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SAMMANFATTNING

I dagens affärsdrivande organisationer genomförs projekt inte enbart för att
skapa förändringar av organisation, arbetssätt eller infrastruktur. Marknadens
rörlighet och kundspecifika krav på komplexa produkter, medför att projekt
även genomförs inom den ordinarie operativa verksamheten för att hantera
temporära, komplexa engångsuppgifter i form av både kundorder och pro-
duktutvecklingar. Projektarbetsformen kan öka engagemanget och samarbe-
tet över organisationsgränserna, men det är vanligt att organisationer även
upplever problem med projekten. En stor del av problemen kan antas bero på
organisationens förmåga att tillämpa projektarbetsformen – organisationens
projektivitet. Avhandlingens övergripande forskningsfråga lyder: Hur kan en
organisations projektivitet beskrivas i en modell? Med utgångspunkt i Erics-
son Infotechs projektivitetsmodell har syftet med forskningsarbetet varit att
utveckla en ny projektivitetsmodell som skall kunna tillämpas vid fortsatt
utveckling av en metod för projektivitetsanalys. En explorativ studie har ge-
nomförts i fem etapper, där valideringen av modellversioner varit ett viktigt
inslag. Resultatet av arbetet är dels ett utvecklat projektbegrepp med en klar
åtskillnad mellan projektuppgift och projektarbetsform, dels en multidimen-
sionell projektivitetsmodell (MDP-modellen) med fyra dimensioner: projekt-
funktioner, triader, influerande faktorer samt organisatoriskt lärande. Av-
handlingens resultat är avsett att ligga till grund för framtida forskning inom
området, exempelvis fortsatt utveckling av en projektivitetsanalys eller orga-
nisatorisk lärande genom tillämpning av projektmodeller.

Arbetet har bedrivits med finansiellt stöd från Karlstads universitet, Stiftel-
sen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) samt Ericsson.





Företal

Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten,
Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne
som studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade in-
formationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller,
metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika ut-
vecklings/förändringssituationer kan studeras som planering/styrning, analys/ut-
redning/specificering, design/utformning, införande, utvärdering, förvaltning/
vidareutveckling och avveckling av informationssystem samt samspel med andra
former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även förutsättningar
för respektive resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekven-
ser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förutsätt-
ning för förändring/vidareutveckling av system.
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Avhandlingen inleds med en redovisning av mina utgångspunkter och förut-
sättningar i tre olika kapitel. Först beskrivs bakgrund, problemområde och
den formulerade forskningsfrågan för avhandlingen.

Därefter ger jag min syn på kunskapsutveckling och beskriver på vilket sätt
jag närmat mig forskningsproblemet – dvs. min forskningsansats. Syftet är
att ge en vetenskapsteoretisk bakgrund och motivering till mina vägval i
forskningsarbetet.

Förutom min forskningsansats har också rådande projektteori påverkat
forskningsarbetets utformning. I den teoretiska referensramen behandlas
främst teorin kring de grundläggande begreppen i avhandlingen – projekt,
projektarbetsform samt organisatorisk förmåga.
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1 Inledning och problem-
formulering

Projekt genomförs numera inte enbart för att klara av uppgifter som ligger
utanför en organisations normala verksamhet, utan tillämpas även som en
arbetsform inom den ordinarie operativa verksamheten. Denna avhandling
handlar om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen som en
normalt förekommande arbetsform i operativ verksamhet.

Syftet med detta inledande kapitel är att ge bakgrund och motiv till valt
forskningsområde, beskriva problemområdet, tydliggöra forskningsfrågorna
samt kortfattat beskriva metod och förväntat resultat av arbetet. Det klargörs
också var arbetet startar, dvs. utgångsläget och förutsättningarna för forsk-
ningen på projektområdet. De centrala begreppen inom problemområdet in-
troduceras i detta kapitel med kortfattade förklaringar.

1.1 Introduktion och bakgrund

1.1.1 Projektbegreppet

Projekt används i dagligt tal som begrepp för arbetsuppgifter av vitt skilda
slag och omfattning. Projekt kan vara relativt små arbetsuppgifter som att
städa huset eller renovera bilen. I andra änden av skalan är projekt beteck-
ning för enorma byggnadsarbeten som t ex Öresundsbron. I ett historiskt
perspektiv har projekt varit en normal arbetsform – en grundform för hant-
verk (Packendorff 1993).

Även om projektbegreppet används i många olika sammanhang finns det
några karakteristika som återkommer i de flesta definitioner, vilket kan
sammanställas i följande definition: Ett projekt är en engångsuppgift med
förutbestämt slutdatum, har ett eller flera prestationsmål samt består av ett
antal komplexa eller ömsesidigt beroende aktiviteter (Packendorff 1993)1.

Det har dock visat sig svårt att klart och entydigt definiera begreppet pro-
jekt. Engwall (1995) beskriver projektbegreppet som ” ständigt undflyende”

                                                     
1 Projektbegreppet diskuteras och utvecklas vidare i kapitel 3.
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och menar att projekt inte nöjaktigt kan förstås som ett entydigt begrepp –
det är egentligen tillämpningen av projektarbetsformen som ger uppgiften
dess projektetikett.

Begreppet projekt kan alltså syfta både till själva uppgiften och dess genom-
förande. Det är vanligt att karakteristika som temporär organisation och pla-
nering är inkluderat i definitionen av projektbegreppet (jfr PROPS, EPMI
1999). Uttrycken ” genomföra ett projekt” , ” tillämpa projektarbetsformen”
och ” tillämpa projekt som arbetsform”  ges inledningsvis samma betydelse i
denna avhandling.

1.1.2 En ändrad syn på fenomenet projekt

Enligt Andersen m fl (1994) upprättas ett projekt för att lösa en bestämd
uppgift eftersom linjeorganisationen inte är lämpligt organiserad för upp-
giften i fråga. Organisationers syn på och tillämpning av projekt som arbets-
form har dock förändrats sedan 1960-talet. Vid en tillbakablick kan man ur-
skilja två huvudtyper av projekt. Den ena typen kan representeras av stora
satsningar under 1950- och 1960-talet som t ex de amerikanska Polaris- och
Apolloprojekten samt Viggenprojektet i Sverige (Engwall 1995).

Den andra typen har förekommit i organisationer, präglade av stabil struktur,
standardisering och rutinmässiga återkommande arbetsuppgifter som t ex
daglig försäljning över disk och produktion enligt ” löpande bandprincipen” .
Där har projekt genomförts för engångsuppgifter som ligger utanför organi-
sationens ordinarie verksamhet, t ex en flytt, ombyggnad, omorganisation
eller utvecklingen av ett informationssystem som skall stödja och effektivi-
sera organisationens verksamhet.

Behovet av projekt som arbetsform för intern organisationsutveckling finns
fortfarande kvar, men inom många organisationer har framträtt en ny syn på
– och ett nytt behov av – projekt som arbetsform där projekten är normala
företeelser i den operativa verksamheten. Projekten genomförs både för att
klara av vanliga kundorder och utveckla nya produkter. En verksamhet där
projekt som arbetsform är normalt förekommande inom den operativa verk-
samheten kan benämnas multiprojektorganisation (EPMI 1999). Multipro-
jektorganisationer påträffas idag bl a inom branscher som telekommunika-
tion och IT.
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1.1.3 Varför tillämpas projektarbetsformen?

