiklarna kommer i stor utsträckning från tidskriften ���������
���
9
(�����
��7�
�����������-���.

För Balanced Scorecard-delen av referensramen har vi utgått från Kaplan
& Nortons (1992, 1996) artiklar och Olve et als (1997) ��������
	�
����������"�����������. Olve et al valde vi främst av två skäl, dels är
den svensk och motiveringen till det är samma som för Engwall (1995)
ovan och dels för att den bygger på erfarenheter om hur företag faktiskt
använder Balanced Scorecard. Sedan har vi använt diverse artiklar och
andra böcker för att sy ihop och diskutera kring en relevant referensram.

                                          
2 En studie av Hofstede (1980) visar att teoriers tillämpbarhet kan vara kulturberoende

och därför kan t ex vissa amerikanska teorier vara mindre lämpade för andra nationella

kulturer.
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0.0��*�����"�����������

Vår undersökning kommer att utgå från en fallstudieliknande ansats. Enligt
Lekvall & Wahlbin (1993) betecknar fallstudier studier där intresset riktas
mot detaljerade och djupgående beskrivningar och analyser av ett enskilt
fall. Fallstudier är lämpliga vid undersökningar där det på förhand kan vara
svårt att veta vad som är viktigt att undersöka och vad som är mindre
viktigt. Vi har valt denna ansats därför att vi fokuserar ett visst problem
som vi vill få en djupare förståelse av. Enligt Merriam (1994) pågår en
fallstudie ofta under en längre tidsperiod men det förhindras av den
begränsade tid vi har till förfogande. Därför kallar vi vår metod för en
fallstudieliknande ansats. Den kunskap en fallstudie kan ge skiljer sig från
annan vetenskaplig kunskap i flera avseenden (Merriam, 1994):

•  Kunskaper från fallstudier är mer konkreta och mer i samklang med vår
erfarenhet eftersom de är levande, konkreta och direkta snarare än
abstrakta och teoretiska.

•  Kunskaper från fallstudier är mer kontextuella och därmed beroende av
ett visst sammanhang.

•  Kunskaper från fallstudier blir mer utvecklade genom forskarens
tolkning – denne för in sin egen erfarenhet och förståelse i fallstudien.

Kombinationen av den konkreta informationen från fallstudiet och vår
tolkning med stöd av vår kunskap och erfarenhet passar vårt
förståelseinriktade vetenskapliga förhållningssätt väl. Denna typ av studie
kallas för en tolkande fallstudie (Merriam, 1994).

0.1��+��3&�������7��&���

Vi har valt att använda Ericsson Business Consulting i Norrköping (f d
Ericsson Data Norrköping AB) som fallföretag av flera orsaker. Till att
börja med är de intresserade av att samarbeta med oss kring vårt
problemområde, vilket naturligtvis är en förutsättning. Dessutom arbetar
företaget i stor utsträckning i projektform, de använder sig av en beprövad
projektmetodik (PROPS) samt har även kunskap om och använder
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Balanced Scorecard-modellen.

För att samla in empiriskt material använder vi oss av intervjuer och samtal
med personer vid fallföretaget samt sekundärmaterial angående företaget
och dess projektmetodik, t ex i form av PROPS-dokumentation.

0.1.-� �+����7�"&��
�

Om syftet med intervjuer anses vara att inhämta beskrivningar som
används för att kunna förstå vissa fenomen förutsätts enligt Darmer &
Freytag (1995) en hermeneutisk eller språkbildande vetenskapsteoretisk
ansats. Med denna syn, som vi delar, blir fokuserade intervjuer och
djupintervjuer användbara på grund av deras ringa strukturering och
tonvikt på informatörernas subjektivitet.

Våra intervjuer är av den typ som kallas fokuserade intervjuer. Dessa
kännetecknas enligt Darmer & Freytag (1995) av att de ska ge kunskap om
en bestämd samling teman som intervjuaren ser till att intervjun handlar
om. Under den fokuserade intervjun används en intervjuhandledning med
ämnen som ska tas upp i intervjun. Intervjuarens roll blir här att styra
dialogen så att samtliga  ämnen behandlas under intervjun. Denna form av
intervjuteknik kallas semi-strukturerade intervjuer. Det är oviktigt hur
ordningsföljden mellan de olika ämnena ser ut. Det anses nämligen mest
lämpligt att intervjun genomförs som en flytande dialog mellan
intervjuaren och den intervjuade.

Vi använder oss av kompletterande fördjupande intervjuer om vi under
bearbetningen av insamlad data märker att sådana krävs. Det kan uppstå en
situation där vi saknar upplysningar eller belysning av olika
frågeställningar för att det hela ska hänga samman. Dessa intervjuer liknar
de tidigare beskrivna fokuserade intervjuer men är mer inriktade mot ett
visst ämne och frågeställningarna är mer preciserade. Intervjuer kan i detta
fall vara mer av karaktären direkta frågor och svar.
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0.1./� ���7���&��
�

Som urvalsmetod för intervjupersoner använder vi oss av bedömningsurval
och hänvisningsurval. Bedömningsurval innebär att en bedömning görs av
vilka personer som kan tänkas vara särskilt intressanta att intervjua. Om en
intervjuperson väcker intresse kring ett specifikt problem kan det vara
intressant att gräva djupare i det. Den intervjuade personen kan då
förhoppningsvis hänvisa till en annan person som kan ge insiktsfulla
förklaringar av problemet, vilket innebär ett hänvisningsurval (Lekvall &
Wahlbin, 1993).

Vi har valt dessa metoder för att vi i första hand vill försöka nå de personer
som sitter inne med stor kunskap och har åsikter om vårt problemområde
och som på så vis kan leda oss till fördjupade insikter. Om vi skulle
använda någon form av slumpmässigt urval finns det en risk att en stor del
av vår tid, som är en bristvara, ägnas åt intervjuer med personer som
saknar djupare förståelse för det aktuella problemområdet. Med hjälp av
vår kontaktperson vid företaget anser vi oss ha stora möjligheter att finna
de personer som besitter särskild kunskap om just vårt problemområde.

0.1.0� ����������3���������������

Etiska frågeställningar är viktiga i alla typer av vetenskapliga studier.
Genom att tidigt i undersökningsarbetet ta ställning i en del etiska frågor
tror vi att vi kan följa ett konsekvent förhållningssätt genom hela arbetet.
Etik är aktuellt vid två tidpunkter i en kvalitativ fallstudie - dels under
insamlingen av information och dels när resultaten publiceras. Det finns ett
antal specifika problem och risker att ta hänsyn till (Merriam, 1994):

•  �
���������������
�����
�!-����. Skillnaden mellan konfidentialitet och
anonymitet är enligt Patel & Davidson (1994) att forskaren om
undersökningen är konfidentiell känner identiteterna hos de personer
som deltar, vilket inte är fallet vid anonymitet. Eftersom vi genomför
personliga intervjuer är anonymitet en omöjlighet. Däremot strävar vi
efter att kunna ge konfidentialitet. Det kan dock finnas tillfällen då en
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intervjuperson är möjlig att identifiera med ledning av svaren. Hur vi
behandlar dessa situationer beror på vilken inställning intervjupersonen
har i denna fråga.

•  :��� 
����� ����������(��� "���� ��� ���� �� 
��� ��� �
���
��� �"��� ���(������
����� (�������������. Risken för att någon medvetet ska försöka styra
vår undersökning tror vi är liten. Genom att sätta i de kritiska linserna
när vi bedömer de synpunkter på våra tolkningar som kommer från
intervjupersoner och andra kan vi minska denna risk.

•  ;�������� 
���-���� ���� ������� -������ ����"�� ���
�-���
���� 
��
�
����������
��������"����. Det finns bara ett sätt att förhindra detta och
det är genom att vi tydligt förklarar när vi återger information och när vi
redogör för våra tolkningar i uppsatsen. Vi inser dock att det kanske inte
alltid är möjligt att göra den distinktionen men det är i alla fall en
målsättning.

Vi vill här lägga till en egen punkt, nämligen respondenternas rätt att ta del
av och granska utskrifterna av intervjuerna för att ge möjlighet till
förtydliganden eller rättelser. Detta inte enbart av etiska skäl utan vi anser
även möjligheten att efter intervjutillfället få utvecklade förklaringar vara
värdefull.

0.1.1� ��������������
&%'�����

Under vår empiriinsamling har vi intervjuat fyra projektledare och fem
konsulter inom Ericsson Business Consulting. Vi har i de flesta fall i
förväg sänt övergripande intervjufrågor till de intervjuade via e-post för att
de skulle kunna förbereda sig lite inför intervjun. Vid intervjutillfället har
vi sedan använt oss av bandspelare. Det har vi gjort för att vi ska få
möjlighet att koncentrera oss på samtalet och inte på antecknandet.
Intervjuerna har inletts med att vi förklarar vad som gäller rörande
konfidentialitet, utskrifter och hur intervjumaterialet används i uppsatsen.
De har också informerats om att utskrifterna av intervjuerna inte återges i
sin helhet i uppsatsen, utan i form av våra egna ord i kombination med
citat, men att våra opponenter ges möjlighet att granska dem.
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Intervjuerna har genomförts i avskilda rum där endast vi och
intervjupersonen varit närvarande. Detta för att vi skulle slippa att bli
störda och för att de intervjuade skulle kunna uttrycka sig fritt utan att
kollegor hör vad de säger. Under intervjuerna har en av oss varit
intervjuledare och ställt frågor enligt de intervjuguider3 vi utformat. Den
andra har då i stället helt kunnat koncentrera sig på att lyssna till och
reflektera kring de svar vi fått och ställa följdfrågor. Några intervjuer har
dock varit så ostrukturerade att vi inte använt någon intervjuguide.

Efter intervjutillfällena har vi sedan skrivit ut och komprimerat innehållet
från banden och sänt utskriften till den intervjuade. Denne har då getts
möjlighet att förtydliga eller korrigera utskriften och godkänna den för
användning i uppsatsen. När utskriften blivit godkänd har vi sedan använt
utskrifterna dels i form av rena citat och dels som stöd för vår empiri och
analys. Vi har även återvänt till några av de intervjuade för gå ännu lite
djupare in på vissa områden och för att testa en del idéer vi haft. Från dessa
tillfällen har vi inga intervjuguider. Två av projektledarna har dessutom
under arbetets gång fungerat som ”bollplank” för vara tankar.

0.<���&���&���������������%'����������

Kvalitativa intervjuer lever inte upp till de vetenskapliga krav som
traditionellt ställs på forskningsmetoder gällande reliabilitet och validitet.
Dessa krav kan  dock hänföras till den positivistiska vetenskapsteorin.
(Darmer & Freytag, 1995) Därmed stämmer de inte överens med den syn
som vi har på vetenskapen. Vi hävdar, som vi tidigare påpekat, att det är
mycket svårt om inte omöjligt att helt objektivt genomföra en
undersökning. Därför blir innebörden av reliabiliteten och validiteten inte
riktigt den samma i vår undersökning. Begreppens innebörd blir istället att
forskaren redogör för sina villkor så att andra kan se det logiska och
sammanhängande i det som utförts.

                                          
3 Intervjuguiderna återfinns i bilaga 1.
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Det går därmed inte att betrakta reliabiliteten och validiteten utifrån den
positivistiska synvinkeln som ett mått på intervjuers vetenskaplighet enligt
en mer hermeneutisk synvinkel. Om detta görs genomförs enligt Darmer &
Freytag (1995) en ovetenskaplig värdering av intervjun genom att ett
positivistiskt ideal används för att utvärdera en metod som utförts med ett
annat vetenskapsteoretiskt underlag.

0.<.-� �2���������
���������������

Validitet handlar ur ett kvalitativt perspektiv om i vilken mån resultaten
från undersökningen stämmer överens med ”verkligheten”. Eftersom
verkligheten, utifrån våra utgångspunkter, inte existerar som något
oberoende av betraktaren är validiteten beroende av forskarens tolkningar
av intervjupersonernas upplevelser. Med bakgrund av detta lyfter Merriam
(1994) fram ett antal tillvägagångssätt för att upprätthålla validiteten i en
kvalitativ studie:

•  <�����(������, d v s att man är flera forskare, använder flera
informationskällor och flera metoder för att bekräfta resultaten. I vår
studie är vi två personer som kommer tolka informationen från
intervjupersonerna och vi använder oss av flera intervjupersoner och
även kompletterande sekundärmaterial.

•  .��������
���
��, vilket innebär att intervjupersonerna får se och ta
ställning till de beskrivningar och tolkningar som gjorts. Vi använder
den metoden i viss utsträckning även om inte alla intervjuade p g a
tidsskäl kan ges denna möjlighet.

•  =2
���
�����=� ����������� 
��� ������, vilket i vårt fall sker genom att
våra tolkningar granskas kritiskt under seminarier och opposition.

•  .��������������"������������3�innebär att intervjupersonerna involveras
i flera skeden av studien. Även detta gör vi till viss del genom två
projektledare på fallföretaget.

•  ������������ �"� ��� ���"����� som forskaren har med sig. Genom att
redogöra för vårt vetenskapliga synsätt, vår metod och teoretiska
modeller anser vi att vi klargör dessa för läsaren.
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Merriam (1994) nämner även observation under en längre tid som en
metod för att säkerställa validiteten men p g a vår begränsade tid är inte
detta möjligt i vår studie. Genomgående måste våra angreppssätt vara såväl
kostnads- som tidseffektiva. Genom att åtminstone i någon mån uppfylla
de övriga punkterna tror vi att vår studie uppnår en god validitet.

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas
och ge samma resultat. Eftersom det vid kvalitativ, tolkande forskning
finns många olika tolkningar av företeelser finns det inte heller några fasta
referenspunkter vi kan utgå från för att försäkra att upprepade
undersökningar ger samma resultat, vilket inte heller är målet. Detta kan
t o m ses som ett misslyckande eftersom vi då inte lyckats starta en
önskvärd tankeprocess hos de intervjuade. Reliabilitet grundar sig på
antagandet att det finns en enda verklighet att betrakta och att människors
uppfattningar är statiska, vilket inte stämmer med vårt synsätt. Det
traditionella reliabilitetsbegreppet tappar därmed sin relevans i den typen
av studier. (Merriam, 1994)

0.4�����
��%'���7�������7�����$�

Analysens syfte är att ge mening åt den insamlade informationen. Merriam
(1994) delar in analysen vid kvalitativa undersökningar i två delar. Den
första analysfasen sker i samspel med insamlingen av empirisk
information. Genom att parallellt med insamlingen bearbeta informationen
kan den fortsatta undersökningen baseras på den kunskap som erhållits och
därmed resultera i en mer intressant och utvecklande studie. Merriam ger
ett antal praktiska råd för hur detta kan ske. Ett sådant är att använda
analytiska frågor. Inledningsvis är frågorna ofta av generell karaktär
medan forskaren försöker sätta sig in i problematiken. Ganska snart bör det
dock vara möjligt att ställa mer relevanta och insiktsfulla frågor som blir
en del av analysen av de tidigare frågorna.

Att låta intervjuer styras av föregående intervjuer är ett liknande sätt att
fördjupa studien och ge den en mer analytisk form. I vårt fall var de första
intervjuerna av väldigt allmän karaktär för att få en bred bild av
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problemområdet. Därefter kunde vi ställa mer konkreta frågor inom de
områden vi ansåg vara intressanta och inte tillräckligt belysta.

När informationskällorna börjar ta slut eller forskaren får en känsla av att
ytterligare information inte ger något större tillskott till studien bör arbetet
övergå till intensivanalys. Om det första analysstadiet kan ses som ett
samspel mellan forskare och intervjupersoner så menar Merriam att

=7�� ���� ���� �������� �������� ���� ����������� 
-� ��� ����
�� -�����
�
�������
������
�-���
��-����,=

(Merriam, 1994, s 143)

Informationen studeras, reduceras och tolkas med målet att komma fram
till trovärdiga slutsatser. I vårt uppsatsarbete används denna analysform
efter det att vi skrivit ut intervjuerna. Vi använder då våra utskrifter för att
hitta likheter och skillnader i de intervjuades uppfattningar. Detta för att
kunna dra slutsatser och komma fram till viktiga åsikter kring de problem
vi vill utreda.

0.6�����
�������

Ett problem med vår fallstudieliknande ansats är slutsatsernas
allmängiltighet. Enligt Merriam (1994) råder det bland forskare delade
meningar om en fallstudies generaliserbarhet. Eftersom vi bara studerar ett
företag vet vi inte hur väl vår studie speglar problematiken i andra företag.
Vårt fallföretags olika projekt skiljer sig dock mycket åt i fråga om
uppdrag och organisation. De blir därmed mycket olika och kanske något
mer representativa för projekt i allmänhet. Dessutom möjliggör
fokuseringen på ett enskilt företag en djupare förståelse av
problemområdet. Det är möjligt att flera fallföretag skulle ge fler
infallsvinklar men det till priset att vi endast skulle kunna ”skrapa på ytan”
och därmed få en ytligare studie med färre undersökta variabler. Vår avsikt
är ändå att finna slutsatser som vi anser vara giltiga även utanför det
studerade företaget.
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Merriam diskuterar problem med fallstudien som metod. Det finns en risk
att läsaren förleds att tro att fallstudien redogör för helheten av den
studerade företeelsen medan den i själva verket bara visar vissa aspekter.
Genom att vi påpekar detta kan läsaren förhoppningsvis ha detta i åtanke.
Fallstudier begränsas också av oss själva och vår förmåga att fånga upp
relevant information och ge den en innebörd genom tolkning. Noggranna
förberedelser och bearbetningar tillsammans med en god portion sunt
förnuft är vårt sätt att mildra detta problem.

Eftersom vi huvudsakligen använder oss av intervjuer för att samla in
empirisk information föreligger en risk att vi på något vis omedvetet
påverkar respondenternas svar. Den information vi kan fånga upp är
dessutom beroende av vår egen förmåga att genomföra intervjuerna på ett
bra sätt, t ex att ställa bra och genomtänkta frågor, och att tolka svaren.
Genom vårt sätt att leda intervjuerna kan det förekomma att vi försöker
styra in respondenten på vissa problem och frågeställningar. Avsikten är då
inte att styra respondentens svar utan endast inriktningen på diskussionen.