Det finns flera orsaker till att arbetsuppgifter allt oftare genomförs som
projekt i operativ verksamhet. Ett vanligt skäl som åberopas är marknadens
rörlighet (Harrison 1992). Det finns inte tid att t ex iordningställa nya pro-
duktionsapparater för att dra fördel av storskalighet och specialisering, efter-
som marknaden ändrar sig alltför snabbt. En annan orsak är diversifieringen
på marknaden. Varje kund har egna krav på leveranstider, kvalitet och pro-
duktutformning. En tredje orsak är uppgifternas komplexitet. Dessutom får
produktutvecklingen – som även traditionellt genomförts som projekt – en
alltmer framträdande roll i den operativa verksamheten då marknaden kräver
nya produkter i takt med den snabba tekniska utvecklingen. Exempelvis
fanns ca 60% av Ericssons produkter 1999-03-09 inte på marknaden 18 må-
nader tidigare.

Detta sammantaget gör att många av organisationens nödvändiga och möjli-
ga arbetsuppgifter är komplexa engångsuppgifter som lämpar sig väl för –
och till viss del även förutsätter – genomförande i projekt.

1.1.4 Fördelar och problem med projektarbetsformen

Förutom att projektarbetsformen är nödvändig för organisationers operativa
verksamhet innebär den i sig flera andra fördelar för organisationen. Till-
lämpningen av projektarbetsformen ger bl a möjlighet till intressanta och
utvecklande arbeten, samarbete över organisationsgränser, höjd produktivi-
tet, starkt engagemang, innovationsförmåga samt förmåga att hålla jämna
steg med marknadsförändringarna (jfr Harrison 1992; Packendorff 1993;
Briner m fl 1991).

Det finns dock problem som organisationen ställs inför när projekten skall
genomföras. En typ av problem är direkt avhängiga projektens natur, en an-
nan kan relateras till organisationens bristande förmåga att tillämpa projekt-
arbetsformen.

Andersen m fl (1994) menar att det finns fallgropar i planering, uppföljning,
organisering och utförande av projekten. Projekt upplevs ibland ha bristfäl-
liga uppdragsbeskrivningar och otillräcklig förankring i organisationens
överordnade planer.
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Eftersom projekt är unika engångsuppgifter (Harrison 1992)2 är de svåra att
planera i detalj. Det är följaktligen vanligt att projekt överskrider såväl tids-
som kostnadsramar (Neumann 1993).

1.1.5 ”Upptäckten” av projektivitet

Med de problem som ett projektgenomförande trots allt kan innebära är det
naturligt att organisationer visar upp olika bra förmåga att lyckas med sina
projekt. Organisationer som upplevt problem i projekten och ändock är
affärsmässigt beroende av projektens framgång, har kunnat söka hjälp av
projektkonsulter.

Wenells är ett av de projektkonsultföretag i Stockholm som sedan början av
1960-talet hjälpt organisationer med genomförande av projekt. Wenells
upptäckte att organisationernas problem att hantera sina projekt ofta kvar-
stod efter att man avslutat stödet i det enskilda projektet. Wenells antog att
organisationen inte hade tillräcklig förmåga att tillämpa projektarbetsformen
(Wenell 2001). Även om kunskaper fanns hos enstaka projektledare, sakna-
des en organisatorisk förmåga att genomföra framgångsrika projekt. Organi-
sationen (och projekten) var starkt beroende av stöd från utomstående kon-
sulter.

Wenells myntade uttrycket projektivitet, definierat som: ” En organisations
förmåga att med projekt som arbetsform uppnå sina affärsmässiga och soci-
ala mål3.”

1.1.6 De första modellerna över projektivitet

Projektivitet framstod som ett komplicerat begrepp och flera försök gjordes i
början av 1990-talet att sammanfatta och beskriva en organisations projekti-
vitet i en modell. Här följer en redogörelse för de två projektivitetsmodeller
som bildade utgångspunkt för mitt forskningsarbete (brister och oklarheter i
modellerna behandlas i avsnitt 1.2.1 där avhandlingens problemområde och
kunskapsbehov diskuteras).

                                                     
2 Se även EPMI (1999), Packendorff (1993) och Engwall (1995)

3 En något annorlunda formulering av definitionen hittas i Andersen m fl (1994):
“Verksamhetens förmåga att nå nya mål och resultat med projekt som arbetsform”
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Broms & Möllers projektivitetsmodell

Med utgångspunkt i Wenells praktiska erfarenheter och definition av pro-
jektivitet formulerade Broms & Möller (1992) en projektivitetsmodell. En-
ligt modellen (se figur 1.1) leder hög projektivitet till lyckade projekt, vilket
definierades som uppnådda projektmål med avseende på funktionalitet,
kostnad och tid.

Projektivitet

Organisations-
struktur

Projekt-
portfölj

Multiprojekt-
styrning

Ledning av
enskilda projekt

Projektkultur

Arbetsklimat

Lyckade
 projekt

Figur 1.1. Broms & Möllers projektivitetsmodell (min översättning).
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I projektivitetsmodellen som var fokuserad på produktutveckling formulera-
des också sex områden (benämnda bakgrundsfaktorer) som anses påverka
projektiviteten: Organisationsstruktur, Projektportfölj, Multiprojektstyrning,
Ledning av enskilda projekt, Projektkultur samt Arbetsklimat. Följande be-
skrivning gavs av respektive område:

• Organisationsstruktur

Med organisationsstruktur avses bl a det inflytande i projekten som tilldelas
och utövas av projektledare respektive linjechefer. I vissa organisationer är
linjecheferna de med störst makt och befogenhet – i andra har projektledarna
de största befogenheterna. Ett sätt att försöka lösa problemet är att tydligt
dela upp befogenheter och ansvar mellan projektledare och linjechefer. Det
är organisationens förmåga att skapa, tillämpa och anpassa linjechefers och
projektledares inflytande i projekten som fokuseras i detta område.

• Projektportfölj

Strategier avseende t ex vilka produkter som skall marknadsföras och ut-
vecklas, är en utgångspunkt för vilka produktutvecklingsprojekt som skall
startas, prioriteras eller läggas ned. Organisationens förmåga att utnyttja
utvecklingsstrategier för beslut som berör projektportföljen (organisationens
samlade projekt) är avgörande för effekten av projektresultaten. Projektport-
följens sammansättning skall stämma överens med organisationens gällande
produktutvecklingsstrategier.

• Multiprojektstyrning

I en multiprojektmiljö där projekt av olika typ och storlek bedrivs samtidigt
som förstudier, utredningar och löpande uppgifter pågår, krävs metoder och
resurser för att hantera hela projektportföljen. Multiprojektstyrning handlar
dels om att kunna värdera de projekt som ingår i organisationens projekt-
portfölj, dels att möjliggöra och effektivisera genomförandet av projekten.

• Ledning av enskilda projekt

Här är fokus på förmågan att effektivt kunna driva enskilda projekt i multi-
projektmiljön. Projektledarnas erfarenhet och kompetens är viktiga faktorer.
Projektledarens kompetens innefattar bl a teknisk kompetens, ledarskap och
metodkunskap. Även stöd till projektledare, projektrevisioner och tillämp-
ning av en gemensam projektmodell kan ingå i området.
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• Projektkultur

Begreppet projektkultur står för de traditioner, vanor, värderingar och nor-
mer som styr och stödjer projektens genomförande i organisationen. Pro-
jektkulturen gör sig gällande i t ex ledarstilar, kommunikationsformer, roll-
definitioner, teknikanvändning och dokumentationsstandarder. Organisatio-
nens förmåga att skapa och upprätthålla en god projektkultur är det som fo-
kuseras i detta område.

• Arbetsklimat

Arbetsklimatet utgörs av den omgivning (miljö) och den atmosfär som finns
där projekten och människor arbetar. Arbetsklimatet påverkas av t ex belö-
ningssystem, värderingar, normer och ledarskapsstilar. Ett bra arbetsklimat
kan leda till ömsesidigt förtroende, initiativkraft, engagemang, motivation
och delaktighet. I området fokuseras organisationens förmåga att skapa och
upprätthålla ett bra arbetsklimat.

Ericsson Infotechs projektivitetsmodell

En något omarbetad version av Broms & Möllers projektivitetsmodell for-
mulerades 1994 av Ericsson Infotech4(EIN). Områdesbeskrivningarna från
Broms & Möllers (1992) rapport kan även tillämpas på EINs projektivitets-
modell (se figur 1.2). Några skillnader mellan modellerna fanns dock:

• Förändrat fokus

I EINs modell var projektivitet definierat som ” organisationens förmåga att
med projekt som arbetsform nå sina sociala och affärsmässiga mål” . Ingen
explicit koppling till lyckade projekt gjordes i modellen.

• Ritteknik och layout

EINs modell visar inte att de sex områdena påverkar projektiviteten (pilar
saknas i figuren). Modellen uttrycker istället att de sex områdena utgör orga-
nisationens projektivitet.

                                                     
4 Inom en avdelning som senare benämndes Ericsson Project Management Institute
(EPMI). Största delen av EPMIs verksamhet och personal är sedan 2002 övertagen
av Semcon AB.



10

• Nytt områdesnamn

Modellen bestod av samma områden även om ett av områdena fick nytt
namn – Projektportfölj ändrades till Utvecklingsstrategier. Motivet var att
området främst fokuserade på förmågan att tillämpa strategier för produktut-
veckling, att skapa överensstämmelse mellan utvecklingsstrategierna och de
existerande projekten i organisationen. Begreppet projektportfölj betrakta-
des främst som en beteckning på organisationens samlade projekt.

Multiprojekt-
styrning

Organisations-
struktur

Utvecklings-
strategier

Arbetsklimat Ledning av
enskilda projekt

Projektkultur

Figur 1.2. EINs projektivitetsmodell (min bearbetning).
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1.1.7 Motiv för att forska inom projektivitet

Behovet finns att tillämpa projektarbetsformen inte bara vid enstaka tillfäl-
len utan som en vanligt förekommande arbetsform i en operativ verksamhet.
Det finns emellertid (som berörts ovan) många problem förknippade med
projektarbetsformen. Dessa problem kan bemötas på olika sätt beroende på
organisationens syfte med projekten.

Enstaka tillämpning av projektarbetsformen kan stödjas av externa konsult-
insatser. I organisationer som tillämpar projektarbetsformen i sin operativa
verksamhet (i multiprojektorganisationer) kan det dock vara lönsamt att göra
insatser för att uppnå bestående effekter i organisationens förmåga att till-
lämpa projektarbetsformen.

Ovanstående gäller i princip generellt för alla typer av organisationer och
projekt – informationssystemutveckling inkluderat. Utveckling och imple-
mentering av informationssystem bedrivs normalt i projektform och resulte-
rar ofta i misslyckanden avseende utlovad funktionalitet, tidsramar och
kostnadsbudgetar (Tjäder 1999)5. En viktig orsak till misslyckande anses
vara styrningen av projekten. Enligt en undersökning gjord av The Standish
Group 1995 (Gulliksen & Göransson 2002) ansågs endast 16,2 % av de
undersökta amerikanska IT-utvecklingsprojekten6 som lyckade, dvs. genom-
förda planenligt med avseende på resultat, tid och kostnad. Drygt hälften av
projekten (52,7%) genomfördes med förändrade planer, medan 31,1% av
projekten avbröts.

Projekt karaktäriseras av komplexitet och en osäkerhet som delvis beror på
engångskaraktären i arbetet. Vidare är projektresultatet ofta svårspecificerat
och kan dessutom förändra tillvaron (kan upplevas negativt) för mottagarna
eller användarna. Med ett traditionellt synsätt på kriterierna för ett lyckat
projekt (resultat, tid och kostnad enligt plan) är det inte stor andel av infor-
mationssystemutvecklingsprojekten som lyckas.

Det finns ett behov av att kunna analysera och bedöma organisationers pro-
jektivitet för att kunna fokusera på förbättringsåtgärder med bestående
effekter i organisationen. Detta innebär att en analys och bedömning inte

                                                     
5 Ursprungligen DeMarco (1997) och Yourdon (1997)

6 I undersökningen deltog 365 IT-företag med sammanlagt 8380 olika IT-projekt.
(Gulliksen & Göransson 2002)
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främst behöver syfta till att ge svaret hög eller låg projektivitet, utan i vilket
eller vilka avseenden projektiviteten kan och bör förbättras.

En önskan att kunna analysera, bedöma och förbättra organisationers förmå-
ga att tillämpa projektarbetsformen i en multiprojektmiljö utgör utgångs-
punkten för avhandlingen.

1.1.8 Forskningsuppdraget

EPMI på Ericsson Infotech i Karlstad var 1996 ett affärsområde med ett
femtiotal medarbetare. Den huvudsakliga affärsidén var att effektivisera
Ericssons projektverksamhet genom att tillhandahålla metoder, utbildning
och konsultstöd för projektledning och affärsmässig hantering av projekt
och projektportföljer. Jag anställdes på EPMI 1995 och fick 1996 uppdraget
att utveckla en metod för analys av organisationers projektivitet inom ramen
för min forskarutbildning. Detta forskningsarbete har även fortsatt efter att
jag avslutade min anställning på Ericsson år 2000.

I forskningsuppdraget ingick att empirin främst skulle hämtas från Ericsson-
koncernen, men att mitt resultat – en metod för projektivitetsanalys – skulle
vara generellt tillämpningsbar för alla typer av organisationer.

1.2 Problemdiskussion och forskningsfrågor
Problemområdet utgörs av två huvuddelar. I den ena delen fokuseras på ut-
vecklingen av en ny projektivitetsmodell, vilket kommer att behandlas i
denna licentiatavhandling. Den övergripande forskningsfrågan kan formule-
ras som:

• Hur kan en organisations projektivitet beskrivas i en modell?

I den andra delen av problemområdet fokuseras på utvecklingen av en pro-
jektivitetsanalys, vilket kan komma att behandlas i en framtida doktorsstu-
die. Forskningsfrågan kan formuleras som:

• Hur kan en metod för analys av organisationers projektivitet utformas?
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1.2.1 Projektivitetsmodellen

Min utgångspunkt är Broms & Möllers samt EINs projektivitetsmodeller
med sex föreslagna områden. Vid en första granskning av modellerna upp-
kommer dock en rad frågor som behöver besvaras.

Ett problem är att det mycket väl kan finnas fler områden lika viktiga som de
föreslagna. Modellerna saknar explicit teorigrundning och har formulerats
främst med utgångspunkt i Wenells och Ericssons egna erfarenheter inom
projektområdet – vilket i och för sig inte behöver vara ofruktbart.

Vidare är områdena så övergripande beskrivna att en projektivitetsanalys är
svår att genomföra med modellerna som utgångspunkt. Det krävs mer ingå-
ende beskrivningar genom begreppsutveckling för att kunna analysera orga-
nisationens förmåga inom varje område på ett nyanserat sätt.

Några av modellernas områden verkar överlappa varandra – t ex är Projekt-
kultur och Arbetsklimat likartade områden. Dessutom är enbart produktut-
veckling fokuserat. I dagens organisationer finns andra vanligt förekomman-
de typer av projekt, t ex interna förändringsprojekt och kundorderprojekt.