Vårt val av urvalsmetod kan också medföra vissa problem om vi inte
hanterar det. Vid bedömningsurval finns en risk att undersökaren väljer att
intervjua personer med åsikter som stämmer in med undersökarens egna
förväntningar på resultatet. Vi ser dock inte detta som problematiskt för
denna studie eftersom vi dels är intresserade av att fånga så många olika
aspekter av problemet som möjligt och dels inte har några konkreta
förväntningar vad gäller resultatet. När vi använder hänvisningsurval är det
tänkbart att den person som hänvisar väljer personer med åsikter som
överensstämmer med de egna. Detta är något som vi är medvetna om och
därmed anser oss kunna hantera.
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i har funnit en mängd olika definitioner av projekt under vår
litteraturstudie. Nära nog varje författare inom området har en egen

variant. En allmän definition är att ett projekt är

=>����������(����3� ���� ����� ���-� ����� ���������-�����(����3� ���"��
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(Andersen m fl, 1994, s 16)

Projekt utförs genom en projektorganisation vilket är
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(Engwall, 1995, s 63)

Dessa definitioners giltighet anser vi kan diskuteras. Skillnaden mellan ett
projekts uppgift och en traditionell organisations uppgift behöver inte
alltid vara så stor. Visserligen handlar projekten ofta om att utföra en viss
specifik uppgift men i organisationer som ständigt använder projekt för att
lösa sina arbetsuppgifter återkommer förmodligen liknande uppgifter igen.
Vi tror även att resultaten inte alltid är förutbestämda eller åtminstone
genomgår stora förändringar under projektets gång allt eftersom nya
förutsättningar upptäcks. Även tidsbegränsningen tror vi är något som kan

V
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förändras mycket. Om både resultat och tid är förutbestämda och
oföränderliga så blir projektorganisationen oflexibel vilket går helt mot
syftet med ett projekt.

Enligt Cleland (1994) definierar amerikanska Project Management
Institute (PMI) begreppet ”project management” på följande sätt:
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(Cleland, 1994, s 5)

Visserligen brukar ”project management” översättas med projektledning
men vi anser att denna definition stämmer väl överens med vad vi menar
med projektstyrning. Detta är därför den projektstyrningsdefinition vi
använder i uppsatsen.

1./����
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Projekt används mer och mer för att understödja det allt mer komplexa
vardagliga arbetet i företag. Den tekniska utvecklingen inom olika
områden går allt snabbare. Detta gör att det blir svårare att behålla en hög
kompetens inom alla områden utan att specialisera sig. Samtidigt som
utvecklingen går mot en större specialisering kräver omvärlden en större
anpassning till kunders krav. Denna utveckling har skapat en miljö som är
för komplicerad för att organiseras enbart med traditionella funktionella
enheter. Istället krävs en annan mer flexibel och tillfällig organisation som
tillåter ett tillvaratagande av specialistkunskaper samtidigt som en
anpassning av resurserna till det som krävs för tillfället är möjligt.
(Graham & Englund, 1995)

Det finns enligt Cleland (1994) olika situationer där projekt kan behöva
användas. När uppgiften som ska utföras är stor och resurskrävande
jämfört med det dagliga arbetet kan ett projekt vara ett sätt att klara av



	�!�������"��
����

23

uppgiften. Det samma gäller om en uppgift är okänd eller olik det
vardagliga arbetet eller om marknaden förändras så att en förändring eller
anpassning av företaget är nödvändig. Ett annat viktigt kriterie för att
använda projekt är graden av beroende mellan företagets olika avdelningar.
Om uppgiften kräver att många funktionellt olika aktiviteter sätts samman
för att den ska kunna utföras är projekt en lämplig organisationsform.

Användandet av projekt kan också hjälpa till att utnyttja resurser på ett
effektivare sätt. Specialister som kostar mycket kan behöva delas mellan
olika enheter för att deras tid ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Projekt
gör att de kan jobba där de behövs för tillfället och de knyts inte upp till en
viss arbetsuppgift under en längre tid. Dessutom kan projekt hjälpa
företaget att fokusera på viktiga arbetsuppgifter. Genom att avsätta resurser
enbart för att arbeta med ett viktigt projekt kan det leda till bättre resultat
än om arbetet skulle ha genomförts inom den vanliga organisationen.

1.0������������
�����"��"����%'���
����

Vi har fått intrycket att det finns två huvudsakliga typer av
projektorganisationsstrukturer, matrisorganisationen och den renodlade
projektorganisationen. Denna beskrivning handlar om hur
projektorganisationen är relaterad till företagets övriga delar och endast
delvis om projektorganisationens interna struktur.

1.0.-� �������
���������
���

En matrisorganisation kan beskrivas som en kompromiss mellan en
funktionell linjeorganisation och en ren projektorganisation. Genom att
låta en projektledare leda det tvärfunktionella projektarbetet genom
linjeorganisationen försöker man kombinera linjeorganisationens
kontinuitet och stabilitet med projektorganisationens flexibilitet och
uppgiftsfokusering. (Engwall, 1995) Ett problemet med en matrislösning är
att varje medarbetare i projektet rapporterar till två personer — både
linjechefen och projektledaren. Enligt Mintzberg (1993) kan
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dubbelrapportering och dubbel ”ordergivning” leda till förvirring och
konflikter inom företaget och ställer höga krav på chefernas interpersonella
förmåga.

Det finns enligt Cleland (1994) tre olika matrisorganisationer. De skiljer
sig åt i avseende på inflytande över styrningen av projektet mellan
funktionella ledningen och projektledningen. Dessa olika organisationer är
funktionsmatris, balanserad matris och projektmatris. Det slås också fast
att matriser är effektiva och mycket populära vid projektledning trots sina
problem med dubbelrapportering och vissa oklarheter i vem som bär
ansvar för vad i organisationen. Funktionsmatris innebär att en funktion i
ett företag blir ansvarig för ett projekt men har tillgång till hela företagets
resurser. Projektledare och ytterst ansvarig blir funktionsledaren. Vid
balanserad matrisorganisation delas ansvaret för projektet mellan
funktionsledaren och projektledaren medan det vid projektmatris är
projektledaren som bär det yttersta ansvaret.

1.0./� ��������
�������
����
���������
���

I den renodlade projektorganisationen fungerar projektet som ett eget
miniföretag. Deltagarna i projektet arbetar enbart med detta och har inga
funktionella uppgifter vid sidan av de uppgifter som finns i projektet.
Projektledaren har därför ensam makt över personalen i projektet. En
nackdel med detta sätt att arbeta är att kostnaderna ofta ökar på grund av
att en del dubbelarbete uppstår. Sådant som egentligen skulle kunna skötas
gemensamt i företaget måste nu göras i varje enskilt projekt. Detta kan
dock enkelt motverkas genom att ha en viss funktionell hantering av dessa
uppgifter. (Cleland, 1994)

I en renodlad projektorganisation tillhör projektets medlemmar endast
projektet. På så vis underviks problematiken kring dubbelrapportering och
alla insatser fokuseras på ett och samma mål. (Engwall, 1995)
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Ett projekt genomgår ett antal faser under sin livstid. De faser ett projekt
går igenom kan beskrivas utifrån två perspektiv. Dels utifrån den allmänna
projektlivscykeln som beskriver generella projektaktiviteter och dels med
utgångspunkt i projektstyrningsprocessen som fokuserar
styrningsaktiviteterna i ett projekt.

1.1.-� ���
������7��$����

Projekt är så pass komplexa att det är svårt att förstå allt som måste göras
för att planera och genomföra ett projekt. Därför är det poängfullt att dela
in projektet i olika delar för att bättre förstå varje del och vad som krävs
för att den ska passa in i projektet. Denna indelning brukar göras med hjälp
av en så kallad projektlivscykel. Ett projekt genomgår ett antal skeden
under sin livscykel. Projektlivscykeln innehåller en serie olika steg i
processen från idé och planering av projektet till att sätta det i verket och
slutföra det. Det finns flera modeller för att beskriva projektlivscykeln och
ofta verkar företag utveckla sitt eget sätt att beskriva den. (Cleland, 1994).
Engwall (1995) menar att en generell beskrivning är att livscykeln har fyra
övergripande faser: målformulering, planering, genomförande och
avslutning.

&��(�� �/,�7�
������"��!����
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Mål-
formulering

Planering Genomförande

Avslutning
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Under de olika faserna fokuseras olika problemställningar. I början är
projektuppdraget ofta otydligt och abstrakt. Genom planering
konkretiseras idéerna om vad som ska åstadkommas och hur det ska göras.
Sedan genomförs projektet med ledning av projektplanen och slutligen
avslutas projektet med att den färdiga produkten överlämnas till
uppdragsgivaren. (Engwall, 1995)

1.1./� ���
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Projektstyrning är en kontinuerlig process där nya krav ständigt ställs på
projekten. Dessa krav måste samordnas av projektledningen genom
planering, organisering, motivation, ledning och uppföljning. (Cleland,
1994)
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(Cleland, 1994, s 42)

Ett enkelt men målande sätt att beskriva styrningsprocessen är att dela in
den i olika faser. Planeringsfasen syftar till att bestämma var projektet vill
komma och varför. Här bestäms projektets vision, mål och strategier. Nästa
del av processen är organiseringen. Vilka ska vara inblandade och varför?
Det gäller att bestämma vilka människor och andra resurser som ska vara
inblandade i projektet och hur dessa ska användas för att nå målen med
projektet. Ansvar och befogenheter i projektet fördelas. Nästa del i
styrningen handlar om hur människorna i projektet ska motiveras att
anstränga sig till det yttersta för att uppnå målen. Ledningsfasen4 handlar
om att styra det dagliga arbetet. Det handlar om att utföra en mer nära
styrning av verksamheten och bestämma vem som gör vad och när.

                                          
4 Cleland (1994) kallar denna fas ”directing” och menar ledning av den dagliga
verksamheten. Vi har valt att översätta detta till ledningsfasen.
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Uppföljningsdelen behandlar hur projektet ska utvärderas och vem som
ska göra utvärderingen. Det gäller att redovisa och kontrollera utfallet och
effektiviteten på projektet. (Cleland, 1994)

Löpande utvärdering hänger tätt samman med ledningsfasen och handlar
om att systematiskt hålla koll på och stämma av alla projektaktiviteter.
Detta möjliggör utvärderingen som är en bedömning av hur saker och ting
går. Som en länk mellan planering och uppföljning ger den löpande
utvärderingen de inblandade i projektet möjligheten att fatta
välinformerade besluten om projektets löpande arbete. För att detta ska
vara möjligt krävs att styrsystemet utformas så att personerna i projektet
får den information som de behöver i rätt tid. Det är viktigt att utvärdera de
olika delarna i projektet liksom projektet som helhet. Utvärderingen kan
ske genom att diskussioner förs mellan medlemmarna i projektet vid
regelbundna möten, något som bör göras under alla delar av projektets
livscykel. (Cleland, 1994)

Enligt Payne & Turner (1999) finns stora fördelar med en standardiserad
projektplanering och styrning, bl a genom att rapporter från olika projekt
blir jämförbara och att det blir lättare att flytta personal mellan olika
projekt. De hänvisar dock till en undersökning som visar att projekt där
procedurer varit helt standardiserade oavsett projekttyp är mindre
framgångsrika än projekt med skräddarsydd styrning. Deras slutsats är att
planering och styrning av projekt kan standardiseras på strategisk och
integrerande nivå för att dra nytta av standardiseringens fördelar, medan
den mer operativa styrningen bör skräddarsys för det enskilda projektets
förutsättningar.
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Projekt kan beskrivas utifrån den s k måldimensionsmodellen. Ett projekt
kan sägas ha tre olika måldimensioner (Engwall, 1995): tid, kostnad och
kvalitet5.

&��(�� ��,������-����
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Dessa tre dimensionerna anses vara starkt relaterade till varandra. Om t ex
tidsramen för ett projekt minskas kan kostnaderna öka (t ex genom
övertidsarbete) och kvaliteten bli lidande. Minskade kostnadsramar kan
medföra förseningar och återigen bristfällig kvalitet. (Lai, 1997)

För oss innebär styrning att implementera strategier genom att påverka
individer i en organisation att sträva mot organisationens mål. Det är därför
intressant att diskutera metoder och modeller för projektstyrning utifrån ett
projekts måldimensioner.

1.<.-� �(���>�
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Det finns idag ett antal utvecklade metoder för projektstyrning. De mest
välkända metoderna är det s k Gantt-schemat, Program Evaluation and
Review Technique (PERT) och Critical Path Method (CPM). Gemensamt
för dessa är att de alla fokuserar tidsfaktorn i planeringen. Gantt-schemat

                                          
5 Kvalitetsdimensionen kallas ibland ”performance”, funktion eller specifikation. Vi
väljer dock att använda begreppet kvalitet.

Tid

Kostnad Kvalitet
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är ett grafiskt schema där olika projektaktiviteter representeras av liggande
staplar längs en tidsaxel där stapeln visar när aktiviteten ska starta, hur
länge den håller på samt när den ska avslutas. PERT och CPM är s k
nätverksplaneringsmetoder, vilka i likhet med Gantt-schemat är grafiska
beskrivningar av olika moment i projektet. Nätverksmetoderna tar förutom
tidsåtgången även hänsyn till beroendeförhållanden mellan olika
delmoment och underlättar kostnadsberäkningar. (Engwall, 1995) Vi
kommer inte förklara dessa metoder utförligare i denna uppsats.6

Det är även vanligt att s k milstolpar (”milestones”) används för att styra
tidsaspekten av projekt. Milstolpar fungerar som kontrollstationer under
projektarbetet. Genom att använda sådana under projektets gång för att
följa upp delmål ges en möjlighet att i tid upptäcka om något håller på att
gå snett. (Andersen et al, 1994). Vi kan tänka oss att det är vanligt att
Gantt-, PERT- eller CPM-metoderna används för att sätta upp milstolpar
då viktiga moment ska vara avslutade.

Vad vi vill belysa är att flera av dessa metoder är väldigt tekniska och
optimeringsinriktade till sin natur. De fokuserar som redan påpekats enbart
två av projektets måldimensioner — tid och kostnad. I nästan varje
nummer av tidskriften ���������
����9
(�����
��7�
�����������-��� som
vi läst har vi funnit matematiska planeringsmodeller för projekt. Enligt
Lopes & Flavell (1998) är det först på senare tid som företag har börjat
intressera sig för icke-finansiella aspekter av projektstyrningen och då som
en breddning av kvalitetsbegreppet.

1.<./� �@7���������&����
���

Kvalitet är den tredje dimensionen i måldimensionsmodellen för projekt.
Av den projektlitteratur vi läst får vi intrycket att det finns två skolor om
vad som anses vara kvalitet i ett projekt. Den ena skolan likställer kvalitet
med uppfyllelse av projektspecifikationen och önskad funktion (se t ex

                                          
6 För den intresserade läsaren hänvisas till t ex Lockyer & Gordon (1996) där framförallt
nätverksplanering beskrivs utförligare.
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Engwall, 1995) medan den andra, inspirerad av Total Quality
Management, har en bredare syn på kvalitet (se t ex Sypsomos, 1997 eller
Turner et al, 1995).

Total Quality Management (TQM) utgår från att det är ”hårda” faktorer
såsom kostnader och tidsplaner i kombination med ”mjukare” variabler
som personalens och ledningens engagemang, system- och
helhetstänkande etc som skapar kundupplevd kvalitet (Turner et al, 1995).
En viktig del av TQM-konceptet är mätning. Det är genom mätning av
olika variabler som förbättringspotentialen lyfts upp till ytan. TQM-
inspirerad projektstyrning kräver alltså att de traditionella tids- och
kostnadsfokuserade metoderna kompletteras med andra metoder för att ge
en bredare bild av hur ett projekt framskrider. (Sypsomos, 1997)

Lopes & Flavell (1998) har presenterat en omfattande modell för
projektutvärdering där hänsyn tas till ett stort antal faktorer. Utöver
finansiella finns även organisatoriska, politiska, samhälleliga, teknologiska
aspekter samt miljöfrågor med i modellen. Vi tror att den modellen kan
vara användbar vid mycket stora projekt med samhälls- och miljöinverkan
som t ex damm- eller kraftverksbyggen men att den är för omfattande för
mer ”vardagliga” projekt i företag. Även Sypsomos (1997) diskuterar en
breddning av perspektiven vid projektstyrning utan att gå fullt lika långt.
Sypsomos menar att ledarskap, personalattityder och andra
organisationsfrågor kan vara avgörande för ett projekts framgång och
därför bör inkluderas i styrningen.

1.4����
������������

Projektplanering är en mycket viktig del för att bestämma hur
projektarbetet ska utformas och vilket resultat som eftersträvas. Det
handlar om ett rationellt fastställande av hur projektet ska startas upp,
bedrivas och avslutas. Projektplaneringen har spelat en nyckelroll för
utfallet av projektarbeten. (Cleland, 1994) Därav drar vi slutsatsen att
planeringen är den mest utmanande och viktiga uppgiften för
projektledningen.
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(Engwall, 1995, s 56)

Planeringen startar med att formulera en vision för projektet. Visionen ska
vara en beskrivning av en önskad framtida bild av det som avses att uppnå.
Det gäller alltså här att måla upp en bild av vad projektet ska leda fram till.
Flera studier har visat att en bra vision är något som kännetecknar ett
framgångsrikt projekt. (Graham & Englund, 1995)

1.4.-� ���
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Projekt består ofta under en lång tid. Därför menar vi att projektplanen blir
av både operativ och strategiskt karraktär. Den mer kortsiktiga planen
svarar för det operativa arbetet medan en mer långsiktig plan syftar till att
bevara projektets strategiska inriktning. Projektplanering kan ses som en
form av information och kommunikation. De inblandade i planeringen får
en större insikt om projektets mål och vilken roll det har i organisationen
som helhet. Denna insikt gör att det löpande arbetet enklare kan motiveras
och det är enklare för den enskilde individen att se sin dels betydelse för
helheten.

Alltför ofta förknippas projektplanering endast med olika tekniker och
koncept som används vid planeringen. Tekniker som kan vara viktiga för
att på ett bra sätt lägga upp arbetsgången och vad som måste göras i
projektet. Men projektplanering är ett bredare begrepp som handlar om så
mycket mer än att bara sätta upp ett schema för hur arbetet ska utföras.
Långsiktiga och kortsiktiga mål för projektet, kostnadsberäkningar och
budgetering samt vilka resurser som kommer att krävas för att genomföra
projektet är andra viktiga faktorer som måste beaktas. Dessutom innefattar
projektplaneringen att utforma en organisation som är lämplig för att nå
projektets mål inom uppsatta ramar. (Cleland, 1994)
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System för information och uppföljning av projektets utfall måste också
involveras i planeringen. Befogenheter och ansvar måste planeras så att
alla involverade i projektet vet vem som ska göra vad och hur de förhåller
sig till övriga i projektet. I projekt är detta extra viktigt jämfört med en
vanlig organisation eftersom det är fler inblandade i ledningen av
projektet. (Cleland, 1994)

1.4./� �	�����������
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Det är viktigt att komma ihåg att ett projekt inte kan existera för sig själv.
Vi anser att det måste ha en koppling till och överensstämma med
företagets övergripande strategi och vision. Projekt är ett sätt för företaget
att uppnå sina mål och visioner. Den grundläggande anledningen till att
projekt används är att uppnå företagets långsiktiga mål och riktlinjer.
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(Cleland, 1994, s 67)

Flera författare (t ex Cleland, 1994 och Englund & Graham, 1999)
diskuterar vikten av att projekt är kopplade till företagets övergripande
strategi. Enligt Englund & Graham är ett av de vanligaste problemen för
projektledare att deras projekt av medlemmarna nästan upplevs som
slumpartade snarare än som en del av en sammanhängande
företagsstrategi. En tydlig koppling till strategier kan bidra till att skapa
mening med projektet och besvara frågan ”varför gör vi detta?”.

Eftersom projekt spelar en så stor roll i företagens strävan att nå sina mål
och visioner är ledningen av dessa projekt oerhört viktiga. Cleland (1994)
hävdar att det därför är viktigt att företagsledningen bevakar projekten för
att se till att de utvecklas i den riktning som är önskvärt. Det är personer
utanför själva projektet som ska utvärdera och leda projekten in på rätt
linje. Englund & Graham (1999) visar en modell över hur företagets vision
och strategi kan brytas ner i kriterier för måluppfyllelse, d v s vad som
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krävs för att förverkliga strategierna. Dessa kriterier kan i sin tur brytas ner
i delkriterier för olika projekt inom företaget.
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Ett lyckat projekt i sig bidrar inte säkert till företagets succé. Projektet och
dess mål måste vara anpassade för att stödja företagets mission eller vision.
Ett projekt kan i början av sin livscykel stödja dessa mål. Men under tiden
projektet går kan dess inriktning förändras. Det gäller då för ledningen i
företaget att fatta beslut om projektet ska få fortsätta eller inte och hur det
ska kunna styras in på rätt väg igen. Projektets framgång är mycket
beroende av hur pass väl det stämmer överens med hela företagets
framgång. Projektledningen och företagsledningen bygger på en liknande
ledningsinriktning vad gäller planering, organisering, utvärdering och
kontroll. Problemet här är att företagsledningen som har den tydliga
kopplingen till projektets roll i företaget inte är med i planerings- och
uppstartsfasen av projekten utan mer kommer in när det kommit i gång.
Har då projektet halkat in på fel väg kan det vara försent att få det på rätt
väg igen. (Cleland, 1994)

1.6����
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Uppföljning är processen som värderar utfallet av projektet. Här jämförs
det verkliga utfallet med det som budgeterats och planerats. Denna
uppföljning görs inte främst för att se hur ett projekt har gått, även om
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detta kan vara viktigt, utan snarare för att utreda vad som måste göras i
framtiden för att förbättra eller bibehålla resultatet. Uppföljningen kan ses
som flera steg i en cykel.
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För att kunna utvärdera ett projekt krävs att det finns standards att jämföra
med. Dessa standards sätts framförallt i projektplaneringen i form av
budget över kostnader, vilka resurser som ska användas och vilket resultat
som projektet bör uppnå. Aspekter som bör följas upp behandlar
effektiviteten i projektet, har rätt resurser används och på rätt sätt.
Projektets kvalitet bör också utvärderas liksom projektets livscykel. Är det
som kommit ur projektet värdefullt för kunden och har tidsramarna hållits?
Dessutom är det viktigt att utvärdera huruvida projektets utfall stämmer
överens med företagets övergripande strategi. (Cleland, 1994)

För att kunna göra denna uppföljning krävs att information om projektets
prestationer finns tillgängliga. Denna information kan enligt Cleland
(1994) vara av både formell och informell karaktär. Det kan handla om
rapporter och formella möten eller informella samtal och observationer.
Båda sorters information behövs för att uppnå en helhetsbild över
projektets prestation. I själva jämförelsen mellan verkligt utfall och det
planerade ges svar på hur projektet ligger till och vad eventuella avvikelser
från plan beror på. Jämförelse leder sedan fram till beslut om korrigerande
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åtgärder för att förbättra det framtida utfallet av projektet. Korrigeringarna
kan innebära omplanering, omfördelning av resurser eller att förändra
styrningen eller organisationen av projektet.

1.9����
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Det vi upplever vara problemen med den traditionella projektstyrningen
kan sammanfattas till några huvudpunkter.

För det första är projektstyrningsmetoder ofta tids- och
kostnadsfokuserade. Lopes & Flavell (1998) och Sypsomos (1997)
försöker  komma åt detta genom att diskutera hur styrningen kan breddas
genom att inkludera flera faktorer i bedömningen av projekt. Sypsomos
diskuterar detta utifrån ett TQM-inspirerat resonemang men går aldrig
konkret in på hur det kan integreras med andra styrningsmetoder.

Det andra problemområdet är projekts bristande koppling till strategi och
vision för organisationen som helhet. Detta är något som Cleland (1994)
och Englund & Graham (1999) lägger mycket stor vikt vid.
Projektplanering är viktigt därför att beslut som fattas i inledningen av
projekt stakar ut vägen för projektet och hur det ska utvecklas i resten av
livscykeln. Ju längre projektet kommit ju svårare blir det att påverka
utfallet. Det är alltså viktigt att det i den inledande planeringen tydligt sätts
upp riktlinjer för projektet. Det är här i uppstarten som projektets koppling
till den övergripande strategin måste komma in.

Vi har inte lyckats finna någon litteratur inom projektområdet som både
diskuterar strategikoppling och ett breddat styrningsfokus. Det gör att om
de råd som ges att vid planeringen länka projekt till strategier följs blir
planeringsprocessen separerad från den mer operativa styrningen och
uppföljningen. Lopes & Flavell (1998) nämner visserligen behovet av
samordnad planering och uppföljning men ger inte mycket ledning om hur
det ska ske.
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Grundy (1998) menar att strategiimplementering och projektstyrning i stor
utsträckning utvecklats separat och oberoende av varandra men att det
finns mycket att vinna på ett utbyte av metoder och modeller mellan de
båda lärorna.

=:��(-����
���

�����
-�����������-�����-���>��������-
��������

�
�����-�����-�����
���������������
����������?(����
���������!,=

(Grundy, 1998, s 43)

En modell som finns för implementering av strategier på företagsnivå är
Balanced Scorecard, vilken vi beskriver och diskuterar i nästa kapitel.
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nligt Bergstrand (1993) är den utmaning en företagsledare står inför
att få alla anställda i organisationen att arbeta för ett sammanhängande

mål på ett meningsfullt sätt. Problemet är att personalen ser olika delar av
företaget, tänker på olika problem och därför har en benägenhet att arbeta
på olika sätt och mot olika mål.
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(Bergstrand, 1993, s 11)

Mot denna bakgrund diskuterar Bergstrand tre olika former av formell
styrning:

•  Direktstyrning
•  Programstyrning
•  Målstyrning.

Direktstyrning handlar om att företagsledaren talar om för personalen vad
som ska göras med löpande instruktioner och sedan kontrollerar att det blir
gjort med god kvalitet. För att direktstyrning ska vara en effektiv styrform
krävs att företagsledaren i alla situationer verkligen bäst vet hur arbetet ska
utföras och även att de som ska utföra arbetet också är övertygade om

E
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detta. Särskilt i större företag är det svårt för företagsledare att överblicka
hela verksamheten och besitta detaljkunskaper inom olika områden.

För att komma till rätta med detta problem uppstod programstyrning som
ett slags utökning av direktstyrningen. I stället för direkt övervakning av
arbetet utfärdas skriftliga direktiv om hur arbetet ska skötas och detta
kontrolleras med hjälp av instrument som kvalitetskontrollmetoder,
budgetar och revisioner. Organisationer med programstyrning blir dock
byråkratiska och personalen kan uppleva stora glapp mellan de
instruktioner som utfärdas och den operativa verklighet de befinner sig i.
Organisationen blir också stel och oflexibel och klarar inte av att förändra
sig i takt med omvärlden.

Som en lösning på detta har målstyrning dykt upp som en styrform.
Målstyrning handlar enligt Bergstrand om att kommunicera "�� som ska
göras men lämnar det upp till medarbetaren att själv finna den bästa
lösningen på� �(� det ska göras. Målstyrning har enligt McGregor (1957)
sin grund i den positiva människosyn som överensstämmer med dennes
motivationsteori ”Teori Y”. Denna innebär bl a att individer har viljan att
ta ansvar och är motiverade att rikta sitt beteende i linje med
organisationens mål om de får möjligheten att göra det på det sätt de själva
finner lämpligast.

Även målstyrning har dock sina begränsningar. De flesta företag är på
något vis indelade i avdelningar eller andra enheter med ansvar för
definierade ansvarsområden och begränsningen ligger då i att den enskilda
medarbetaren måste hålla sig inom denna indelning på sin väg mot målet.
Dessutom kan det begränsas av målen i sig, t ex genom kvalitets- eller
servicemål som sätter ramarna för hur uppgiften kan lösas. (Bergstrand,
1993). Målstyrning är ändå, menar vi, den styrform som ger de individuella
medarbetarna störst frihet att utföra arbetsuppgifter på det vis de finner
lämpligast och därför också bäst tillvaratar den kunskap som personalen
besitter.
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Simons (1992) diskuterar tre kategorier av styrsystem: diagnostiska
styrsystem, interaktiva styrsystem och ”boundary systems”. Diagnostiska
styrsystem brukar liknas vid en termostat där man ställer in önskad
temperatur och sedan reglerar systemet sig självt. På samma vis jämför
dessa styrsystem utfall jämfört med planer som budgetar för att
korrigeringsåtgärder ska kunna sättas in vid avvikelser.

Interaktiva styrsystem används i stället för att skapa dialog kring
organisationens handlingsplaner och de antaganden som ligger till grund
för dessa. Systemen är utformade för att samla in information om
strategiska osäkerheter och fokuserar mer på utveckling och förnyelse av
strategier än implementering av existerande strategier.

”Boundary systems” är styrsystem som används för att sätta upp gränser
genom att kommunicera vad som inte är tillåtet. Simons jämför dessa
system med bromsar som ska förhindra att organisationen hamnar på
områden där den inte ska vara verksam.
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beskriver Johnson & Kaplan (1987) hur företagens ekonomi- och
styrsystem halkat efter i utvecklingen. Problemen grundar sig bl a i
ekonomisystemens smala fokus på redovisningsbaserad information och
lönsamhetsstyrning med dess svagheter. Traditionellt har företagens
verksamhet nästan enbart utvärderats med avseende på det finansiella
resultat det kunnat uppvisa. Problemet med detta är att det enbart ger en
bild av hur företaget mår idag eller kanske till och med hur det mådde igår.
Det säger ingenting om vilka förutsättningar företaget har för framtiden.
Snarare kan ett bra resultat bero på att nödvändiga investeringar för
framtiden inte har gjorts och om sådana investeringar tvärtom är
genomförda kan det påverkat dagens resultat på ett negativt sätt.
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För att komma till rätta med detta presenterade Kaplan & Norton (1992) i
början av 90-talet en modell kallad Balanced Scorecard. De första tankarna
kring konceptet Balanced Scorecard presenterades i Harvard Business
Reviews första nummer 1992. Ett Balanced Scorecard försöker genom att
se företaget ur flera olika perspektiv koppla ihop företagets kortsiktiga
verksamhetsstyrning med den långsiktiga visionen. På detta sätt kan
företaget fokusera på ett antal kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal
inom ett antal viktiga områden. Företaget tvingas att följa upp den dagliga
verksamheten som påverkar morgondagens resultat. På detta sätt breddas
företagets fokus från att enbart handla om dagens resultat till att även
handla om icke-finansiella faktorer som påverkar framtida förutsättningar
för företaget.

Att komplettera ekonomiska nyckeltal med mer verksamhetsnära mått är
egentligen inget nytt. Redan 1965 diskuterade Anthony nyttan med att
använda ”icke-monetära” mått i den operativa verksamheten där
ekonomiska mått saknar direkt relevans. Olve et al (1997) menar att
företag ”alltid” bevakat genomloppstider, kund- och personalattityder och
andra relevanta faktorer men att det nya med Balanced Scorecard ligger i
balansen, helhetssynen och ställningstagandet till framtiden.

Olve et al (1997) beskriver Balanced Scorecard som en måttlära, d v s
Balanced Scorecard syftar till styra verksamheten genom att mäta olika
aspekter av den. På detta vis kan det ses som ett diagnostiskt styrsystem,
det mäter och reglerar. Mätning i all ära, men vi tror ändå att ett styrkorts
viktigaste funktion är den symboliska. Genom att mäta och kommunicera
ut de variabler som anses viktiga inom olika perspektiv visar ledningen
vad som är det avgörande för organisationens framgång. Vi anser att
Balanced Scorecard huvudsakligen är en form av vad Simons (1992) kallar
interaktiva styrsystem som syftar främst till att fokusera strategiskt viktiga
faktorer för att skapa dialog och lärande i organisationen. Balanced
Scorecard underlättar en dialog kring alla nivåer av företagets styrsystem
från vision och strategi ner till handlingsplaner.

Även Balanced Scorecards upphovsmän verkar vara inne på samma linje.
Deras första artikel (Kaplan & Norton, 1992) handlar mycket om mätning.
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Den inleds t o m med orden ”what you measure is what you get” men i en
senare artikel (Kaplan & Norton, 1996) har deras fokus förskjutits till att
handla mer om strategiutveckling och lärande.
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Som tidigare nämnts var det Kaplan & Norton (1992) som först
presenterade begreppet Balanced Scorecard. De menar i artikeln att
ledning av ett företag kan jämföras med att flyga ett flygplan. För att
lyckas navigera flygplanet behöver piloten ett antal olika instrument i
cockpit. Det räcker inte att enbart koncentrera sig på till exempel
höjdmätaren. Hastighet, bränslemätaren samt ett antal andra instrument är
också viktiga. Det samma menar de gäller för att leda ett företag, det räcker
inte att koncentrera sig på och mäta det finansiella, andra faktorer måste
också beaktas för att en effektiv styrning av företaget ska kunna
genomföras.

För att komma till rätta med detta presenterar Kaplan & Norton en modell
där företaget studeras utifrån fyra olika perspektiv: finansiellt, kund-,
internt, samt innovationsperspektiv. Som namnen på perspektiven antyder
fokuserar de på olika saker. Finansiella perspektivet motsvarar i stort det
traditionella sättet att mäta företagets tillstånd. Här finns de ekonomiska
målen och måtten. Kundperspektivet inriktas mot företagets kunder.
Perspektivet beskriver vad kunderna eftersträvar och vad som krävs för att
uppfylla deras krav. Det interna perspektivet fokuserar på företagets
arbetsprocess. Det gäller för företaget att arbeta på ett så effektivt sätt som
möjligt i det praktiska arbetet. Slutligen visar innovationsperspektivet hur
företaget ska arbeta för att utvecklas så att framtida krav som ställs på
företaget kan uppfyllas. Enligt Olve et al (1997) är det vanligt att svenska
företag utvecklar ett särskilt personal- eller humanperspektiv i sina
styrkort.

Ett Balanced Scorecard kan även ses som att det finns ett inbördes
samband mellan de olika perspektiven med utgångspunkt från företagets



���������	�
����������
�������������
���������
���

42

värde och vad som skapar detta värde. Detta kan åskådliggöras som i
figuren nedan.
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Det första steget i att ta fram ett styrkort är enligt Olve et al (1997) att
formulera en vision för hela verksamheten. Visionen har till uppgift att
vägleda styra och utmana hela organisationen mot en gemensam önskad
bild av företaget i framtiden. Denna vision bryts sedan ner och
konkretiseras i strategiska mål för de olika perspektiven. Strategiska målen
ska fungera som delmål för företaget att nå sin vision. Efter att ha
formulerat målen i perspektiven gäller det att komma fram till kritiska
framgångsfaktorer som måste uppfyllas för att strategiska målet ska kunna
uppnås.

Vad skapar värdet?

Vem ger intäkterna?

Vad skapar kundvärdet?

Vem genomför processerna?

Vad skapar framtida värde?
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Kritiska framgångsfaktorerna bryts sedan i sin tur ner till nyckeltal i de
olika perspektiven. Nyckeltalen används för att kunna bevaka och följa
upp hur väl företaget lyckas uppfylla de kritiska framgångsfaktorerna. Det
gäller att sätta upp mål för de olika nyckeltalen som ska eftersträvas att
uppnå. På detta sätt kan företaget genom sina mått fokusera på det viktiga
för att företaget ska uppnå sina strategiska mål. Slutligen gäller det att
företaget utarbetar en handlingsplan beskrivande konkreta handlingar som
krävs för att nyckeltalen och målen ska kunna uppfyllas. (Olve et al, 1997)
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En central del i ett Balanced Scorecard är mål. Ett måls viktigaste
funktioner kan enligt Bakka m fl (1993) delas in i två huvudgrupper, de
som handlar om den strategiska ledningsprocessen och de som mer berör
medarbetarnas motivation. Målen ska hjälpa till att skapa en orientering

Finansiellt InnovationProcessKund
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mot omvärlden där de visar varför organisationen existerar och vilken roll
den avser att spela. Dessutom bör målen fungera som handlingsnormer och
skapa en grund för medarbetarnas beteende och beslut. Vidare fungerar
målen som en sorts koordinatör av beslut. Genom att följa de mål som
ställts upp strävar förhoppningsvis olika beslut åt samma håll.