Begreppen förmåga och organisatorisk förmåga behöver definieras. Hur
kommer innebörden av begreppen att påverka förmåga respektive utgöra
förmåga, samt skillnaden mellan förmåga i sig och utförande av förmågan i
handling att inverka på formuleringen av en projektivitetsmodell?

Slutligen saknas beskrivning av konkreta relationer och påverkan mellan
områdena. I utgångsläget består alltså projektivitetsmodellen (EINs) av sex
uppräknade områden, kortfattat beskrivna och utan klargjorda inbördes rela-
tioner.

1.2.2 Projektivitetsanalysen

När varje område i projektivitetsmodellen definierats tydligare kan ett antal
undersökningspunkter (projektivitetsfaktorer) formuleras. Varje område
kommer troligen att innehålla en grupp av projektivitetsfaktorer.

Det bör också diskuteras vilken typ av resultat en analys kan ge. Kan en
organisation bedömas ha hög eller låg projektivitet? Ett alternativ till att
sätta ett enda värde på organisationens projektivitet kan vara att ta fram en
profil där projektiviteten i olika avseenden åskådliggörs. Det finns alltså ett
flertal frågor som rör metodutveckling för analys av organisationers projek-
tivitet.



14

1.2.3 Formulering av avhandlingens forskningsfrågor

Även om det är svårt att i praktiken dra en klar linje mellan de två problem-
områdena, försöker jag avgränsa mitt forskningsarbete till utveckling och
precisering av projektivitetsbegreppet. Jag fokuserar på att utveckla en be-
skrivning av en organisations projektivitet, dvs. en projektivitetsmodell. Be-
greppet modell tillämpas här i betydelsen: ” En beskrivning av verkligheten
som medvetet fokuserar på och lyfter fram enbart vissa utmärkande drag i
syfte att möjliggöra en analys”  (Gustafsson m fl 1982).

Med utgångspunkt i den övergripande forskningsfrågan ” Hur kan en organi-
sations projektivitet beskrivas i en modell?”  kan följande delfrågor för
forskningen och avhandlingsarbetet formuleras:

• Vilka områden bör ingå i en projektivitetsmodell? Hur kan de formu-
leras?

Frågan gäller vilka faktorer som är betydelsefulla vid bedömning av en orga-
nisations förmåga att tillämpa projektarbetsformen. Här har jag gjort ett
grundantagande att modellen är så komplex att en indelning i områden är
både praktisk och nödvändig för att den skall vara överskådlig och kommu-
nicerbar. De områden som formulerats i Broms & Möllers och EINs projekt-
ivitetsmodeller bygger på praktisk erfarenhet av projektverksamhet. Frågan
måste dock ställas om det finns fler områden eller om andra områdesin-
delningar kan vara lämpligare.

• Hur kan varje område beskrivas i en projektivitetsmodell?

För att kunna utveckla en analysmetod räcker det inte att beskriva projek-
tivitet som en uppräkning av ett antal (påverkande?) områden. Om t ex pro-
jektkultur anses vara ett viktigt område i en projektivitetsmodell, måste det
bestämmas hur projektkulturen och dess påverkan skall beskrivas. Det är
inte tillräckligt att konstatera att projektkulturen är viktig eller oviktig. De
ingående begreppen måste analyseras för att tydliggöra strukturer och even-
tuella dimensioner i varje område. För området projektkultur innebär detta
att man ställer sig frågor som:

- Vad är projektkultur?

- Vilka konkreta effekter får projektkulturen på projektarbetet?

- Finns ” bärare”  eller avgörande roller för projektkulturens utbred-
ning?
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- Vem påverkar och påverkas av projektkulturen?

- Hur kan projektkulturen förbättras och förändras?

- Vad är lätt respektive svårt att förändra i projektkulturen?

• Hur kan relationen mellan olika områden beskrivas i en projektivitets-
modell?

En projektivitetsmodell bör beskriva relationer mellan områdena i modellen.
Man bör också fråga sig om det går att uttala sig om en organisations pro-
jektivitet som ett enda ” sammanvägt”  värde. Det kan vara svårt att bedöma
hur mycket organisationens projektivitet som helhet påverkas av t ex rådan-
de projektkultur. Kan man kanske bara tala om projektivitet i ett specifikt
avseende? Exempelvis hög projektivitet med avseende på förmågan att ska-
pa och upprätthålla en god projektkultur, eller hög projektivitet med avseen-
de på att kunden är nöjd med projektresultatet?

1.2.4 Begreppsutveckling

En organisations projektivitet kan definieras som en organisations förmåga
att tillämpa projektarbetsformen. En beskrivning kräver följaktligen även en
precisering av begreppen organisatorisk förmåga, projekt och projektar-
betsform.

En bedömning av projektivitet skall inte enbart avse hur bra eller dåligt
organisationen lyckas och tidigare lyckats genomföra sina projekt. Det är
även intressant och viktigt att kunna bedöma vad som händer i framtiden.
Organisationens förmåga avser i detta fall de resultat som faktiskt uppnåtts,
hur effektivt och med vilken kvalitet arbetet utförts, samt med vilken säker-
het resultaten kan upprepas i framtiden. Begreppen projekt och projektar-
betsform måste preciseras för att en analys skall vara möjlig. De definitioner
som finns idag är enligt min mening alltför vaga.

Inom det valda problemområdet finns ett flertal delfrågor att besvara och
begrepp att utveckla. Jag formulerar avhandlingens övergripande forsknings-
fråga som:

– Hur kan en organisations projektivitet beskrivas i en modell?
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1.3 Syfte
Syftet med forskningsarbetet är att utveckla en ny projektivitetsmodell, dvs.
en beskrivning av en organisations förmåga att tillämpa projektarbetsfor-
men.

Projektivitetsmodellen skall kunna utgöra utgångspunkt vid fortsatt utveck-
ling av en metod för projektivitetsanalys.

1.4 Syfteförskjutning
Ursprungligen var syftet att avhandlingen skulle presentera en fullständig
metod för en projektivitetsanalys inklusive en projektivitetsmodell med defi-
nierade, värderade och mätbara projektivitetsfaktorer. Efterhand som förstå-
elsen för problemets omfattning utvecklades, fick dock arbetet koncentreras
på att enbart beskriva projektivitetsmodellens struktur och vilka typer av
projektivitetsfaktorer som kan ingå i en projektivitetsmodell.

1.5 Tillvägagångssätt
Forskningsarbetet har bedrivits som en växelverkan mellan empirisk datain-
samling och modellutveckling under hela genomförandet. Under forsknings-
arbetets gång har fem nya versioner av projektivitetsmodellen utvecklats,
utifrån EINs projektivitetsmodell.

Empiriska data har insamlats under tre år genom intervjuer, seminarier,
samtal och diskussioner i syfte att utveckla och validera projektivitetsmo-
dellen. Intervjuerna har genomförts i fem olika länder med syfte att hämta in
olika intryck och synpunkter från varierande roller i multiprojektmiljöer.

1.6 Förväntat resultat och målgrupp
Arbetet skall utmynna i en projektivitetsmodell som kan tillämpas i prakti-
ken vid fortsatt utveckling av en metod för projektivitetsanalys. Det skall
noteras att den utvecklade projektivitetsmodellen kan betraktas som en hy-
potes, som i ett fortsatt forskningsarbete kan prövas och testas i empiriska
fallstudier.
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Resultatet bör intressera yrkesverksamma inom projekthantering, dvs. alla
som berörs av projektgenomförande i organisationer, samt studerande, forsk-
are och konsulter inom projektledning och projekthantering.