Genom ett deltagande i framtagningen av målen kan medarbetarnas
motivation öka genom att de kan känna en större tilltro och engagemang
till mål som de själva varit med och formulerat. Välformulerade mål
underlättar för individen att se på vilket sätt den egna insatsen bidrar till
företagets måluppfyllelse. Dessutom kan målen i sig fungera som en
personlig utmaning för individen. Det kan krävas av individen att öka sin
kompetens och insats för att kunna nå de mål som finns uppsatta. (Bakka
m fl, 1993)

Yukl (1998) tar upp några viktiga aspekter som bör tas i beaktande vid
målformulering för individer i organisationer. Dessa aspekter anser vi vara
relevanta även vid formulerande av organisationsmål. Yukl (1998) menar
att målen måste sättas för relevanta aspekter av arbetet. Mål som uppfattas
av medarbetaren som triviala och endast som ett störmoment för den
dagliga verksamheten gör mer skada än nytta. De kan leda bort
uppmärksamheten från det som är viktigt med följden att medarbetarna
koncentrerar sig på mindre relevanta saker.

Vidare menar Yukl att målen bör vara tydliga och specifika, om det är
möjligt bör de vara satta i termer av mätbart resultat. Detta för att göra det
önskvärda resultatet så tydligt som möjligt för enskilda individer i
organisationen. Målen bör vara tillräckligt svåra att nå så att det blir en
utmaning att försöka nå dem men samtidigt får de inte vara så högt satta att
de upplevs som omöjliga, utan de bör vara utmanande men realistiska.
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Balanced Scorecard tillför enligt Kaplan & Norton (1996) fyra nya
processer till företagets strategiska ledning: översättning av visionen,
kommunikation och koppling, affärsplanering samt återkoppling och
lärande. Vi ställer oss dock frågande till huruvida dessa processer
verkligen är nya. Vi tror att företag ”alltid” gjort detta men att det nya med
Balanced Scorecard är att modellen integrerar de olika stegen och tydligt
visar hur de hänger samman.
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Visioner är ofta allmänt hållna och saknar koppling till det dagliga arbetet.
För att de ska kunna implementeras måste visioner och strategier därför
översättas till termer som har mening för de personer som ska förverkliga
visionen. Kaplan & Norton (1996) menar att Balanced Scorecard kan vara
ett hjälpmedel i detta arbete genom att visionen bryts ner.
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Delaktighet i nedbrytandet av visionen anser vi fyller en viktig funktion för
att det ska kunna ske på ett bra sätt och fungera i användandet. Därför bör
inte nedbrytningsprocessen ske ”top-down” utan istället involvera personer
från olika nivåer inom företaget. Yukl (1998) diskuterar ett antal olika
fördelar som kan fås genom en delaktighet i planering och beslutsfattande.
Han menar att det ökar förutsättningarna för att riktiga beslut fattas. De
personer som har kunskapen ska också vara med att fatta besluten för att de
ska kunna bli så bra som möjligt. De delaktiga kommer också enklare att
kunna fatta egna beslut i ett senare skede som stämmer överens med de
riktlinjer som lags upp. En ökad information gör att sådana riktiga beslut
lättare fattas.

Yukl (1998) menar också att delaktigheten i sig leder till ökat engagemang
hos individen. Mål och riktlinjer som individer själva varit med att utforma
är enklare att acceptera och känna engagemang för. Enligt Salancik (1977)
är en viktig komponent för att få individen engagerad att arbetet är synligt
och observerbart. Målen i ett företag kan spela rollen av att synliggöra
olika arbetsuppgifter. Genom målen ser alla inom organisationen vad som
verkligen åstadkoms i förhållande till vad som ska uppnås. På detta sätt
kan alltså användningen av mål hjälpa till att öka medarbetarnas
engagemang för sina arbetsuppgifter och organisationen.
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Den andra processen är kommunikation och koppling av strategier mellan
olika delar och nivåer i organisationen. Genom styrkortets utformning
kommuniceras strategier mellan olika nivåer och ges ett sammanhang.
Styrkortet kopplar även långsiktiga strategier till mer kortsiktiga
delstrategier och mål. (Kaplan & Norton, 1996)

Avgörande för en god kommunikation är förstås att de inblandade
individerna förstår varandra. Bakka m fl (1993) beskriver en enkel
kommunikationsmodell som består av tre  huvuddelar: sändare, budskap
och mottagare. Sändaren måste på något vis ”koda in” budskapet på ett
sådant sätt att denne tror att mottagaren kommer att förstå det. I de flesta
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fall handlar det förmodligen om språk eftersom mottagaren inte kan läsa
sändarens tankar. Budskapet måste också förmedlas via någon form av
kommunikationskanal, t ex direkt samtal eller någon form av dokument.
Mottagaren kanske ändå inte förstår budskapet eftersom dennes ”kodning”,
eller språk, kan vara ett annat än sändarens. Det gäller alltså att försöka se
till att sändaren och mottagaren av information talar samma språk och
lägger samma värden i begreppen.
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För att ett informations- och styrsystem ska kunna få någon effekt måste
den information som kommuniceras vara begriplig för mottagaren. Det
hjälper inte att informationen är nedbruten till operativ nivå om den inte
uttrycks i termer av det språk som används på den nivån. Detta kan verka
självklart men vi tror ändå att det är mycket vanligt att personer på
strategisk och taktisk nivå i företag uttrycker sig på ett sätt som är svårt att
förstå för de som arbetar i den operativa verksamheten. Vid användet av
Balanced Scorecard anser vi alltså att detta är något som organisationen
bör lägga stor vikt vid för kunna utnyttja styrkortets fulla potential.
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Enligt Kaplan & Norton (1996) är företagens strategiska planering ofta
separerad från budgetprocesserna och dessutom utförs dessa aktiviteter i
normalfallet av olika personer. Med ett Balanced Scorecard kan dessa
aktiviteter integreras till en gemensam affärsplanering så att de drar i
samma riktning. Gooderham (1998) menar att budget är ett bra verktyg för
att förmedla information om ekonomiska mål. Enligt Gooderham är

KanalInkodning Avkodning

Budskap                  Budskap
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problemet med en budget att den inte förmår att förklara varför
resursfördelningen ser ut som den gör. Budgeten ger ingen ledning för
personer på olika nivåer om hur de bör agera i olika oförutsedda
situationer vilket kan leda till felaktiga beslut. Om de dessutom bedöms
med utgångspunkt i budgetuppfyllelsen är det inte orimligt att tänka sig att
kortsiktig budgetuppfyllelse prioriteras högre än långsiktiga investeringar.
Genom en integrerad affärsplanering där såväl kortsiktiga som långsiktiga
frågor vägs mot varandra ges bättre underlag för att fatta kloka strategiska
beslut.
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Den fjärde processen som Balanced Scorecard tillför är återkoppling och
lärande och underlättar vad Kaplan & Norton (1996) kallar strategiskt
lärande. De flesta företag agerar i en turbulent och komplex omvärld och
måste ständigt utvärdera och vid behov förändra sina strategier och mål.
Medan traditionella styrsystem fokuserar på hur väl företaget eller delar av
det uppnått budgeterade mål och försöker korrigera handlingar så går
Balanced Scorecard steget längre och underlättar utvärderingar av
strategier.

Balanced Scorecard stödjer därmed s k ”double loop”-lärande. ”Double
loop”-lärande innebär enligt Moxnes (1984) att en organisation har
förmågan att inte bara korrigera de avvikelser som uppstår, ”single loop”-
lärande, utan även ifrågasätta och omvärdera de underliggande
tankegångarna och målsättningarna. Det skulle innebära att inte bara
korrigera handlingsplaner utan även att ifrågasätta styrkortets övriga
komponenter som t ex strategiska mål.
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Balanced Scorecard är en målstyrningsmodell och som sådan bygger den
på vissa grundantaganden om hur individer beter sig i en organisation.
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(Kaplan & Norton, 1992, s 79)

Som vi diskuterade inledningsvis i detta kapitel bygger målstyrning på
tankar som överensstämmer med McGregors (1957) ”Teori Y”. Eccles &
Nohria (1992) kritiserar McGregor genom att hävda att antagandena
bakom dennes teori är felaktiga. McGregors motivationsteori utgår från att
alla individer fungerar på samma sätt vad gäller vilja till ansvar och arbete,
vilket enligt Eccles & Nohria är ett väldigt förenklat antagande. De menar
istället att människor är olika och att det som motiverar är den
identitetssträvan som alla människor har. Detta skulle innebära att endast
de mål som bidrar till att individen uppnår sin eftersträvade identitet har en
motiverande effekt. Vi anser att detta gör det viktigt att många personer på
olika nivåer i organisationen är delaktiga i framtagandet av mål och mått.
På detta sätt kan målen och måtten lättare knytas till de olika individernas
personliga mål. Även om ett styrkorts motivationseffekt kan diskuteras så
kan det ändå användas som analysverktyg inför beslut.

En risk som kan hänföras till själva styrkortet är enligt Nilsson &
Trossmark (1999) att det inte kan anses vara tillräckligt flexibelt vid
förändringar. Balanced Scorecard är en styrmodell som bygger på en
nedbrytning och uppföljning av en befintlig strategi. I detta finns en risk
att den strategiska utvecklingen förhindras. Risken ligger i att det
befintliga styrkortet med dess kritiska framgångsfaktorer skapar en falsk
säkerhet där dessa framgångsfaktorer ses som stabila och givna. På detta
sätt kan en nödvändig ständig omprövning av strategin som hela kortet
bygger på komma att helt missas för att koncentrationen ligger på en annan
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nivå. Det gäller därför att styrsystemet fokuserar på ett fåtal viktiga
uppföljningsområden så att genomföranden av strategin kan underlättas. På
detta sätt kan nödvändiga förändringar som krävs för att motsvara
omvärldens förändringar göras på ett snabbt och effektivt sätt. Är
styrkortet upplagt efter gamla strategier utan inbyggda rutiner för hur en
ständig anpassning av kortet ska göras finns risk att kortet snarare låser
företaget i gamla rutiner i stället för att underlättar och förespråkar
förnyelse.

Ovanstående resonemang gäller även styrkortets användbarhet i projekt.
Rutiner för en ständig anpassning av kortet till verksamheten tror vi är
oerhört viktig i projekten för att inte fördelarna som finns i projektens
flexibilitet ska ätas upp av styrkortets orörlighet.

Om ledningen är osäker över orsak-verkan-sambanden inom företaget tror
vi risken finns att fel faktorer mäts vilket får till följd att fokus inom
organisationen hamnar snett. Det kan förmodligen få allvarliga
konsekvenser om faktorer som egentligen är av mindre vikt prioriteras på
bekostnad av strategiskt viktiga faktorer. Problem kan uppstå om företag i
någon slags ”mäthysteri” försöker kvantifiera det mesta, även sådant som
lämpligen bör kommuniceras via kvalitativ information, vilket kan ge en
felaktig och alltför förenklad bild av företaget och dess verksamhet.

Detta är dock inte kritik mot Balanced Scorecard-modellen i sig utan
snarare en uppmaning till försiktighet i användandet för att i möjligaste
mån undvika dessa problem.
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elefonaktiebolaget L M Ericsson bildades 1876 och är idag
moderbolaget i en världsomspännande koncern med verksamhet i mer

än 130 länder och över 100.000 anställda. Koncernen är verksam inom
telekommunikationsbranschen och levererar avancerade system och
produkter för fast och mobil kommunikation i allmänna och privata nät.
Sedan årsskiftet gäller en ny organisationsstruktur för koncernen där
verksamheten är indelad i tre segment: Network Operators, Consumer
Products och Enterprise Solutions. I början av året meddelade
koncernledningen att personalstyrkan ska minskas med ca 11.000 personer
under de närmaste två åren till följd av teknikutveckling och
effektiviserade arbetsmetoder.
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Vårt fallföretag är Ericsson Business Consultings Norrköpingsenhet.
Ericsson Business Consulting7 är en affärsenhet inom Ericssonkoncernen
och arbetar med konsultverksamhet inom det s k ”infokom”-området. I
Sverige har Ericsson Business Consulting utöver Norrköping även
verksamhet i Stockholm (huvudkontor), Göteborg och Östersund. Globalt
har Ericsson Business Consulting drygt 3 000 medarbetare varav ca 170
                                          
7 F d Ericsson Data ändrade under våren 1999 namn till Ericsson Business Consulting.
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arbetar i Norrköping där verksamheten startade 1997. Ambitionen är att
under år 2000 växa till ca 300 anställda.

Företagets verksamhet är indelad i fyra affärsinriktningar. Management
Consulting arbetar med verksamhetsanalyser och utvecklar processer inom
företag. De använder sig av olika systemlösningar, ”Intellectual Capital
Management” och Balanced Scorecard. Inriktningen Business Solutions
hjälper kunderna med design och implementation av applikationer och IT-
lösningar baserade på olika affärsstödssystem, t ex SAP R3. Business
@Internet arbetar med affärsstödjande webblösningar för t ex elektronisk
handel och internet/intranet/extranet. Inom Business Platforms erbjuds
tjänster för integration och implementering av applikationer, system och
plattformar i olika datormiljöer. Affärsinriktningen tar även uppdrag i form
av förvaltning och drift av befintliga system.

Ericsson Business Consulting i Norrköping har som mål att expandera
kraftigt under de närmaste åren. Företaget är också inne i en
förändringsprocess som innebär att andelen externa kunder ska ökas.

När vi i den följande empiriredovisningen hänvisar till Ericsson Business
Consulting så menar vi Norrköpingsenheten om inte annat anges.
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Alla anställda inom Ericsson Business Consulting tillhör en av företagets
olika avdelningar. Varje avdelning har en ansvarig linjechef som har
ansvar för bland annat kompetensutveckling och lönesättning. Det
operativa arbetet sker sedan i projekt som sätts samman med individer från
företagets olika affärsinriktningar. Denna sammansättning görs för att
anpassa organisationen helt efter de behov som finns i den enskilda
situationen för att på bästa sätt tillfredställa kundens behov. Det
övergripande ansvaret för projekten har en styrgrupp som består av
personer som står utanför det dagliga arbetet i projektet. Styrgruppen
ansvarar främst för projektets inriktning och mål. De har bland annat till
uppgift att se till att projektet jobbar mot de mål som kunden önskar. När
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det gäller arbetet inom de olika projekten är projektledarna ansvariga för
och styr det operativa arbetet.
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(Projektledare)

Projektdeltagarna rapporterar sitt arbete endast till projektledaren. Deras
avdelningschef får ingen direkt rapportering om hur de anställdas arbete
går. Projektledarna, som är personer som är anställda som just
projektledare eftersom de har den erfarenhet och kunskap som krävs för att
leda och styra projekt, håller dock avstämningsmöten med de ansvariga för
de olika affärsinriktningarna. Till varje projekt finns en affärsansvarig
kopplad, vilken har som främsta uppgift att se till att de projekt som
företaget jobbar med stämmer in i affärsplanen för Ericsson Business
Consulting.

I projekten finns ett antal medarbetare som jobbar med projektet på heltid,
ett så kallat ”core team”. Dessa har alltså ett projekt som sin enda
arbetsuppgift. Om det under projektets gång behövs viss kompetens eller
extra resurser kan projektledaren ta in andra i projektet som inte sysslar
med detta på heltid. Dessa personer kan komma internt från Ericsson
Business Consulting eller hyras in externt från någon partner eller annat
företag med önskad kompetens.
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(Projektledare)
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PROPS är namnet på en projektmodell som utvecklades 1989 inom
Ericssonkoncernen och har sedan dess omarbetats utifrån de praktiska
erfarenheter som uppkommit vid användandet av modellen. Modellen togs
ursprungligen fram för att användas för produktuveckling inom
affärsområdet Telecom. Idag används PROPS som en mall för alla projekt
inom hela Ericssonkoncernen, vilket inkluderar Ericsson Business
Consulting, och även av en del andra företag som köpt modellen från
Ericsson.

Det finns ett omfattande material i form av pärmar och handböcker som
beskriver modellen. Materialet  innefattar en mängd olika aspekter av
projekt, allt från den formella planeringen och dokumentationen till den
mer vardagliga ledningen och arbetet i projekten. På grund av
omfattningen av innehållet i modellen är en viktig del i PROPS att
projektledaren till viss del är fri att använda det som denne anser passa in
och underlätta arbetet i projektet. Bortsett från ett antal dokument, t ex
projektspecifkationen, behöver inte projektledarna följa modellen om de
anser att det försvårar eller krånglar till arbetet.
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(Projektledare)

Själva PROPS-modellen beskrivs i form av ett U och är indelad i flera
olika delar. En del beskriver själva projektmodellen och behandlar
projektledningsfrågor och nödvändig dokumentation. Här beskrivs när och
hur olika planeringsåtgärder och vissa uppföljningar ska göras. Den andra
delen beskriver själva arbetsmodellen och vilka faktiska aktiviteter som
måste utföras för att genomföra projektet. Dessa båda delar är i sin tur
uppdelade i fyra olika faser, förstudiefasen, ”genomförbarhets-
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studiefasen”8, verkställandefasen och avslutningsfasen.

Inom varje fas finns ett antal s k tollgates (i figuren kallade TG) och
milestones/milstolpar (MS i figuren) som representerar beslutspunkter och
andra viktiga händelser under projektets gång.

                                          
8 Kallas ”feasibility studie” i PROPS-dokumentationen. Genomförbarhetsstudie är den

översättning vi anser bäst anger vad det handlar om även om det är ett lite omständigt

begrepp.
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Tollgates är viktiga beslutspunkter i ett projekt där formella beslut tas
angående inriktningen på och utförandet av projektet. Enligt PROPS-
modellen utvärderas projektet och dess utfall utifrån flera olika aspekter:
projektets status, användandet av resurser samt det förväntade värdet för
kund och för Ericsson. Här fattas beslut om hur projektet ska fortskrida för
att passa in i företagets strategi och för att uppfylla projektspecifikationen.
Det är projektsponsorn, den som beställt projektet och som oftast betalar
för det, som fattar de avgörande besluten i varje tollgate och tar därmed det
övergripande ansvaret för hela projektet och dess utfall.  I PROPS-
modellen finns totalt fem tollgates som bildar ryggraden i modellen.
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Under modellens första fas, förstudiefasen, undersöks och formuleras ett
antal olika lösningar utifrån det syfte som finns för projektet. Här görs en
grov uppskattning av vilka resurser som kommer att krävas för projektet
och hur lång tid det kommer att ta. I slutet av förstudiefasen tas ett tollgate
1-beslut om projektet ska gå vidare och om det passar in i företagets
strategier. Inom Ericsson Business Consulting finns, som nämnts tidigare,
personer som är ansvariga för att de projekt som genomförs stämmer
överens med företagets affärsplan.
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(Projektledare)

Andra fasen i modellen kallas för ”genomförbarhetsstudiefasen” och i
denna fas undersöks och utvärderas olika alternativa sätt att genomföra
projektet. Detta för att komma fram till det bästa sättet att genomföra
projektet på. Projektets mål och strategier definieras även under denna fas.
Dessutom sätts projektplaner upp och projektorganisationen formeras. I
slutet av denna fas ligger tollgate 2. Vid denna tollgate fattas beslut om



&������'�����
���(�������)
��(�����

57

huruvida projektet är genomförbart enligt uppsatta mål och projektplaner.
Anses projektet vara genomförbart enligt de riktlinjer som satts upp tas
beslut om att sätta igång projektet och genomförandet kan börja.

I genomförandefasen ska projektet genomföras i linje med de planer som
satts upp vad gäller tid, kostnad och utfall av projektet. Det gäller här att se
till att nå upp till de mål som finns för projektet och att möta kundernas
önskemål. I genomförandefasen finns tre tollgates i modellen. Vid tollgate
3 tas beslut om det fortsatta genomförandet, om projektet ska fortsätta
enligt tidigare planer eller om dessa ska revideras för att bättre passa
eventuellt ändrade förutsättningar. Beslut om hur det slutliga utfallet av
projektet ska användas och hur överlämnandet till användaren/kund ska
ske tas i tollgate 4. Slutligen i genomförandefasen ligger tollgate 5 där det
avgörs om projektet kan gå vidare till avslutningsfasen. I avslutningsfasen
handlar det, som namnet antyder, om att bryta upp projektorganisationen
och överlämna utfallet till kunden. Men en annan viktig del i
avslutningsfasen är att dokumentera de kunskaper och erfarenheter som
inhämtats under projektets gång för att kunna dra nytta av dessa i framtida
arbete.

Varje fas innehåller en eller flera milestones som beskriver en viktig
mätbar aktivitet i projektet som ska vara klar vid denna tidpunkt. Det är
dessa milestones som sammankopplar arbetsmodellen till projektmodellen.
Milestones är en viktig del i framskridandet av projekten. De synliggör hur
projektet fortskrider för projektdeltagarna. De visar hur långt projektet
kommit och ger dessutom tidiga varningar om eventuella förseningar eller
problem i projektet. Innan varje milestone nås upprättas en ”milestone
review”, en rapport där projektets framskridande dokumenteras.

4.1����
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Innan planeringen av projektet startar bör, enligt PROPS, kraven på
projekten klart definieras, mål för projektet sättas upp och en strategi för
att nå dessa mål bör fastslås. Detta görs framförallt i förstudiefasen där
undersökningen om vad som ska göras, vilket resultat som förväntas
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uppnås och om det kan uppnås genomförs.

Enligt PROPS ska alla som är inblandade i projektet involveras i
utvecklandet av en plan för arbetet i projektet. Detta för att de personer
som påverkas av planen ska känna engagemang för den. Planerna används
både för att kontrollera projektens framskridande och för att stödja arbetet.
Därför krävs att planerna arbetas med aktivt så att de kan hållas aktuella.
Planerna bör enligt PROPS-modellen göras synliga för att nå dessa
önskade effekter vad gäller engagemang och möjliggöra för
projektdeltagarna att se sambandet mellan projektet och den egna
arbetsuppgiften. Detta verkar vara något som projektledare arbetar mycket
med och i detta sammanhang påpekades det hur viktigt det är med
kommunikation inom projektorganisationen.
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(Projektledare)

När det gäller de mål som finns uppsatta för de olika projekten så är de i
stor utsträckning funktionella, tekniska mål som beskriver hur den färdiga
produkten ska fungera. Vi upplever att det har sin grund i att PROPS-
modellens dokument- och rapportmallar endast täcker in tids-, kostnads-
och funktionella aspekter av projekt. Flera av projektledarna säger att de
inte har några incitament att ta hänsyn till t ex kund- eller medarbetarmål,
annat än funktionellt och resursmässigt, i planeringen av projekt. Detta
eftersom det inte finns några krav eller rekommendationer från företaget
att göra det.

Men samtliga projektledare vi talat med anser att de gärna skulle se att
flera mjukare mål infördes i projekten. De verkar dock känna att de i
dagsläget har svårt att sätta av den tid som krävs för en sådan bredare
planering eftersom det ligger utanför det ”vanliga” tillvägagångssättet vid
projektplanering. Därför efterfrågar de direktiv från företagsledningen för
att detta ska kunna genomföras. Det finns redan idag med mjukare faktorer
inom vissa projekt i form av utbildnings- och kompetensmål.
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(Projektledare)

Det förväntade resultatet och olika sätt det kan uppnås beskrivs i en
preliminär huvudplan. De olika alternativen undersöks sedan vidare i
”genomförbarhetsstudiefasen”. Det gäller här att välja vilket arbetssätt som
ska användas för att nå projektmålen och en projektstrategi måste
formuleras. Detta görs vid brainstorming-liknande möten där ett antal
kriterier, även kallade framgångsfaktorer, sätts upp för projektet.
Kriterierna är sådant som behöver vara uppfyllt för att projektet ska kunna
genomföras enligt specifikationen.

De planer som ställs upp för projekten är inte statiska utan förändras
allteftersom förutsättningarna ändras, vilket gör att projektplanen i slutet
av projektet inte behöver ha många likheter med hur den såg ut i
inledningen.
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(Projektledare)

Projektplanen kan på detta vis ses som bestående av två delar. Dels
projektmålen som ofta består genom hela projektet, även om de också kan
justeras, och dels projektets aktiviteter, vad som görs i projektet för att nå
målen. Det förekommer att projekt helt startas om och då omvärderas hela
projektplanen inklusive målen för att se vad som är möjligt att genomföra
under rådande omständigheter. Aktivitetsplanering är något som
projektledarna hela tiden arbetar aktivt med för att se till att rätt aktiviteter
utförs i rätt ordning för att projektmålen ska kunna nås på det tids- och
kostnadseffektivaste sättet.
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Den lite långsiktigare styrningen är formell i enlighet med PROPS-
modellen och utgörs bl a av lägesrapporter som beskriver vad som skett i
projektet under den senaste perioden, hur projektet ligger till i förhållande
till projektplanen och vilka aktiviteter som ska utföras under
nästkommande period.
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(Projektledare)

Den dagliga operativa styrningen av projekt sker däremot väldigt
informellt genom att projektdeltagarna träffas och diskuterar olika
aktiviteter och vilka eventuella problem som finns. Ofta är projekten av
sådan art att det inte är lätt att formulera ett arbetssätt på papper som sedan
kan följas. Istället formuleras uppgiften i stora drag och sedan försöker
deltagarna i projektet se vilka olika aktiviteter som kommer att krävas.
Utifrån denna uppgift gäller det sedan att arbeta för att komma fram mot
den slutliga produkten som är målet.
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(Projektledare)

Uppföljningen av arbetet sker dels i form av formell uppföljning i enlighet
med rapporter för PROPS beträffande bland annat tidsplaner och
resursförbrukning. Dessutom görs en del uppföljning i form av sittningar
där en delrapport för projektet formuleras. Vid dessa sittningar görs en
tillbakablick över arbetet som varit. Hur har arbetet flutit och hur har
beslut fattats i projektet? Vid dessa sittningar görs även en framåtblick för
att få en överblick över hur det framtida arbetet bör fortskrida. Denna
uppföljning görs ett antal gånger under ett projekts livstid. Precis som vid
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projektplaneringen är det vid uppföljningen kostnader och tid som står i
fokus.
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(Konsult)
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Inom Ericsson Business Consulting är affärsplanen uformad och
formulerad med hjälp av Balanced Scorecard. Styrkortet är framtaget för
en övergripande företagsnivå och finns inte nedbrutet för företagets olika
organisationsdelar. Ansvarig för uppdatering och ändringar i styrkortet är
företagets affärsutvecklingsansvariga person. Förslag till ändringar och
förbättringar av kortet går via honom. Inom Ericsson Business Consulting
ses Balanced Scorecard främst som ett verktyg för beslutsunderlag och
kommunikation och inte direkt som ett mät- och uppföljningssystem.

Styrkortet har sin utgångspunkt i företagets ledstjärna. Denna ledstjärna är
sedan nedbruten till vad som i affärsplanen kallas önskat läge för de fem
perspektiv som används. Perspektiven har fastställts på koncernnivå men
de olika målen och de kritiska framgångsfaktorerna bestäms lokalt.
Företagets styrkort har utöver Kaplan & Nortons ursprungsmodell med
finansiellt, kund-, process- och innovationsperspektiv även ett
medarbetarperspektiv.

Perspektiven har i fallföretaget sin grund i tankegångarna kring
intellektuellt kapital. Intellektuellt kapital-tänkandet går ut på att företagets
marknadsvärde delas upp i finansiellt kapital (det finansiella perspektivet)
och intellektuellt kapital. Det intellektuella kapitalet är i sin tur uppdelat i
medarbetar- eller humankapital (medarbetarperspektivet) och struktur-
kapital.
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(Konsult)

Strukturkapitalet är sedan nedbrutet i kundkapital (kundperspektivet) och
organisationskapital, som består av innovationskapital (innovations-
perspektivet) och processkapital (processperspektivet). Ericsson Business
Consultings styrkort är alltså uppbyggt för att spegla den synen på hur
företagets värde skapas.

Det önskade läget inom de olika perspektiven har en tidshorisont på tre till
fem år. Utifrån önskat läge har ledningen ställt upp tre kritiska
framgångsfaktorer för varje perspektiv. För att följa upp hur väl
måluppfyllelsen av perspektiven är finns två eller tre nyckeltal/indikatorer
för varje perspektiv som visar hur de ligger till för närvarande. För dessa
nyckeltal finns även uppställda mål över kortare sikt om vad som ska
uppnås det närmaste året.
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Uppföljningen av dessa mer kortsiktiga mål sker genom månadsrapporter
där nuläget visas. För att lyckas nå de kortsiktiga målen som är en
förutsättning för att nå de långsiktiga har företaget upprättat
handlingsplaner inom de olika perspektiven där konkreta åtgärder som bör
vidtas finns uppställda. Dessa handlingsplaner ställs upp efter att
uppföljning av de tidigare målen är gjord.
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Affärsplanen och styrkortet utgår från företagets vision, eller ledstjärna
som den kallas internt.

=�����������!����������������������H=

I tre underpunkter utvecklas visionen ytterligare.
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Dessutom finns ett antal s k ”stentavlor” vars funktion är att förmedla
grundläggande värderingar som ska råda inom företaget. Stentavlorna är
ingen form av regelverk för företagets anställda utan mer generella
värderingar som ska råda. Tanken med stentavlorna är att de ska sätta
ramarna för hur företagets medarbetare ska agera och utveckla sig samt hur
företaget ska hjälpa kunderna att utvecklas. Den företagskultur som ska
växa fram med ledning av stentavlorna ska bl a präglas av intiativkraft och
öppenhet både internt och gentemot kunderna.
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Nedan följer en redogörelse för innehållet i fallföretagets Balanced
Scorecard. Innehållet är något modifierat efter önskemål från fallföretaget.
En del siffror och mått är bortplockade ur vår återgivning av styrkortet.
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Det önskade läget för det finansiella perspektivet är att Ericsson Business
Consulting inom tre till fem år ska vara ett av de lönsammaste bolagen i
branschen. Företaget ska också ha en uthållig tillväxt och vara
likviditetsmässigt oberoende.

För att uppnå detta läge anser man att följande kritiska framgångsfaktorer
måste vara uppfyllda:
•  Att företag aktivt arbetar med marknadsmässig prissättning.
•  Att företaget arbetar med debiterbara uppdrag.
•  Att alla inom företaget är affärsmässiga i sitt agerande.

4.4.0� �@"���������7��

Det önskade läget för kundperspektivet är att företaget ska vara det bäst
ansedda konsultbolaget i regionen. Företaget ska med hjälp av partners
erbjuda kompletta lösningar på den skandinaviska marknaden och använda
Ericssons samlade kunskap till kundens förtjänst.

Kritiska framgångsfaktorer för att nå det önskade läget i kundperspektivet
anses vara:
•  Att företaget har en positiv image och tydlig profil associerad till

Ericsson Business Consulting och dess produkter.
•  Att företaget arbetar professionellt med marknadsbearbetning.
•  Att företaget skapar resultat och ger kunden värde för pengarna.
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4.4.1� ���
�����������7��

I processperspektivet är det önskade läget att företaget arbetar efter enkla
och klara processer som stöder omvärldens krav på förändringar. Företaget
ska också ha förmågan att sprida och återanvända information, lösningar
och kunskap. Det ska också vara naturligt att arbeta i nätverk och med
partners.

Det som anses vara kritiska framgångsfaktorer för att nå
processperspektivets önskade läge är:
•  Att företaget etablerar interna och externa nätverk och aktivt samarbete

med partners.
•  Att företaget definierar och implementerar enkla, tydliga och effektiva

processer.
•  Att företaget har en organisation anpassad för tillväxt.

4.4.<� �+��
7���
���������7��

Ericsson Business Consultings önskade läge för innovationsperspektivet är
att företaget ska anses vara ledande på vägen mot framtiden och att
företaget tidigt tillämpar nya tekniker och metoder. Vidare ska företaget
introducera innovativa arbetssätt som skapar lönsamhet för företaget och
för kunderna och ha globalt erkänd spjutspetskompetens.

För att uppnå detta önskade läge har företaget satt upp följande kritiska
framgångsfaktorer:
•  Att företaget har ett företagsklimat och en anda som stimulerar

nytänkande.
•  Att man inom företaget har förståelse och kunskap om dess omvärld.
•  Att företaget har förmågan att tillämpa innovativa metoder och

tekniker.
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4.4.4� ������������������7��

Det önskade läget för medarbetarperspektivet är att företaget är den mest
attraktiva arbetsgivaren i regionen. Inom Ericsson Business Consulting ska
man även arbeta och agera enligt gemensamma värderingar och
ledstjärnan. Företaget ska medverka till en balanserad livsstil och alla i
organisationen ska delta i proaktivt livslångt lärande.

Kritiska framgångsfaktorer för medarbetarperspektivet är:
•  Att företaget har en väl fungerande rekryteringsprocess.
•  Att företaget kan utveckla och behålla sin kompetens.
•  Att ”verksamhetens verklighet”/DoIT (internt progam) präglar

medarbetarnas handlingar i allt som görs.

4.6����73��������7����������	�
����������
����

4.6.-� �@
&&"������
�

Hur väl informationen om mål och måluppfyllelse når fram till de anställda
varierar beroende på vem av de intervjuade man frågar. De personer som
sällan går på företagsmöten upplever att de får mycket lite information om
detta. Det bör påpekas att företagets styrkort och affärsplan är framtagen
relativt nyligen och att företaget kanske därför ännu inte har funnit bra
informationsvägar. Det verkar också som att de interna konsulter som varit
inblandade i själva framtagningen av styrkortet har större kännedom om
dess funktion och nuvarande läge. Dessa personer arbetar dessutom med
Balanced Scorecard i sitt konsultarbete vilket förmodligen gör det lättare
för dem att ta till sig informationen och dess innebörd.

=&�����������-���������"�3�����������(�����������("��3�"���������"������
-!�����
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(Konsult)
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(Projektledare)

Den ibland bristande synligheten kan även kopplas till att styrkortet är
framtaget på företags- eller funktionsnivå samtidigt som nästan allt arbete
sker i projektorganisationer där inget direkt styrkort finns framtaget. Men
alla vi talat med tror på möjligheten att bryta ner Balanced Scorecard för
projekt och många anser det vara nödvändigt om styrkortet ska ha någon
egentlig effekt i företaget.
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(Konsult)

4.6./� ��'����������
���
�����������
���&

De intervjuade anser att det är en god idé att få med ”mjukare” faktorer i
projektstyrningen för att komplettera de traditionella tid, kostnad och
funktion. De anser att det idag i allt för stor utsträckning endast fokuseras
på de funktionella målen i projekten. Samtidigt som dessa funktionella mål
är oerhört viktiga eftersom de beskriver vad som ska uppnås i projektet och
vad kunden vill ha ut av det, anser de att det måste finnas utrymme att
komplettera dessa mål med lite mjukare faktorer.
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(Konsult)

Det finns dock ett potentiellt problem med att ta in mjukare mål i
projekten. Det har att göra med att målen för projekten måste vara
uppnådda innan projekten kan avslutas. En del av de mål som finns i
styrkortet för företaget är sådana att projektledarna saknar de befogenheter
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som krävs för att kunna uppfylla dem. Det skulle t ex kunna krävas att
medarbetarna får en löneförhöjning för att de ska känna sig mer
motiverade att arbeta i ett projekt. Detta har inte projektledarna någon
möjlighet att direkt påverka. Därför måste målen vara anpassade så att de
befinner sig på en nivå att projektledarna kan styra sitt projekt så att det
uppnår de mål som ställts upp för de olika perspektiven.
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(Projektledare)

Ett annat eventuellt problem med att ta in mjukare mål i projekten handlar
om ansvaret för målen. De funktionella målen sätts tillsammans med
projektets kund och sponsor som även ska godkänna målen så att
projektledaren har något att styra arbetet mot. Andra mål som syftar till att
förbättra kompetens och processer inom det egna företaget kan inte
fastställas på samma sätt. Det är inte kunden eller sponsorn som är
intressent i dessa frågor utan snarare de olika affärsansvariga inom
företaget. Därför anser en projektledare att ansvaret för uppsättande och
godkännande av dessa mål bör ligga på de olika affärsansvariga.