1.7 Avgränsningar
Denna avhandling kan betraktas som första fasen i ett forskningsarbete där
avsikten är att gå vidare och utveckla en metod för analys av organisationers
projektivitet i en doktorsstudie. Jag har försökt göra följande avgränsningar
för att tydliggöra brytpunkten mellan modellbeskrivning och fortsatt metod-
utveckling:

• Projektivitetsmodellen blir en beskrivning av vad som skall bedömas
avseende organisationers projektivitet. Någon gradering eller inbördes
värdering av projektivitetsmodellens delar, i syfte att kunna väga sam-
man olika aspekter på projektivitet till ett totalvärde, kommer inte att
göras.

• Projektivitetsmodellens generalitet eller vidareförbarhet kommer inte att
prövas i empiriska studier. En validering kommer dock att genomföras
avseende modellens interna kongruens, områdens adekvans, bakomlig-
gande synsätt, tillämpbarhet samt relationen till den teoretiska referens-
ramen.

• Ingen metodutveckling för analys av projektivitet kommer att ske med
avseende på val av undersökningsmetoder för dataåtkomst i en projekti-
vitetsanalys, såsom intervjuer, observation, seminarier eller diskussio-
ner.

Jag är medveten om att det kan vara svårt att helt skilja modellbeskrivning
från metodutveckling. En beskrivning av vad som skall bedömas avseende
områden, struktur och relationer kommer både att påverka och ingå som en
del av analysmetoden.

Den teoretiska referensramen i kapitel 3 behandlar främst de centrala be-
greppen i min forskningsfråga: Organisatorisk förmåga, projekt samt pro-
jektarbetsform. Fokus är på organisationens tillämpning av projektarbets-
formen – inte på det enskilda projektets genomförande.

Som en konsekvens av Ericssons ursprungliga utformning av mitt uppdrag
har jag även gjort följande avgränsningar:
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• Datainsamlingen har genomförts till största delen inom Ericssons pro-
jektverksamhet. De definierade rollerna enligt Ericssons projektmodell
PROPS har delvis påverkat urvalet av respondenter.

• Avhandlingen fokuserar på tillämpning av projektarbetsformen i affärs-
drivande multiprojektorganisationer. Organisationer som tillämpar pro-
jektarbetsformen enbart vid enstaka tillfällen hamnar utanför undersök-
ningsramen.

Det finns en risk att Ericssons påverkan på forskningsarbetets genomförande
kan ha inverkat negativt med tanke på resultatets generella giltighet – även
om syftet med uppdraget var att resultatet skulle vara generellt tillämpnings-
bart i alla multiprojektorganisationer. Avgränsningen har även medfört vissa
fördelar – främst av praktisk natur avseende närheten till undersöknings-
enheterna.

1.8 Disposition
Figur 1.3 beskriver avhandlingens uppbyggnad i sin helhet. Avhandlingen
består av fyra delar enligt följande:

DEL I: Utgångspunkter och förutsättningar

Del I består av detta inledningskapitel med problemformulering, samt en
beskrivning av min syn på kunskapsutveckling och på vilket sätt jag närmat
mig forskningsproblemet – dvs. min forskningsansats (kapitel 2). Kapitlet
ger en vetenskapsteoretisk bakgrund till mina vägval i forskningsarbetet.

Förutom min forskningsansats har också rådande projektteori påverkat
forskningsarbetets utformning. Den teoretiska referensramen (kapitel 3) be-
handlar främst teorin kring de grundläggande begreppen i avhandlingen –
projekt, projektarbetsform samt organisatorisk förmåga. Kapitlet ger en teo-
retisk bakgrund till min modell- och begreppsutveckling.

DEL II: Modellutveckling i fem etapper

I avhandlingens del II redogörs för en betydande del av mitt forskningsar-
bete som har bestått av att utveckla nya versioner av projektivitetsmodellen.
Modellutvecklingen steg för steg beskrivs i fem etapper i kapitel 4-8. Varje
etapp utgår från ett identifierat kunskapsbehov och leder efter en empirisk
datainsamling, via analys och validering, fram till en ny modellversion.
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I kapitel 8 presenteras forskningsarbetets slutversion av projektivitetsmo-
dellen. Denna del i avhandlingen avslutas med en översikt av modellutveck-
lingens fem etapper i kapitel 9.

DEL III: Kunskapsutveckling och analys

Del III innehåller den utveckling av projektbegreppet som genomförts under
forskningsarbetet och som påverkat utformningen av projektivitetsmodellens
slutversion i hög grad (kapitel 10). Denna del i avhandlingen avslutas med
en analys gentemot den teoretiska referensramens huvuddelar (kapitel 11).

DEL IV: Epilog

I avhandlingens sista del summeras forskningsarbetet och kunskapsbidragen
i avhandlingen. I en kort diskussion i kapitel 12 behandlas resultatet och
dess användbarhet. Några personliga råd lämnas till organisationer som till-
lämpar projektarbetsformen. I kapitel 13 presenteras slutligen två förslag till
design av fortsatt forskning och tillämpning av avhandlingens resultat.

1.9 Läsanvisningar
Avhandlingen riktar sig till studenter, forskare och övriga intresserade av
projekthantering – inom studier eller yrkesliv. Det är svårt att bestämma hur
var och en av dessa målgrupper bör läsa avhandlingen, så här följer enbart
ett förslag till hur man snabbt kan bilda sig en uppfattning om avhandlingen
och forskningsarbetets genomförande och resultat.

Den som inte närmare vill granska metoddiskussioner, teoretiska genom-
gångar och de olika stegen i modellutvecklingen utan främst vill få svar på
frågan ” Vilka nyheter presenteras i avhandlingen?”  läser lämpligen kapitel 1
och går därefter direkt till kapitel 8 för att studera projektivitetsmodellens
slutversion. Läs sedan kapitel 12 som beskriver avhandlingens kunskapsbi-
drag och avsluta eventuellt med att läsa kapitel 13 om mina förslag till fort-
satt forskning.
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2 Forskningsansats
Mitt forskningsarbete har syftat till att presentera ett förslag till en ny pro-
jektivitetsmodell. I forskningsprocessens inledning kunde jag inte förutse
och planera samtliga steg som behövdes för att nå fram till resultatet.
Huvudkriteriet för att genomföra ytterligare ett steg i forskningsarbetet –
eller att avsluta modellutvecklingen – har främst varit projektivitetsmodel-
lens praktiska användbarhet, dvs. om modellen ansetts som en tillräckligt
bra utgångspunkt för vidare utveckling av en metod för projektivitetsanalys.

Syftet med detta kapitel är att beskriva och motivera min forskningsansats,
mitt sätt att närma mig forskningsproblemet och forskningsarbetet. Jag
kommer att redogöra för hur forskningsprocessens utformning påverkats av
min förförståelse, mina kunskapsbehov samt min syn på kunskap och kun-
skapsutveckling. I kapitlet beskrivs även min valda forskningsstrategi samt
de datainsamlingsmetoder jag använt i forskningsarbetet. Genomförandet av
forskningsarbetet i fem etapper presenteras i kapitlen 4-8.

2.1 Från undran till resultat – kunskaps-
utveckling med kvalitet

Forskning innebär sökande efter kunskap eller vetande som också bör re-
sultera i något kunskapsbidrag (Frenckner 1986). Dels skall kunskapsbidra-
get vara vetenskapligt – en i någon mening ny kunskap med viss allmängil-
tighet. Dels (och kanske viktigast) skall den nya kunskapen ha uppnåtts på
ett målmedvetet, motiverat och uppföljningsbart sätt. Ett viktigt krav är
därmed att forskningsprocessen är genomskinlig och att en röd tråd kan ur-
skiljas genom arbetet. Enligt Karlstadskolan (Nilsson & Pettersson 2000)
finns det tre kriterier på ” god”  forskning:

• Originalitet – har några intressanta kunskapsbidrag genererats?

• Trovärdighet – är kunskaperna hållbara?

• Kommunicerbarhet – är kunskaperna genomskinliga?

Goldkuhl (1992a) menar att tydlighet är ett av de viktigaste kraven på
” kunskapsutveckling med kvalitet” , dvs. att så långt som möjligt explicit-
göra tolkningar, överväganden, beslut och resultat. På det sättet gör man sig
även kritiserbar som forskare, vilket är ytterligare ett kvalitetskrav på forsk-
ning. Goldkuhl (1992a) presenterar en metodik – kunskapsprojektering –
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som stöd för att kunna planera och genomföra en kunskapsutveckling med
kvalitet.

Den undran eller det problem som är upphovet till forskningsarbetet behöver
först formuleras till en frågeställning. Frenckner (1986) menar att skärpan i
problemformuleringen och syftena ofta är avgörande för hela stadgan i
avhandlingen. Forskaren rekommenderas därför att vid upprepade tillfällen
gå tillbaka till – och vid behov bearbeta – sin problemformulering.

En vanlig uppfattning i metodlitteraturen är att problemet och studiens syfte
bör styra metodvalet – och inte tvärtom (jfr Trost 1993; Starrin m fl 1991;
Strauss & Corbin 1990). I ett sådant perspektiv framgår vikten av att forsk-
ningsfrågor och kunskapsbehov analyseras och preciseras innan forsknings-
strategin formuleras och metodvalet görs.

2.2 Förförståelse och perspektivanalys
Att forskningsproblemet skall styra metodvalet är inte detsamma som att det
för en viss typ av problem enbart finns en ” bästa metod” . Även forskarens
grundläggande synsätt och förförståelse påverkar hur problemet uppfattas
(Arbnor & Bjerke 1994). Det är viktigt att reflektera över den egna förför-
ståelsen och kunskapssynen.

Eftersom jag anser att förkunskaper och förhållningssätt både möjliggjort
och begränsat mina möjligheter att formulera forskningsfrågorna, har det
varit viktigt att reflektera över mitt eget perspektiv. Goldkuhl (1992a) menar
att man genom en medveten perspektivanalys kan bli varse sina egna före-
ställningar, normer och värderingar. Det gäller att försöka betrakta sitt eget
seende och försöka upptäcka de synsätt som man omedvetet anlägger. Frå-
gan är om det är möjligt att tänka i helt nya banor även om en medveten
perspektivanalys görs i forskningsarbetets inledning. Genom att gång på
gång reflektera över det egna synsättet kan förhoppningsvis medvetenheten
om förförståelsens betydelse hållas vid liv under hela forskningsprocessen.

Min förförståelse inom problemområdet består av teoretiska kunskaper om
och praktisk erfarenhet av projektledning och projektmodeller. Arbetet med
Ericssons projektmodell PROPS som lärare, utvecklare och användare
präglar även mina värderingar om vad som är ” god normativ kunskap”  inom
projektledningsområdet.

Enligt Ödman (1979) är förförståelsen inte bara ett minne, utan anger också
riktning i vårt sökande. Frenckner (1986) menar att vi alla är ” bundna av
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våra föreställningar” . Det finns en risk med att vara omedveten om sin för-
förståelse (Gummesson 1985). Man ser det man vill se, förvränger upptäck-
ter och förstår inte vad som egentligen studerats – vad empirin kan ge. Ett
aspektmedvetande är förutsättningen för att vårt tolkande skall bli mer för-
domsfritt (Ödman 1979).

Enligt mitt synsätt är förförståelsen en påverkande faktor under hela forsk-
ningsprocessen, från initial undran till presentation av resultatet. Under
forskningsarbetets genomförande är förförståelsen och de nya kunskaperna
avgörande för vilka vägval som görs.

Genom hela min forskningsprocess har samtal och diskussioner med pro-
jektledare och deltagare i mina projektledningskurser varit ett viktigt inslag.
Vid många av de tillfällen då projektledningsfrågor har diskuterats med
projektledare och chefer, har jag troligen varit ” part i målet” . Det synsätt och
de värderingar som förmedlats via min omgivning har påverkat min syn på
problemområdet. Jag har dock inte försökt avskärma mig, varken från om-
givningens synpunkter eller från tidigare erfarenheter, eftersom de har varit
en viktig del i min kunskapsutveckling och forskningsprocess.

Närheten till forskningsområdet skapar förtrogenhet och engagemang, men
det finns även risker med för mycket närhet till det som undersöks (Gum-
messon 1985; Repstad 1993). Stödet från och möjligheterna till diskussioner
med likasinnade kan omärkbart övergå till påverkan och oreflekterat ageran-
de som inte gynnar ett vetenskapligt angreppssätt.

I mitt forskningsarbete har jag försökt vara nära verksamheten vid intervjuer
och diskussioner. Jag har utnyttjat min situation som kollega och anställd på
Ericsson för att komma respondenter närmare ” in på livet”  och få reda på
förhållanden som kanske inte förmedlats till utomstående. Däremellan – i de
faser jag utvecklat nya modellversioner – har jag försökt lyfta mig från verk-
samheten och tillämpa ett friare förhållningssätt. Det är svårt att uttala sig
om i vilken grad jag har lyckats tänka fritt och opåverkat från min arbets-
miljö. Genom återkommande fokuseringar på metodmedvetenhet, självupp-
fattning och teoriramen har jag försökt att skapa distans till undersöknings-
miljön (jfr Wallén 1993).

2.3 Kunskapsbehov och validering
Inom epistemologin som sysslar med kunskapens natur, ursprung och giltig-
het (Patel & Tebelius 1987) har frågan om vad kunskap är sysselsatt filoso-
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fer sedan långt tillbaka. Debatten har bl a handlat om vad sann kunskap
egentligen är och om det överhuvudtaget existerar en objektiv verklighet att
ha kunskap om.

När jag framlägger mitt kunskapsbidrag i denna avhandling, är frågan vilken
kunskap jag har uppnått. Genom att analysera det förväntade resultatet i en
kunskapsanalys (Goldkuhl 1992a) kan slutresultatets karaktär och giltig-
hetsanspråk tydliggöras.

2.3.1 Kunskapskaraktärisering

Även om jag försökt hitta och förstå orsaker till varför organisationer är bra
eller dåliga på att tillämpa projektarbetsformen, har jag inte kunnat skapa en
helhetsbild av strikta orsakssamband i organisationers projektverksamheter.
Problemområdet är alltför komplext och beroende av många samverkande
socialt och tolkningsbetingade beteenden hos en mångfald aktörer i olika
situationer. Målsättningen har inte varit att presentera en projektivitetsmo-
dell som överensstämmelser exakt med verkligheten – att finna en ” lösning” .

Jag vill minska kraven på den exakta verklighetsåtergivningen till förmån
för den praktiska användbarheten, något som kan benämnas pragmatisk rea-
lism (Alvesson & Sköldberg 1994). Mitt forskningsarbete skall resultera i en
modell som kan vara utgångspunkt för fortsatt utveckling av en metod för
projektivitetsanalys. Den resulterande kunskapen kan enligt Goldkuhls
(1992) klassificering anses vara:

• Klassificerande – kunskap om olika lämpliga klassindelningar av
fenomen.