I och med att det eventuellt kommer krävas en del extra arbete och därmed
mer tid till att ta fram informationen för Balanced Scorecard så menar en
projektledare att risken finns att projektkostnaderna ökar. Kostnader som i
slutändan måste betalas av beställaren/kunden. Projektledaren menar att
om projektbeställaren tillhör en annan organisation än utföraren så har
denna inte något direkt intresse eller ansvar för t ex kompetensutveckling
av utförarorganisationens personal. Det kan alltså vara mycket svårt att för
kunden motivera varför mjuka faktorer är viktiga att ta hänsyn till. Den
intervjuade personen ställer sig ändå positiv till tanken att ta med mjukare
mål i projektplaneringen.
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(Projektledare)

En annan aspekt av problemet med den knappa och dyrbara tiden är av mer
intern karaktär. Det kan även vara svårt för medarbetarna i det egna
företaget att se vilka vinster som kan göras med ett antal extra projektmål.
Om inte medarbetarna ser dessa fördelar finns en risk att arbetet med
Balanced Scorecard i projekten endast upplevs som merarbete eftersom det
handlar om en utökning av projektplaneringen och projektstyrningen till att
omfatta fler faktorer än i dagsläget. Detta skulle kunna innebära att arbetet
med styrkortet känns onödigt och tar energi från projektets
framåtskridande.

=.�������������������-!����������������(��"�����������������������������
-��� ���� ��� ���� �� �������� ���
�-���
���,�.���-����� �(� "���� �������
�
-���������"��������3�������������,=

(Projektledare)

Flera personer påpekar att ett styrsystem ska vara ett stöd för verksamheten
och därför inte får bli så omfattande eller komplicerat att det hindrar det
övriga projektarbetet och istället blir en belastning. Det verkar inte finnas
någon direkt oro att Balanced Scorecard och den formalisering det kan
innebära ska leda till att den flexibilitet som finns i projektorganisationer
går förlorad även om det verkar finnas en medvetenhet om den risken. I
stället påpekar några konsulter att det är en fråga om balans mellan
kreativitet å ena sidan och stabilitet å den andra och att styrsystem måste
anpassas så att rätt balans åstadkoms.

Att ett projektstyrkort måste vara enkelt att ta fram och använda har också
nämnts av en konsult. Både för att det verkligen ska bli använt och för att
det ska förstås av alla i projektet. En del av denna enkelhet är att det inte
bör vara för många mål/mått eftersom konsulten då tror att det kan bli svårt
att koncentrera sig på och fokusera målen om de är för många.
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(Konsult)

Det har även framkommit genom våra intervjuer att språket vid
användandet av en modell är viktigt. Det gäller att anpassa Balanced
Scorecard-språket och tänkandet ner till en mer verksamhetsnära
projektnivå så att det passar in mer i det dagliga arbetet. Risken är annars
att kortet hamnar på en nivå som är lite för svävande och övergripande för
att det ska tas på allvar och få någon egentlig effekt på arbetet.

4.6.0� ������$�����

En annan viktig fråga är hur Balanced Scorecard konkret kan integreras i
projektplanering och projektstyrning. En konsult säger att
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(Konsult)

Nedbrytningen av styrkortet från företagsnivå till projekten måste göras på
en nivå i styrkortet som är tillräckligt konkret för att kunna användas i
projekt. Önskade läget i företagets affärsplan anses av vissa vara för
övergripade för att användas i projekten. Dels för att de inte upplevs som
tillräckligt konkreta och inte anses vara direkt översättbara till praktiska
verksamhetsnära framgångsfaktorer. Dels för att de är långsiktigare än de
flesta projekt, mycket få projekt varar i 3-5 år som är den tidshorisont som
gäller för det önskade läget.
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(Projektledare)

De kritiska framgångsfaktorerna på företagsnivå anses vara en bättre
utgångspunkt vid en nedbrytning till projektnivå. En av projektledarna
menar dock att han/hon inte har problem att direkt se kopplingen mellan
företagets önskade läge och det enskilda projektet utan att gå via de
kritiska framgångsfaktorerna.

När det gäller den fortsatta nedbrytningen säger en projektledare att dennes
projekt använder sig av något som de kallar för framgångsfaktorer för
projektet. Detta är faktorer som måste uppfyllas för att projektet ska kunna
nå sina funktionella mål. Framgångsfaktorerna har tagits fram vid möten
där projektdeltagarna har deltagit. Han/hon ser inga hinder för att vid ett
sådant möte även ta fram framgångsfaktorer för de övriga målen i ett
styrkort. Projektledaren anser även att nyckeltal för de olika
framgångsfaktorer kan tas fram vid dessa tillfällen. Nyckeltal är en
benämning som idag inte används inom projekten och projektledaren anser
inte att det skulle vara några problem att använda denna benämning för att
följa upp de olika framgångsfaktorerna i projektet.
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allföretagets organisationsstruktur är en form av matrisstruktur där
linjecheferna har det formella personalansvaret medan projektledarna

har ansvaret för projektens verksamhet. Företagets ledning förlitar sig i
stor utsträckning på projektledarnas förmåga att driva det dagliga operativa
arbetet som sker i projekten. Matrisorganisationen ställer höga krav på ett
bra samarbete och god kommunikation mellan linjecheferna och
projektledarna för att undvika de konflikter som enligt Mintzberg (1993)
annars kan uppstå. Idag träffas de ansvariga från linjeorganisationen och
projektorganisationerna på avstämningsmöten där viktiga frågor av
gemensam karaktär diskuteras.

Vi tror att en förutsättning för att det ska fungera smidigt är att de olika
organisationerna talar samma språk, använder samma begreppsapparat för
att beskriva sina respektive verksamheter. Ett sätt att åstadkomma detta är
att använda gemensamma informations- och styrsystem. Idag används dock
projektmodellen PROPS i projektorganisationerna och Balanced
Scorecard-modellen i linjeorganisationen.

F
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6.-./� ���
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PROPS-modellens olika faser anser vi har stora likheter med
projektlivscykeln som den beskrivs av Engwall (1995). Förstudiefasen i
PROPS-modellen överensstämmer grovt med projektlivscykelns
målformuleringsfas. Det handlar om att skissa på preliminära och
aggregerade mål och göra grova uppskattningar av vilka resurser som
kommer att krävas för detta. I PROPS-modellens genomförbarhetsstudiefas
utvärderas olika alternativ för genomförandet och mål och strategier
konkretiseras i projektplaner och bryts ner i mer detaljerade delmål. Detta
stämmer väl överens med Engwalls (1995) allmänna beskrivning av
planeringsfasen.

De två sista faserna, genomförande och avslutning, har samma namn i
projektlivscykeln och PROPS-modellen. I genomförandefasen är det
viktiga att styra projektet så att det går mot de uppsatta målen och även
anpassa mål och planer allteftersom förutsättningarna förändras.
Avslutningsfasen skiljer sig lite mellan de två beskrivningarna. Engwall
(1995) talar om överlämnande av den färdiga produkten till
uppdragsgivaren. Det gör även PROPS-modellen men det som framförallt
lyfts fram är att erfarenheter och lärdomar ska dokumenteras inför framtida
projekt. I fallföretaget trycks det hårt på att projekten ska ge erfarenheter
och kunskaper och det förs ständiga diskussioner om hur kunskapen ska
bevaras inom företaget.

6.-.0� ��,���&����
�������
��������������

Projektmålen som definieras i genomförbarhetsstudiefasen är fokuserade
på de tre dimensionerna tid, kostnad och funktion/kvalitet.
Kvalitetsdimensionen har den smalare inriktning på uppfyllande av en
funktionell projektspecifikation som kritiseras av bl a Lopes & Flavell
(1998) och Sypsomos (1997). Dessa hävdar att större hänsyn bör tas till
icke-funktionella mål. Medvetenheten om bristerna med denna typ av
”traditionella” projektmål verkar dock vara hög inom fallföretaget och det
finns en önskan om att försöka utvidga dem med ”mjukare” mål. I vissa
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projekt förekommer redan idag icke-funktionella mål i form av
utbildnings- och kompetensmål för de inblandade. Eftersom företagets
affärsplan utöver ekonomi/finans berör mål för medarbetare, kunder,
processer och innovationer kan det upplevas som att det finns ett glapp
mellan denna affärsplan och projektplanerna vilka alltså i princip endast
har mål för tidsåtgång, kostnader och funktion hos den färdiga produkten
(se figur nedan).

6.-.1� ���
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När det gäller den koppling mellan företagets strategi och affärsplan och
projektplanerna  som Cleland (1994) och Engwall & Graham (1999)
efterfrågar så verkar en sådan finnas i de projekt vi undersökt men
kopplingen kan vara otydlig eller bara synlig för nyckelpersoner som t ex
projektledare. Strategierna och affärsplanen verkar genomsyra arbetet som
görs i projekten genom att de ”finns i bakhuvudet” på de inblandade
personerna, framförallt när det gäller projektledarna. Men kopplingen är
inte så tydlig att alla ser varför en viss aktivitet utförs och hur denna
hjälper till att nå företagets övergripande mål. Projektledarna har ett tätare
samarbete än övriga medarbetare med de affärsansvariga vars uppgift det
är att avgöra vilka projekt som passar in i företagets affärsverksamhet.
Detta kan vara anledningen till att projektledarna tydligare ser den
strategiska kopplingen.

Ekonomi

Funktion

Tid Medarbetare
Process

Kund Innovation

AffärsplanProjektspecifikation
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Sammantaget menar vi att fallföretaget och dess projektstyrningsmodell är
en god representant för vad vi i referensramen kallat den ”traditionella”
projektstyrningen med dess förbättringsmöjligheter. Möjligtvis med
undantag för projekts koppling till företagsstrategi och affärsplan som ändå
verkar finnas men som kan ha mycket att vinna på att förtydligas och
kommuniceras ut i projektorganisationerna. Särskilt som projekt-
planeringsprocessen till stor del handlar om att informera och
kommunicera ut mål till medarbetarna tror vi att det kan vara ett utmärkt
forum för att även kommunicera mål som i dagsläget ligger på en mer
övergripande företagsnivå. Målstyrning bygger på att medarbetarna agerar
för att uppnå de mål som finns uppsatta men det förutsätter naturligtvis att
de har kännedom om målen.

6./��*���%'������������������	�
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Styrningen inom Ericsson Business Consulting liknar idag främst det som
Bergstrand (1993) kallar för målstyrning. Dels finns styrkortet för
övergripande företaget. Dessutom sätts mål upp för att leda arbetet i de
olika projekten som företaget jobbar i. Det sker sedan inom projekten
väldigt lite direktstyrning utan arbetet sker främst genom enskilt arbete
eller arbete i grupp utifrån de mål som satts upp när projektet startade.

6./.-� ���%
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Uppbyggnaden av styrkortet inom fallföretaget följer i stort
ursprungsmodellen av Balanced Scorecard. Skillnaden ligger egentligen
bara i att företaget använder ett ytterligare perspektiv. Det interna
perspektivet i ursprungsmodellen har ersatts av ett processperspektiv och
ett medarbetarperspektiv. I övrigt har styrkortet en vision som i detta fall
kallas för ledstjärna. Denna är sedan nedbruten i önskat läge, som
motsvarar ursprungsmodellens strategiska mål. Detta önskade läge har ett
ganska långt tidsperspektiv på tre till fem år. För att nå detta önskade läge
finns precis som i ursprungsmodellen uppställt ett antal viktiga kritiska
framgångsfaktorer inom varje perspektiv.
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Slutligen finns uppställda mål som är på kortare sikt vilka är ungefär
detsamma som ursprungsmodellens nyckeltal. Dessutom har fallföretaget
till sitt styrkort knutet handlingsplaner inom varje perspektiv som
presenterar olika konkreta handlingar som ska vidtas för att uppnå målen.
Detta något som inte direkt finns i ursprungsmodellen men är något som
bland annat beskrivs i Olve et al (1997). Det stämmer också bättre överens
med den senare artikeln av Kaplan & Norton (1996), där olika processer
med Balanced Scorecard beskrivs.

6././� ���73������

Det styrkort som används i företaget liknar till stor del den modell som
Kaplan & Norton presenterade i sin artikel 1992. Artikeln handlar dock
mycket om hur företag genom att mäta olika delar av sin verksamhet kunde
få en bättre översikt över sitt företags position. Ericsson Business
Consulting använder inte som vi har uppfattat det sitt styrkort så mycket
för att mäta sin verksamhet. Istället används det snarare för att belysa,
tydliggöra och kommunicera. Därmed stämmer det mer överens med den
beskrivning Kaplan & Norton gör av Balanced Scorecard i sin artikel från
1996. Där beskriver de främst modellens fördelar när det gäller
tydliggörande, kopplingen mellan strategi och operativt arbete,
affärsplanering samt återkoppling och lärande.

Vi har funnit att fallföretaget främst avser att använda sitt styrkort för att
tydliggöra sina visioner och koppla ihop dem med den operativa
verksamheten. Genom nedbrytningen av visionen till önskat läge, kritiska
framgångsfaktorer, mål och handlingsplaner så kan kopplingen mellan
enskilda personers dagliga arbete och företagets övergripande vision göras
tydlig för medarbetarna. Styrkortet är också ett sätt för företagsledningen
att kommunicera olika strategier inom företaget till medarbetarna. Genom
kännedom om företagets styrkort kan medarbetarna enklare få en
uppfattning om det av företaget önskade beteendet samt vad andra inom
företaget sysslar med.
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Det är även ett sätt att integrera företagets strategiska planering med den
mer operativa verksamheten. Företaget har dessutom genom sitt styrkort
fått in en process för återkoppling och lärande från det arbetet som utförs
inom företaget. Genom att följa upp flera olika perspektiv kan åtgärder
vidtas för att rätta till eventuella brister. Dessutom kan vid planering av
kommande uppgifter hänsyn tas till tidigare erfarenheter.

Riskerna som finns med Balanced Scorecard kan främst uppstå om
företaget låser fast sig i de perspektiv och mål som idag används. Detta kan
komma att leda till att företaget snarare hämmas än hjälps av styrkortet. I
och med att fallföretaget växer kraftigt och till viss del ändrar sin
affärsinriktning kommer det med största sannolikhet vara nödvändigt att
anpassa styrkortet efter de nya förutsättningar som uppstår.

Sättet som företaget använder sitt styrkort anser vi dock talar emot risken
för inlåsning. Eftersom det främst används för att tydliggöra och
kommunicera så är inte måtten och de kritiska framgångsfaktorerna i sig
det viktigaste. I och med den syn de har sker även ständigt en uppföljning
och anpassning av de faktorer som ingår i styrkortet och därmed kan en
inlåsning eller minskad flexibilitet undvikas. På fallföretaget finns
dessutom en person som är ansvarig för uppdateringen och aktualiseringen
av styrkortet. Modellen uppfattas även precis som företagets PROPS-
modell som ett stöd för arbetet snarare än någon form av tvingande regel.

Fallföretaget jobbar mestadels i projekt medan styrkortet är utformat för
företaget som helhet och dess funktionella uppdelning. Kopplingen mellan
styrkortet och de olika projekten upplevs därför idag av flera anställda vara
något svävande. Den finns med där i bakhuvudet, men är inte alltid så
synlig för alla medarbetare. En anpassning av styrkortet till projekten och
en integrering mellan PROPS-modellen och Balanced Scorecard kan därför
vara önskvärd för att på ett bättre sätt dra nytta av styrkortets fördelar.
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Kaplan & Norton (1992) menar att syftet med ett Balanced Scorecard är att
knyta samman företagets vision och strategi med den operativa
verksamheten. Nyttan med detta borde finnas oavsett vilken
organisationsform eller struktur som ett visst företag har. Sålunda anser vi
att Balanced Scorecard-konceptet är lämpligt att använda även i
projektbaserade organisationer, vilket vi även funnit stöd för under vår
undersökning. De personer vi intervjuat ställer sig i stort mycket positiva
både till att använda själva Balanced Scorecard-modellen i projekt och till
att föra in lite mjukare faktorer i målen för projekt. Den fråga som därmed
egentligen kvarstår är hur detta ska kunna göras, vilka eventuella problem
som kan tänkas uppstå och hur ska dessa lösas.

Under vår empiriska undersökning har vi funnit ett antal olika faktorer som
påverkar utformningen av Balanced Scorecard för användning i
projektorganisationer. Detta är faktorer som vi måste ta hänsyn till när vi
utvecklar vår modell för hur Balanced Scorecard kan användas i
projektsammanhang. Faktorerna som framkommit kommer att beskrivas
och diskuteras i kommande text. En sammanfattning av hur vår
framtagning av modellen gått till och vilka faktorer som måste tas hänsyn
till beskrivs i figuren nedan.
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Nyttan med ett Balanced Scorecard behöver inte bara vara, har vi funnit,
att skapa en koppling mellan strategi och den operativa verksamheten där
en sådan saknas. Det kanske snarare handlar om att synliggöra och
förtydliga en redan existerande koppling. I vårt fallföretag finns idag som
tidigare nämnts kopplingen mellan affärsplanen och den operativa
verksamheten i mångas huvuden. Många anställda har idag med sig
företagets strategi och vision i ryggmärgen vilket de har fått via
företagsmöten och den utbildning som ges internt inom företaget. Men
genom att använda sig av ett styrkort för projekten skulle denna koppling
kunna synliggöras så att projektdeltagarna får en tydligare bild och en mer
operativt nära koppling till företagets vision och strategi.

En reflektion vi gjort under uppsatsarbetet är att Balanced Scorecard också
kan vara ett verktyg för att utbilda nyanställda i företagets affärsplan. Av
särskilt vikt borde detta vara i företag som, i likhet med fallföretaget, växer
snabbt och därmed anställer ett stort antal personer varje år. Genom att
bryta ner visionen och strategiska mål i projektplaner kommer affärsplanen
närmare de enskilda medarbetarna än om de bara ligger på övergripande

Kommunikation

Tid och kostnad

Integrering

Språk och begrepp

Enkelhet

BSC-modell
för projekt
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företagsnivå. Genom detta är det lättare för en nyanställd att komma in i
företagets klimat, agera på ett av företaget önskvärt sätt och ta till sig
information från företagsledningen. Eftersom det mesta operativa arbetet
utförs i projektform så är det i projektorganisationerna som medarbetarna
spenderar sin vardag. Om företaget kan kommunicera ut affärsplanen
genom projektorganisationerna tror vi att det blir lättare för nya
medarbetare att ta till sig informationen.