Resultatet av detta avhandlingsarbete blir en projektivitetsmodell som exis-
terar främst på språklig nivå i form av en modellbeskrivning. Projektivitets-
modellen skall utgöra kunskap på en generell nivå där modellens valda om-
råden (kategorier) motsvarar ett sätt att se på verkligheten. Områdesindel-
ningen görs bl a för att kunna åskådliggöra olika kategorier av projektivitets-
faktorer.

• Normativ – vägledande kunskap såsom regler, riktlinjer och före-
skrifter för handlande i olika situationer.

I likhet med en metod är en modell att betrakta som en föreskrift och ut-
gångspunkt för mänskligt handlande (jfr Goldkuhl 1993). I förlängningen är
också syftet att projektivitetsmodellen skall leda till modellföljande hand-
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lingar. Genom sin utformning bör projektivitetsmodellen ge riktlinjer och
vägledning för handlande och tankesätt, eftersom den skall fungera som
utgångspunkt för fortsatt utveckling av en metod för projektivitetsanalys.

2.3.2 Validering av projektivitetsmodellen

Hur skall jag kunna veta att avhandlingens modellförslag motsvarar ovan-
stående krav? Hur kan jag validera modellen, dvs. pröva modellens giltighet
och adekvans? Eftersom min projektivitetsmodell kan anses utgöra en del av
en metod för projektivitetsanalys, har jag tillämpat Goldkuhls (1993) rikt-
linjer för välgrundad metodutveckling i mitt resonemang om modellens vali-
dering.

Modellen ska vara lämplig som utgångspunkt – inte en exakt avbildning av
verkligheten. De giltighetsanspråk som ställs på modellen är bl a att dess
användning ger avsedda resultat. Eftersom projektivitetsmodellen inte tes-
tats i praktisk användning inom ramen för detta avhandlingsarbete, bör mina
ställningstaganden avseende projektivitetsmodellen (om den skall anses fär-
dig eller behöver utvecklas vidare) vara välgrundade med avseende på:

• Kongruensen i den interna konstruktionen (interngrundning).

Hänger modellen ihop internt? Kan den uppfattas som logisk i sin uppbygg-
nad? Eftersom modellen beskriver ett komplext område finns en risk att den
blir alltför komplicerad och omfattande på bekostnad av intern kongruens.

• Målen och syftet med modellen (värdegrundning).

Kommer projektivitetsmodellen att kunna användas enligt intentionerna?
Det är viktigt att reflektera över hur den färdiga modellen skall användas i
praktiskt arbete.

• Förhållandet till aktuell teori (förklaringsgrundning).

Modellen måste relateras till och prövas mot gällande teorier inom problem-
området. Det handlar om att tydliggöra såväl överensstämmelser som skill-
nader mellan modellen och befintlig teori.
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• Adekvans i kategorier och begrepp (kategorigrundning).

Att utveckla och genomföra en projektivitetsanalys innebär att ställa ett an-
tal frågor om något. Om modellen skall kunna vara vägledande i frågandet
måste den uppfattas som adekvat – avseende struktur, kategorier och be-
grepp.

• Överensstämmelsen med modellanvändarnas synsätt (perspektivgrund-
ning).

Det bör klargöras och värderas vilket synsätt modellen bygger på. Jag expli-
citgör därmed mitt sätt att se på verkligheten, vilket inte behöver vara exakt
sann kunskap, men uppfattas som tillräckligt adekvat för att modellen skall
fylla en vägledande och styrande funktion.

2.4 Syn på kunskapsutveckling
Förutom utgångsläget och slutresultatets karaktär, påverkas valet av strategi
och metoder av min (och ” forskarsamhällets” ) syn på kunskapsutveckling.
Positivismen och hermeneutiken kan sägas representera två motpoler i synen
på kunskap och kunskapsutveckling. I dag står positivism för logiskt-
rationellt, objektivt tänkande och noggrann prövning av teorier och påståen-
den grundad på rationell bevisföring och argumentation. Hermeneutiken står
bl a för subjektiv tolkning, ökad förståelse och helhetstänkande. I praktiken
har jag svårt att se hur min kunskapsutveckling helt uteslutit något av dessa
två förhållningssätt. Jag erkänner förförståelsens och min egen tolknings
betydelse för hela min forskningsprocess och de resultat som har uppnåtts,
samtidigt som objektivt tänkande och rationell argumentation känns som
viktiga inslag i min kunskapsutveckling.

Hermeneutik handlade ursprungligen om tolkning av religiösa texter men
omfattar idag tolkning av företeelser i allmänhet. Att tolka är att ange bety-
delser (Ödman 1979). Hermeneutiken framhåller skillnaden mellan fysiska
och sociala fenomen. Speciellt betonas människans särställning som förmö-
gen att tolka (Andersson 1979).

Den hermeneutiska forskningen är subjektiv och forskaren använder med-
vetet sina värderingar i forskningsprocessen (Patel & Tebelius 1987). Enligt
en hermeneutisk syn finns ingen absolut ” nollpunkt”  som startposition i
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kunskapsprocessen där man helt saknar förförståelse (och heller inget defi-
nierat slut) – för att kunna förstå måste man ha förstått (Ödman 1979).

I hermeneutiken betonas vikten av att se till helheten. Den hermeneutiska
cirkeln (Ödman 1979) illustrerar hermeneutikens syn på hur en fördjupad
förståelse uppnås genom upprepade växlingar mellan del och helhet i pro-
blemställningen. För att åskådliggöra att förståelsen går mot ökad helhets-
uppfattning (totalisering) och kunskap om delarna (precisering) används
även den ” hermeneutiska spiralen”  som symbol istället för cirkeln.

Beskrivningen av den hermeneutiska kunskapsutvecklingen är även en bra
beskrivning av mitt eget praktiska forskningsarbete. Jag anser att min kun-
skapsutveckling skett enligt en hermeneutisk spiral. Problemområdet är re-
lativt okänt och kan inte beskrivas med enkla entydiga samband mellan or-
sak och verkan. Med utgångspunkt i min förförståelse formulerade jag en
första modellversion. Genom empiriska studier och tolkningar av resultaten
har jag uppnått en utvecklad förståelse för problemområdet. Denna utveck-
lade förförståelse har utgjort min förförståelse i nästa etapp i forskningsar-
betet med nya empiriska studier och tolkningar, och så vidare.

2.5 Formulering av forskningsstrategin
Med utgångspunkt i forskningens önskade kunskapsbidrag och synen på
kunskapsutveckling kan en forskningsstrategi formuleras. Forskningsstrate-
gin beskriver det principiella tillvägagångssättet för kunskapsutvecklingen
(Goldkuhl 1992a).

I litteraturen (t ex Patel & Tebelius 1987; Alvesson & Sköldberg 1994) be-
skrivs två skilda vägar i vetenskapligt forskningsarbete – deduktion (bevisets
väg) och induktion (upptäcktens väg). Både deduktion och induktion är be-
grepp för slutledning. Deduktionen tar utgångspunkt i teorin och gör ett an-
tagande – en hypotes – om relationen mellan olika fenomen i verkligheten.
Hypotesen verifieras eller falsifieras enligt väl föreskrivna metodregler.
Induktion är då man utifrån enskilda fall sluter sig till en princip eller allmän
lag (Patel & Tebelius 1987). Arbetet i en induktiv ansats är ofta inte lika
styrt av metodregler som vid en deduktiv ansats.

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion, vilket innebär att
en hypotes grundas i ett – ofta enstaka och överraskande – fenomen som
upptäckts i empirin (Alvesson & Sköldberg 1994). Hypotesen testas därefter
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i empiriska studier. En variant av abduktion är en växelverkan mellan teori-
generering och empirisk datainsamling (Goldkuhl 1995a).