6.0./� �(���,��,���
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Det har i intervjuerna framkommit en oro för att Balanced Scorecard-
liknande initiativ för projekt ska leda till att mer tid går åt till planering och
styrning av projektet vilket kunden i slutändan får betala för. Kopplingen
mellan tid och kostnad/pris är förmodligen mer uppenbar för beställaren
när det handlar om ett projekt än vid ett köp av en färdig produkt. Eftersom
ett projekt är starkt tidsanknutet så ser antagligen en projektbeställare
tydligt hur projektkostnaden ökar om tidsramarna utökas. Det kan vara
svårt för kunden att acceptera att denna ska betala för att företaget
förbättrar sina interna processer, följer upp personalens utveckling etc.

Detta resonemang tror vi är giltigt oavsett om det handlar om en
företagsintern eller en extern kund. Den interna kunden kan tillhöra en
annan resultatenhet inom samma företag och är i så fall förmodligen lika
mån om låga projektkostnader som en extern kund. En tänkbar lösning för
att undvika att kunder motsätter sig att företaget arbetar med mjuka
faktorer i projekten är att använda två projektspecifikationer: en extern mot
kund med funktionella mål och en utökad intern med Balanced Scorecard-
mål.

På detta sätt får kunden bedöma projektet utifrån de funktionella mål
projektet har och de kostnader projektet beräknas kräva. Sedan är det upp
till företaget att uppfylla dessa mål till de kostnader som uppskattats även
om företaget samtidigt uppfyller sina interna mjukare mål. Dessutom kan
vi tänka oss att en sådan utökad projektspecifikation kan innehåll mål och
mått som kan vara av känslig karaktär och inte bör visas för externa parter.
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Ett projekt kanske inte har något intresse av att inför kunden redovisa t ex
motivationsindex för projektmedarbetarna.

6.0.0� �+�����������
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För att inte framtagningen av styrkortet för projekt ska ta för mycket av
den knappa och dyrbara tiden i anspråk gäller det att på ett bra sätt
integrera framtagningsprocessen med den vanliga projektplanerings-
processen. Den Balanced Scorecard-inspirerade planeringen bör upplevas
som en naturligt del av projektplaneringsprocessen. Det finns annars en
risk att framtagandet tar för lång tid och är för krävande. Risken är då att
kortet inte ges den tid det kräver och ses mer som en extra börda än det
stöd för verksamheten som det ska vara. Följden kan bli att styrkortet blir
något som bara hastas igenom eller lämnas därhän.

Integreringen med projektstyrningsprocessen hänger också tätt samman
med en annan faktor som dykt upp under intervjuerna, nämligen enkelhet.
När ett styrkort utvecklas anser vi det vara viktigt att tänka på att målen
ska vara enkla och lättbegripliga. Detta har vi funnit vara extra viktigt om
styrkortet ska kunna fungera i projekt. Målen för styrkortet ska inte behöva
studeras in av projektdeltagarna utan bör kännas naturliga på samma vis
som de funktionella projektmålen känns självklara för de personer vi
intervjuat. Detta är en förutsättning för att målen ska kunna följas och
eftersträvas av projektdeltagarna. Om målen är enkla och känns självklara
tror vi att det kommer att underlätta uppföljningen och uppfyllelsen av de
viktiga målen.

Under intervjuerna framkom även att inte bara målen i sig ska vara enkla
utan även själva processen att ta fram dem och följa upp målen bör vara
enkel. Det får återigen inte krävas för mycket extra resurser och arbete att
följa upp målen. Annars finns en risk att framtagandet och uppföljningen
av styrkortet för projekt kan upplevas som mer besvär än vad den extra
informationen är värd.
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Det gäller även att själva modellen är enkel. Den bör endast innehålla ett
fåtal mål, framgångsfaktorer samt nyckeltal inom varje perspektiv. Endast
de allra viktigaste målen och faktorerna bör finnas med. Annars finns en
risk att det blir för krångligt och omfattande att ta fram styrkortet.
Dessutom blir det svårt för medarbetarna att ta det till sig i full
utsträckning och följa upp de nyckeltal som valts. Modellen bör även vara
utformad så att det går att välja vilka mål som ska finnas med i
projektspecifikationen. Alla mål inom de olika perspektiven passar inte in i
alla projekt och vi ser ingen anledning att följa upp faktorer som inte anses
tillräckligt viktiga att lägga ned tid på. Om så görs finns återigen en risk att
styrkortet inte kommer att användas till dess fulla potential.

6.0.1� �	�,��
��������

Inte bara integrering med projektplaneringsprocessen i sig är av vikt utan
även den språkliga faktorn är något som bör tas hänsyn till. Detta har en
viss koppling till kraven på enkelhet i modellen. För att underlätta
användandet av modellen bör dess språk stämma överens med det språk
som används i planeringsprocessen och det vardagliga arbetet.

Den projektlitteratur vi läst (t ex Cleland, 1994, Engwall, 1995 och
Englund & Graham, 1999) och den projektmetodik vi studerat använder ett
visst språk i form av olika begrepp för att beskriva projekt och ett projekts
framskridande. Samma sak gäller för Kaplan & Nortons (1992, 1996)
Balanced Scorecard-modell som har sina begrepp. Eftersom
projektmedarbetarna spenderar sina dagar i projektorganisationen så anser
vi att det styrsystem som används bör vara anpassat till denna verklighet.
Med andra ord bör en Balanced Scorecard-baserad modell för
projektstyrning bygga på de begrepp som används inom projektvärlden. Vi
tror att det annars kan uppfattas som något som inte har med den operativa
verksamheten och verkligheten att göra eftersom styrkortet då använder ett
språk som inte är det vardagliga arbetets språk.

Ett sådant Balanced Scorecard-begrepp är strategiska mål som i
fallföretagets affärsplan kallas för önskat läge. Någon egentlig
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motsvarighet finns inte i PROPS-modellen utan där handlar det istället om
mål för projektet. Kritiska framgångsfaktorer är ett annat sådant begrepp.
Inom fallföretaget talas såväl om framgångsfaktorer som kriterier och i
båda fallen handlar det om vad som krävs för att kunna uppnå projektets
mål. I den projektlitteratur vi läst har vi dock inte stött på begreppet
framgångsfaktorer utan i stället talar t ex Englund & Graham (1999) om
kriterier.

Vilket namn som används för de olika delarna i styrkortet har inte så stor
betydelse inom företaget. Det viktiga är istället att anpassa språket så att
det passar in i det vardagliga eller allmänt vedertagna språket så att dubbla
betydelser för samma ord eller flera ord med samma innebörd kan
undvikas.
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En möjlighet vid framtagandet av ett Balanced Scorecard för ett projekt är
att bygga upp det från grunden utifrån projektets förutsättningar. I ett
sådant styrkort skulle visionen spegla vart projektet vill nå snarare än
företaget. Problemet som vi ser det är att då går kopplingen till företagets
övergripande mål förlorad till förmån för projektets mål. Det skulle strida
mot Cleland (1994) och Englund & Grahams (1999) resonemang om att
projekt behöver en tydlig koppling till företagets verksamhet och strategi
som helhet. Om hela styrkortet utgår från projektets mål kvarstår problemet
med att projekt kan upplevas som fristående från den övriga verksamheten
inte bara vad gäller organisation utan även när det gäller övergripande mål.

En sådan lösning kan förmodligen förtydliga den koppling som finns
mellan projektmålen och den operativa verksamheten i projektet på samma
vis som ett Balanced Scorecard i en icke-projektbaserad organisation. Det
visar dock inte på den koppling som finns, eller bör finnas, mellan
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företagets affärsplan och projektverksamheten och löser därför inte
synlighetsproblemet som påpekas av Englund & Graham (1999) och även
kommit fram under våra intervjuer. Det skulle också kunna leda till att det
inom ett och samma företag finns två separata styrkort utan något inbördes
sammanhang med risk för målkonflikter.

Visserligen kan man tänka sig att skapa ett projektstyrkort som utgår från
företagets vision och sedan tar fram en vision för projektet utan hänsyn till
företagets strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer. Vi tror dock att
det kan leda till viss förvirring och otydlighet med ”dubbla visioner”. Vi
ser i likhet med Cleland (1994) ett projekt som ett verktyg för ett företag
att uppnå sin vision och inte som något som har ett syfte som står utanför
företagets övriga verksamhet. Av den anledningen anser vi att projekt i ett
Balanced Scorecard-sammanhang bör hanteras på samma vis som vanliga
funktionella enheter när det gäller nedbrytningen från företagsvision via
strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer till nyckeltal och
handlingsplaner.

För att kunna få en tydlig koppling mellan den operativa verksamheten och
företagets övergripande affärsstrategi anser vi att utgångspunkten för
projektets styrkort bör ligga i det styrkort som används på övergripande
företagsnivå. Ett sätt att göra detta är att utifrån företagets existerande
styrkort bryta ned mål från företagets vision och strategiska mål till
projektet för att därigenom få en sammanhängande koppling mellan dessa.
Men det är möjligt att vissa mål inte är riktigt lämpade att användas i en
projektorganisation och därför kräver en anpassning för att bättre passa på
projektnivå. Om företaget i likhet med vårt fallföretag arbetar till största
delen i projekt ska kanske denna anpassning göras på företagsnivå. Detta
anser vi vara naturligt då styrkortet ska vara anpassat till den organisation
och verksamhet som företaget har. Om verksamheten utförs genom projekt
bör även styrsystemet vara anpassat efter detta för att ha någon verklig
effekt, vilket i detta fall innebär en anpassning av företagets styrkort.
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När vi nu konstaterat att utgångspunkten för ett Balanced Scorecard för ett
projekt bör vara det styrkort som finns på företagsnivå kvarstår frågan hur
själva nedbrytningen bör ske. Något som är viktigt att ta ställning till är
vilka som ska medverka i nedbrytningsprocessen. Eftersom styrkortet ska
fungera som ett stöd för den operativa verksamheten tror vi att en ”top-
down”-process bör undvikas. I stället bör projektets deltagare engageras i
arbetet med utvecklingen av styrkortet. De som arbetar i den verksamhet
som ska stödjas är förmodligen också de som är bäst lämpade att avgöra
vilken information som behövs på den nivån för att de ska kunna fatta
beslut som ligger i linje med de uppsatta målen.

Yukl (1998) menar också att individernas engagemang för mål ökar om de
själva varit med att utforma dem och om målen synliggörs. Hur många och
vilka som ska involveras i arbetet är dock en bedömningsfråga. I lite större
projekt kanske det inte är praktiskt genomförbart att låta alla
projektdeltagare delta i processen utan istället måste ett urval av personer
göras.

Eftersom de strategiska målen/önskat läge i fallföretagets Balanced
Scorecard till stor del upplevs som för övergripande och långsiktiga för att
vara lämpliga för ”normalprojektet” tror vi att det är en god idé att i stället
utgå från en mer konkret nivå. I ett Balanced Scorecard konkretiseras de
strategiska målen i de kritiska framgångsfaktorerna som talar om vad som
krävs för att målen ska kunna nås och är därför, som framkommit under
intervjuerna, en bättre utgångsnivå för en vidare nedbrytning för projektet.
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Detta kan göras genom att de kritiska framgångsfaktorerna på företagsnivå
blir strategiska mål för projektet. Vissa av dessa framgångsfaktorer kan
direkt överföras till projektet och är direkt operativt användbara medan
andra kanske måste modifieras för att passa in i sammanhanget. På
projektnivån kommer också de traditionella funktionella målen in i
planeringsprocessen parallellt med de mål som lyfts ner från företagsnivån
(se figur 7-3).

Målen bör naturligtvis vara utformade så att de stämmer in med vad Bakka
m fl (1993) och Yukl (1998) anser vara bra mål. Med andra ord bör de vara
relevanta, tydliga, specifika och utmanande men ändå möjliga att uppnå.

Efter att ha satt upp målen för projektet gäller det att precis som på
företagsnivå välja ut ett fåtal framgångsfaktorer som är kritiska för att
kunna nå dessa strategiska mål för projektet. Processen att ta fram dessa
faktorer bör göras i samband med att framgångsfaktorerna för projektets
funktionella mål sätts upp. För att uppföljning av dessa mål och
framgångsfaktorer ska kunna ske gäller det att utforma nyckeltal som kan
visa hur projektet fortskrider mot att uppfylla målen. Genom denna
uppföljning fås en bild av hur projektet ligger till och dessutom kan
åtgärder vidtas inom de områden som krävs. En viktigt punkt är att
använda ett fåtal framgångsfaktorer och nyckeltal för varje perspektiv för
att hela styrkortet ska kännas greppbart och enkelt att hantera.
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Vi tror att ett Balanced Scorecard i en projektorganisation kan få lite olika
funktion beroende på i vilken fas projektet befinner sig. Eftersom
projektmodellerna har fokus på olika ledningsaktiviteter i de olika faserna
anser vi det vara rimligt att även ett Balanced Scorecard följer dessa
aktiviteter i stort. De inledande faserna, som Engwall (1995) kallar
målformulerings- och planeringsfaserna (förstudie- och genomförbarhets-
studiefaserna enligt PROPS-modellen), handlar till stor del om att utveckla
och kommunicera mål för projektet. Följaktligen borde det vara under
dessa faser som ett styrkort för projektet utvecklas.
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Under genomförandefasen ligger tyngden på att styra projektet så att det
ligger i linje med planer som finns så att målen kan uppnås. Vid behov
justeras också mål och planer för att passa ändrade förutsättningar. I denna
fas framstår det alltså som lämpligt att använda styrkortet för löpande
uppföljning av målen för att se vilka eventuella åtgärder som måste vidtas.
En sådan åtgärd kan vara att justera de mål, framgångsfaktorer eller
nyckeltal som används om det under projektets gång visar sig att de som
valdes vid ursprungsplaneringen inte var de som egentligen var kritiska för
det aktuella projektet. Kaplan & Norton (1996) betonar behovet av att
kontinuerligt omvärdera styrkortets olika komponenter. Vi anser att det är
viktigt att inte se något sådant som ett misslyckande utan som ett tillfälle
för lärande.

Avslutningsfasen handlar om att avveckla projektorganisationen, följa upp
projektutfallet och se till att de erfarenheter som uppstått i projektet
kommer organisationen till godo. Vi anser att erfarenhetsåtermatning och
lärande inte bara berör de tekniska aspekterna av ett projekt utan även
styrningen av projektet. Genom att se på projektutfallet och hur styrkortet
varit utformat och förändrats under projektets gång kan företaget
förhoppningsvis förbättra sin förmåga att styra framtida projekt.

6.<���
�����%'�����������	�
����������
����

Vi har utifrån empirin och den tidigare analysen konstruerat en modell som
kan användas som utgångspunkt för att bryta ned ett företags övergripande
styrkort till olika projekt. Modellen bygger på de intervjuer och
iakttagelser vi gjort vid vårt fallföretag (modellen illustreras i figur 7-4).
Den har därför sin grund i Ericssons projektstyrningsmodell PROPS.
Modellen kan verka väldigt ”bestämmande” när det gäller vad som bör ske
i vilken fas. Det beror på att vi har försökt passa in de olika stegen i
Balanced Scorecard-processen med de övriga aktiviteter som utförs i
faserna. Anledningen till det är att vi tror att framtagningen av ett styrkort
måste integreras med de övriga projektstyrningsaktiviteterna för att inte
arbetet ska bli för omfattande och komplicerat. Exemplen har konstruerats
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utifrån vårt fallföretags Balanced Scorecard.

6.<.-� �*'���"���%����

I förstudiefasen (målformuleringsfasen enligt Engwalls (1995)
projektlivscykel) gäller det att bestämma om projektet passar in i företagets
övergripande strategi. Här jämförs projektets mål med de mål som
företaget har. Idag görs detta när det gäller ekonomiska och funktionella
mål som finns i projektspecifikationen. Det är viktigt att se till att projektet
ligger inom det verksamhetsområde som företaget ska syssla med och att
det är genomförbart med lönsamhet för företaget.

När denna studie görs bör även ”mjukare” aspekter som är viktiga för
företaget tas med i beräkningen. Det är viktigt att undersöka hur väl
projektet stämmer in i företagets mål inom de olika perspektiven i
styrkortet. Vi anser att det i detta läge är lämpligt att börja undersöka och
bedöma vilka av företagets kritiska framgångsfaktorer som kan vara
lämpliga att, efter eventuell anpassning, använda som mål för projektet.
Många kritiska framgångsfaktorer är så pass operativt nära att de
förmodligen direkt kan användas som projektmål. Andra framgångs-
faktorer är mer övergripande och kan behöva anpassas något för att passa
som mål. Alla dessa faktorer bör sedan vägas in innan beslut tas om
huruvida projektet är lämpligt att startas upp för företaget.

För att en projektledare ska kunna åta sig ett projekt krävs att de har
befogenhet att uppfylla samtliga mål i projektspecifikationen. Därför bör
alla mål vara av sådan form att projektledarna kan driva projektet så att
dessa mål uppfylls. De funktionella målen som används idag godkänns av
kunden och sponsorn till projektet. Problemet med de interna mjuka målen
är att kunden eller sponsorn inte alltid känner till alla dessa mål. Därför
behövs någon annan utanför projektet som kan ansvara för godkännande
av de uppsatta målen och den som uppfyllnaden av målen rapporteras till.
Vi anser att denna uppgift kunde vara lämplig att lägga på affärsansvarig
som redan har till uppgift att se till att projekten ligger i linje med
företagets strategi och därför borde kunna se om även de mjuka målen för
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projektet passar in i företaget.
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Under genomförbarhetsstudiefasen (projektlivscykelns planeringsfas)
kommer framtagningen och nedbrytandet av styrkortet in i bilden. Till att
börja med bör de av företagets kritiska framgångsfaktorer som ska
”översättas” till projektmål väljas och anpassas.

Utifrån vårt fallföretags styrkort har vi valt ut en kritisk framgångsfaktor ur kund-

respektive medarbetarperspektiven för att exemplifiera vår beskrivning. I

kundperspektivet finns framgångsfaktorn ”att vi arbetar professionellt med

marknadsbearbetning”.

Vi anser att denna kan vara lämplig att direkt använda som projektmål utan

modifiering. I medarbetarperspektivet har vi valt en framgångsfaktor (”att vi kan

utveckla och behålla vår kompetens”) som vi anser bör justeras för att vara

lämplig i projekt: ”Vi utvecklar vår kompetens i projektet och förmedlar den inom

företaget”.

I detta läge handlar det sedan om att ta fram de framgångsfaktorer som
måste uppfyllas för att projektmålen ska kunna uppnås.
Framgångsfaktorerna ska vara mer konkreta uppgifter och handlingar som
måste genomföras för att målen ska kunna uppnås. Dessa faktorer ska
kunna vara ett stöd i det dagliga arbetet i projektet för att uppnå projektets
mål. Detta bör göras parallellt med framtagningen av projektets
funktionella mål.

Som framgångsfaktorer för de valda projektmålen har vi valt ”att vi aktivt söker

nya affärsmöjligheter hos kunden” (kundperspektivet) samt ”tillfällen för

kunskapsutbyte och utbildning för medarbetarna” (medarbetarperspektivet).

Slutligen för utvecklandet av styrkort för projekt gäller det att ta fram
nyckeltal för de olika framgångskriterierna. Dessa nyckeltal används sedan
för att mäta hur projektet ligger till inom de olika perspektiven. Genom att
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göra en uppföljning av de olika nyckeltalen fås en bild av hur projektet går
och inom vilka områden eventuella problem har uppstått. Efter detta kan
åtgärder tidigt vidtas för att styra in projektet på rätt spår igen så att målen
kan uppnås.

Nyckeltal för den valda framgångsfaktorn i vårt exempel skulle kunna vara någon

form av indexmått för kundperspektivet, där projektmedarbetarna får bedöma hur

väl framgångsfaktorn uppnåtts. I medarbetarperspektivet kan antal anordnade

tillfällen för kunskapsutbyten vara ett tänkbart nyckeltal.
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Under genomförandefasen handlar arbetet med styrkortet mest om
uppföljning och avstämning av hur projektet ligger till jämfört med våra
mål. Även när projektet har kommit igång kan dock målen och kritiska
framgångskriterierna för projektet ifrågasättas och vid behov justeras. Nya
förutsättningar kan komma upp på vägen och därmed göra de gamla målen
inaktuella. Senare handlar det mer om uppföljning och vidtagande av
justerande åtgärder för att bättre kunna uppfylla de mål som ställts upp.

Uppföljningen måste ske olika beroende på vilka nyckeltal det handlar om.
De mått som kan utläsas ur diverse dokument och timredovisningar är
enkla att följa upp. Projektledaren kan helt enkelt gå in och läsa dessa och
därmed få svar på hur projektet ligger till. Annan uppföljning kan vara lite
mer besvärlig att göra. När det handlar om medarbetares trivsel och
kunskapsuppbyggnad under projektet krävs en annan form av uppföljning.
Denna uppföljning är lämplig att göras i samband med olika lägesrapporter
som enligt PROPS måste göras vid milstolpar och ”tollgates”
(beslutspunkter). Inför dessa rapporter krävs att projektdeltagarna samlas
och diskuterar hur projektet ligger till i förhållande till målen. Här kan
givetvis de kritiska framgångskriterierna och de indikatorer som rör
medarbetarna diskuteras. På detta sätt fås en återkommande uppföljning
även av dessa mål och mått.
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Förstudie

Genomför-
barhets-
studie

Genomförande

AvslutningÄr projektet genomförbart med
hänsyn till företagets mål?

Vilka företagsmål kan vara
lämpliga att använda i

projektet?

Nedbrytning av styrkort från
företagsnivå till projekt.

Val av framgångsfaktorer och
nyckeltal.

Uppföljning av mål/nyckeltal.

Är det rätt framgångs-
faktorer och nyckeltal

som används?

Uppföljning av det genomförda
projektet. Jämförelse mellan

utfallet och målen.

Vilka lärdomar kan dras inför
nästa projekt?
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Slutligen innan projektet avslutas gäller att göra en uppföljning av hur pass
väl projektet nått upp till sina mål. De funktionella målen måste vara
uppfyllda för att projektet ska kunna avslutas. Det är dessa mål som
fastställts tillsammans med kunden och det är detta som förväntas från
kundens sida. Det gäller även att i avslutningsfasen följa upp hur väl
övriga mål är uppfyllda. Måluppfyllelsen av dessa mål kan inte vara
avgörande för om projektet kan avslutas eller inte. Ett projekt kan inte
drivas vidare enbart för att uppnå de interna målen. Istället gäller det att
följa upp varför vissa mål eventuellt inte är uppfyllda. Det gäller att bevara
kunskapen och erfarenheterna från projektet så de kan göra nytta i framtida
projekt för hela företaget. Detta gäller såväl kunskaper och erfarenheter av
funktionell karaktär som av annan mjukare karaktär.

6.<.<� ��
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Att vi utgått från PROPS-modellen tror vi inte är något egentligt problem
för tillämpbarheten i andra företag. Detta eftersom de olika faserna i den i
princip överensstämmer med Engwalls (1995) allmänna projektlivscykel.

Vi vet dock inte något om hur modellen kan fungera med andra
projektstyrningsmodeller än fallföretagets. Eftersom PROPS-modellen är
väldigt allmänt hållen och dessutom stämmer väl överens med
projektstyrning som det beskrivs i den projektlitteratur vi läst och som
återges i kapitel 4 tror vi dock att den kan vara användbar för många
företag. T ex Engwall (1995) och även en del annan litteratur är baserad på
erfarenheter från verkliga projekt och borde därför ge en bild av projekt
som är relativt allmänt giltig. Och även om anpassningar krävs så kvarstår
förmodligen de bakomliggande faktorer som vi tagit hänsyn till vid
modellutvecklingen.

Vi har inget praktiskt stöd för att modellen verkligen fungerar så som vi
tänker oss, den är inte testad i ett verkligt projekt. Däremot så har den
presenterats för två projektledare vid fallföretaget som båda ansåg att den
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verkade användbar och väl utformad. Vi anser oss därför ha goda skäl att
anta att den fungerar praktiskt.

Vår modell bygger på att företaget redan använder sig av ett styrkort inom
organisationen. Finns inget sådant måste detta först utvecklas för att
modellen ska vara tillämpbar.

Det är förmodligen tidskrävande att finna och etablera effektiva rutiner för
framtagningsprocessen, vilket kan upplevas som ett hinder för att införa
Balanced Scorecard-tänkandet i projekt. Vi anser att projektledaren måste
få stöd i detta arbete av någon person som har kunskap och erfarenhet av
Balanced Scorecard. Någon tvingas initialt ta den ökade kostnaden för
projektstyrning medan företaget prövar sig fram. I företag som endast vid
enstaka tillfällen arbetar i projektform kanske dessa rutiner aldrig får
möjlighet att uppstå vilket kan medföra att arbetet med styrkortsutveckling
blir ohanterligt.
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yftet med vår uppsats var att studera hur Balanced Scorecard kan
användas för att stödja och styra projekt och utifrån detta utveckla en

modell för det. Vår modell presenterade vi i slutet av föregående kapitel.
Vi anser att vi funnit stöd för att Balanced Scorecard-modellen är lämplig
att använda i företag som arbetar i projektorganisationsform. Skillnaden
mellan mer ”statiska” organisationsformer och en projektorganisation är att
projektorganisationen endast existerar i syfte att genomföra en viss uppgift
och avvecklas när den är slutförd. Det gör att ett styrkort för en
projektorganisation också blir av tillfällig karaktär. Vi tror dock inte att det
behöver medföra så mycket merarbete jämfört med ett vanligt styrkort.
Anledningen är att även ett vanligt Balanced Scorecard måste hållas vid liv
och uppdateras för att inte förlora sin aktualitet och relevans.

Vi anser att ett Balanced Scorecard bör brytas ner på operativ nivå för att
det ska kunna påverka beteendet hos individer i organisationen. En av
Kaplan & Nortons (1992, 1996) huvudpoänger är att styrkortet ska utgöra
en koppling mellan den strategiska ledningen och den operativa
verksamheten. Detta borde vara lika giltigt oavsett vilken
organisationsform ett företag har. Följaktligen bör styrkort brytas ner även
i projektbaserade organisationer. Vi anser att en sådan nedbrytning är
viktigare i projektorganisationer än för mer statiska organisationsformer
eftersom projekt ofta upplevs som mer fristående från det övriga företaget
än en konventionell avdelning. Men projekt bör vara lika starkt kopplade

S
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till företagets affärsplan som andra typer av organisationsenheter och
Balanced Scorecard är ett verktyg för att åstadkomma detta.

För oss handlar det inte om att ersätta andra projektstyrningsmodeller med
Balanced Scorecard utan snarare att komplettera dem för att få med fler
relevanta faktorer än tid, kostnad och funktion i styrningen av projekt. Den
tydliga kopplingen mellan tid och kostnad i ett projekt ställer krav på att ett
Balanced Scorecard är integrerat med den övriga projektstyrningen. Vi har
också funnit det vara viktigt att det är enkelt att hantera så att styrkortet
upplevs som ett stöd och inte en belastning i arbetet, t ex vad gäller
framtagningsprocessen och antalet mål. Det går inte att arbeta med
utvecklingen av ett projektstyrkort lika lång tid som framtagningen kan ta
för ”vanliga” organisationer. Det skulle riskera att ta för mycket kraft från
funktionsaspekten av projektet, vilken trots allt är anledningen till att
projektet överhuvudtaget existerar.

Utgångspunkten för ett projektbaserat styrkort anser vi bör vara företagets
existerande styrkort. Om ett separat styrkort utvecklas som är fristående
från det som finns på företagsnivå är risken stor att kopplingen mellan
projektet och företagets affärsplan blir bristfällig. Den lösningen är därför
ingenting vi rekommenderar.

Språk och begrepp har vi också funnit vara viktiga faktorer. Vi anser att
Balanced Scorecard-modellen kan sägas bestå av en uppsättning begrepp
som används för att beskriva riktningen på ett företags verksamhet. På
samma vis består även projektstyrningsmodeller av begrepp för att
beskriva ett projekts mål och framskridande. I många fall kan dock dessa
språk skilja sig från varandra vilket gör det svårt för en person som bara är
insatt i den ena ”läran” att förstå den andra. Vi anser därför att en
gemensam begreppsapparat är av stor vikt om Balanced Scorecard-
modellen med framgång ska användas i projektsammanhang. Förmodligen
är det lämpligast att vid språkkonflikter välja projektbegreppen eftersom
det är det språk som används i det dagliga arbetet i projektorganisationer.

Företag som bestämmer sig för att använda Balanced Scorecard i projekt
måste ta ställning till vilka mål som ska finnas med i den
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projektspecifikation som kunden har tillgång till. Om vissa av målen och
måtten är av känslig karaktär så kan det vara en god idé att använda två
projektspecifikationer: en intern med samtliga mål samt en extern där
endast icke-känsliga och funktionella mål finns med.

9./����&3������%�����
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Det är intressant att vi kunnat visa att en modell från det
företagsekonomiska området bidrar till att komma till rätta med vad vi
funnit vara två framstående brister med den traditionella projektstyrningen.
Nämligen det smala fokuset på tid, kostnad och funktion samt den ofta
bristande kopplingen till företags affärsplan och strategi. Det förstärker vår
tro på Grundy (1998) som menar att både strategisk
ledning/implementering och projektledning kan förbättras genom ett utbyte
av teorier och modeller. Måhända finns det fler modeller än Balanced
Scorecard som med fördel kan utnyttjas i projektsammanhang.

Vi tror att det är av stor vikt att inom projekt använda ett bredare styrsätt.
Idag fokuseras nästan uteslutande funktionella mål. Att i likhet med
Balanced Scorecard mäta och styra mot mjukare faktorer i form av t ex
kompetensutveckling och projektets interna processer är oerhört viktigt. Vi
tror inte att det nödvändigtvis krävs ett styrkort för att få in dessa faktorer i
projekt även om det är ett verktyg. Liknande effekter kan säkert uppnås
med hjälp av andra verktyg.

Vi har undersökt hur Balanced Scorecard fungerar för att stödja och styra
projekt i projektbaserade organisationer. Frågan är hur väl det fungerar i
icke projektbaserade organisationer som mer sällan använder sig av
projekt? Vi tror att det även i dessa organisationer kan ha sina fördelar
även om de kanske inte är lika stora. En förutsättning för att ha någon nytta
av ett styrkort i projekt är att ett styrkort används för att styra hela
företaget. Det är som vi tidigare varit inne på för att koppla företagets
övergripande strategi till projekten som styrkortet är till störst hjälp. Men
om det handlar om enstaka projekt kanske det inte är helt nödvändigt att
använda sig av ett styrkort för att styra projekten. Men att få in mjukare
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faktorer och en bredare syn på vad som företaget vill åstakomma med ett
projekt tror vi är mycket viktigt i alla organisationsformer. Om ett
balanserat styrkort finns framtaget på företagsnivå är det lämpligt att utgå
ifrån det för att även föra in dessa faktorer i projekt.

Användandet av Balanced Scorecard och nedbrytningen till projekt kan
uppfattas som ganska komplicerad. I projektorganisationer kommer denna
nedbrytning och användning med tiden att kunna bli rutinmässig och en
naturlig del av det dagliga arbetet. Men om projekt endast används för
speciella uppgifter som inte är särskilt frekvent förekommande i ett företag
kommer inte dessa rutiner att skapas lika lätt utan det blir ett större arbete
att planera och styra projekt.

Det vi studerat i denna uppsats är den formella sidan av en
projektorganisation. Vi är naturligtvis medvetna om att ett projekts
framgång hänger på så mycket mer än de formella systemen. Ledarskap,
gruppdynamik och många andra mänskliga faktorer spelar en stor roll. Vi
anser dock att vår studie visat att även formella styrsystem har en betydelse
för såväl projektledare som projektmedarbetare genom att förtydliga och
synliggöra mål och samband som ofta ”finns i bakhuvudet” hos
individerna men som kan upplevas som otydliga och svåra att
kommunicera.

Ett formellt system ger den gemensamma begreppsapparat för att beskriva
olika situationer och företeelser som diskuterades tidigare. Det tror vi
underlättar arbete i tvärfunktionella grupper och matrisorganisationer,
vilket är vanligt när det gäller projekt, eftersom det ger personer som
kommer från olika delar av organisationen ett gemensamt språk. Ett
Balanced Scorecard gör det också möjligt att trots det formella systemet
bevara en mer informell styrning av det dagliga operativa arbetet, vilket
förordas av Payne & Turner (1999) då det ger större möjligheter att
skräddarsy styrningen till det enskilda projektets förutsättningar.

Vi vill likna ett styrkort vid en dirigent. Det är inte dirigenten som spelar
musiken, det gör musikerna i orkestern. Dirigentens uppgift är att se till att
hela orkestern spelar samtidigt och enligt samma noter. På samma vis får
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inte ett styrkort ensamt något att hända i en organisation. Däremot så kan
det vara ett hjälpmedel för att få medarbetarna att gemensamt dra åt samma
håll. Att bryta ner ett styrkort till operativ nivå kan även vara ett sätt att
utbilda personalen i affärsplanen och blir därmed ett slags
utbildningssystem. Vi anser även att vår studie visat att personer på mer
operativ nivå efterfrågar den typ av information ett styrkort ger. Om
individer vill ha information som stöd för sitt arbete så ligger det också i
organisationens intresse att se till att de får det. Balanced Scorecard kan
vara ett verktyg för att förverkliga detta.
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Beskriv projektet

- Vad görs?

- Antal personer

- Tidsplan

Hur ser projektorganisationen ut?

- Ansvarsfördelning (personal, projekt, linje/projektledning)

- Rapportering

Har affärsplanen någon roll i projektplaneringen?

- Vilken?

- Hur?

Hur sker den operativa projektstyrningen?

- Konkret, hur?

- Formellt/informellt?
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Beskriv ditt nuvarande projekt

- Vad görs?

- Projektorganisation

- Operativ styrning (formell/informell)

I PROPS handlar Tollgate 1 bl a om att projektet ska passa in i
affärskonceptet.

- Hur görs detta?

- Vem är ansvarig för det?

Vilka faktorer tas hänsyn till vid projektplaneringen?

- Tekniska, personal, utveckling, ekonomiska etc.

Vilka typer av mål innehåller projektspecifikationen?

- Tekniska/funktionella?

- Personalutveckling, arbetstid etc. ("mjukare" mål)

Hur används "feedback" från projektuppföljning?
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Beskriv kortfattat ditt nuvarande projekt

Hur går du tillväga då du planerar ett projekt?

Tas hänsyn till Ericsson Data Norrköpings affärsplan i
projektplaneringen? (formellt/informellt)

Enligt PROPS ska projekt passa in i affärsplaner/koncept. Hur görs
detta?

Känner du som projektledare ett behov av att se kopplingen mellan
projektet och Ericsson Data Norrköpings vision/ledstjärna och
affärsplan.

Vilka typer av mål innehåller projektplaner/specifikationer?
(tekniska/funktionella, "mjukare" mål såsom personalutveckling,
kundtillfredsställelse etc.)

Finns andra typer av mål som skulle kunna vara relevanta för projekt?

Hur sker den operativa projektstyrningen rent konkret?
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Beskriv kortfattat ditt nuvarande projekt

Vilka typer av mål finns för projektet?

Kan du tänka dig andra typer av mål?

Hur kommuniceras målen ut till projektdeltagarna?

Hur sker uppföljning av målen?

Ser du en tydlig koppling mellan projektet och ENG:s affärsplan?

Hur skulle en sådan koppling kunna tydliggöras?
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Beskriv din bakgrund och dina arbetsuppgifter i projektet kortfattat.

Känner du till vilka mål som finns för projektet?

Påverkar målen ditt arbete i projektet?

Hur?

Saknar du någon typ av mål som stöd för ditt arbete?

Vilka?

Har du varit delaktig i projektplaneringsprocessen?

Har du en bild av hur projektet/ditt arbete bidrar till att uppnå
ENG:s företagsmål?

Känner du en önskan om en tydlig koppling mellan projektet/ditt arbete
och ENG:s företagsmål?