2.5.1 En explorativ strategi

Jag har valt en explorativ strategi eftersom jag dels undersöker ett outforskat
område, dels avser att generera snarare än att empiriskt testa (i praktisk an-
vändning) en ny projektivitetsmodell (Goldkuhl 1992a). Den explorativa
strategin har konkret inneburit en växelverkan mellan empirisk datainsam-
ling och utveckling av modellversioner.

Som nämnts ovan har inte någon prövning gjorts av modellen i praktisk till-
lämpning – så kallad empirigrundning (Goldkuhl 1993). Den empiri som
insamlats under forskningsarbetet har varit avsedd att skapa goda grunder
för mina ställningstaganden avseende validering och vidareutveckling av
projektivitetsmodellen.

Arbetssättet har inneburit att jag framställt ett antal förslag till projektivi-
tetsmodeller, där varje modellförslag betraktats som en hypotes – i mening-
en användbar modellversion. Enligt Wallén (1993) skall en ställd hypotes
vara härledd ur teorin men även fungera som gissning och sträcka sig utöver
hittillsvarande kunskap, vilket stämmer någorlunda väl in på mina förslag
till projektivitetsmodeller. De motstridiga kraven på förankring och nyska-
pande kan omformuleras till att en hypotes skall vara rimlig (Patel & Tebe-
lius 1987). Dessutom bör en hypotes vara enkel och ha räckvidd. Alla pro-
jektivitetsmodeller jag föreslår under mitt forskningsarbete kan betraktas
som hypoteser (som prövats och reviderats) men det är främst den sista ver-
sionen – avhandlingens slutresultat – som eventuellt kommer att tillämpas
praktiskt i ett fortsatt forskningsarbete.

Andra möjliga strategier som varit tänkbara men valts bort, är de hypotes-
testande och förändrande strategierna (Goldkuhl 1992a). En hypotestestande
strategi, där projektivitetsmodellen testas i praktisk användning, kan bli
aktuell i nästa forskningsfas inom ramen för en doktorsstudie. Det bakom-
liggande syftet med att utveckla en analys för bedömning av organisationers
projektivitet är att kunna åstadkomma förbättringar i organisationerna. En
tänkbar strategi i en senare fas kan även bli att praktiskt tillämpa projektivi-
tetsmodellen som utgångspunkt för förändringsarbete i organisationer. En
sådan förändrande strategi kan benämnas aktionsforskning.
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2.5.2 På upptäcktens krokiga väg

I inledningen av mitt forskningsarbete var ansatsen abduktiv. Jag ansåg att
EINs projektivitetsmodell som var utgångspunkten när jag påbörjade mitt
forskningsarbete, inte var en tillräckligt bra beskrivning av en organisations
projektivitet. Därför var det initialt planerat att konstruera ett nytt förslag till
projektivitetsmodell och därefter testa modellen (genom praktisk tillämp-
ning) i ett antal empiriska fallstudier. Redan under förberedelserna inför ori-
enteringsstudien (etapp 2) blev det dock alltmer tydligt att den föreslagna
modellen behövde omarbetas innan någon praktisk tillämpning kunde ske.

När resultatet av orienteringsstudien summerades framstod att inriktningen
på forskningsarbetet måste ändras. Projektivitetsmodellen uppfyllde inte nå-
got av valideringskriterierna (se avsnitt 2.3.2) helt och hållet. Den fortsatta
undersökningen genomfördes därför som en växelverkan mellan modellut-
veckling och olika empiriska datainsamlingar i syfte att generera ett godtag-
bart förslag till ny projektivitetsmodell. Den variant av abduktion jag tilläm-
pat i huvuddelen av mitt forskningsarbete illustreras i figur 2.1.

2.6 Val av forskningsmetod
Upplevda kunskapsbehov och ställningstaganden avseende vägvalen i forsk-
ningsprocessen redovisas i respektive etapp i modellutvecklingen (kapitel 4-
8). Här följer endast ett generellt resonemang om de valda metoderna i data-
insamling och dataanalys.

Även om det idealt (teoretiskt) sett finns en bästa metod och ett genomfö-
rande som konsekvens av kunskapsbehov och strategi, har ändå flera prak-
tiska omständigheter påverkat det slutliga metodvalet och genomförandet.
Exempelvis har tid och tillgänglighet hos respondenter, mina egna metod-
kunskaper samt erfarenheter av tidigare undersökningar varit inverkande.

Mitt syfte med den empiriska undersökningen har varit att öka min förstå-
else inom ett komplext problemområde, samt att få underlag för välgrundade
ställningstaganden avseende projektivitetsmodellens godkännande, alterna-
tivt behov av vidareutveckling. En omskrivning av de redovisade valide-
ringskriterierna (se avsnitt 2.3.2) ger följande övergripande frågeställningar
inför den empiriska datainsamlingen:
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• Hänger modellen ihop internt? (Syfte: Interngrundning.)

• Är modellens begrepp och kategorier adekvata? (Syfte: Kategorigrund-
ning.)

• Vilket bakomliggande synsätt är representerat i modellen? Hur väl över-
ensstämmer detta med eventuella modellanvändares synsätt? (Syfte:
Perspektivgrundning.)

• Kommer modellen att kunna tillämpas som det är avsett? (Syfte: Värde-
grundning.)

2.6.1 En kvalitativ ansats

Valet av en kvalitativ ansats i datainsamlingen verkar naturligt eftersom jag
varit inriktad på att karaktärisera och att generera nya modellversioner (Star-
rin m fl 1991). Syftet har varit att på ett nyanserat sätt beskriva “vad som
finns” , och inte hur ofta det finns.

Empirisk
data-

insamling

Modell-
utveck-

ling

Observerat
fenomen

Modell-
förslag 1

Modell-
förslag 2

Intervjuer

Modell-
förslag 3

Modell-
förslag 5

Modell-
förslag 4

Intervjuer Seminarier Syntes

Figur 2.1. Växelverkan mellan modellutveckling och empirisk datainsam-
ling i min forskningsprocess. (Källa: Goldkuhl 1995a, min bearbetning).
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I mitt forskningsarbete har jag låtit min föreställning om vilka områden och
aspekter som varit intressanta till viss del styra forskningsprocessen och
modellutvecklingen. Jag har också medvetet använt min kunskap om pro-
jekthantering när jag tolkat och sammanställt resultatet av datainsamling-
arna. I den kvalitativa forskningen är egna (subjektiva) värderingar och erfa-
renheter en förutsättning för att forskaren skall kunna tolka den information
som insamlas (Patel & Tebelius 1987).

Möjligheten att studera en företeelse i detalj utan att begränsas av på för-
hand uppställda kategorier, ökar förståelsen för studieobjektet men minskar
generaliserbarheten. Det är följaktligen en vanligt förekommande kritik mot
kvalitativa metoder att generalisering inte är möjlig utifrån en undersökning
i en enda miljö och en enda fallstudie. Goldkuhl (1992b) väljer att tala om
“vidareförbarhet”  i stället för generalisering – kunskapen skall åtminstone
kunna föras vidare och tillämpas i andra situationer, men behöver inte gälla
generellt i alla tänkbara fall. I mitt forskningsarbete har jag kombinerat en
kvalitativ ansats med viss styrning av förutbestämda kategorier grundade i
mina förkunskaper. Detta har troligen ökat generaliserbarheten men också
risken för att nytänkande, kreativitet och förmågan att ” se det som faktiskt
finns”  hämmats under forskningsprocessen.

2.6.2 Kvalitativ datainsamling

Patton (1980) menar att det finns tre slag av kvalitativ datainsamling: öppna
djupintervjuer, direktobservation och analys av text. Strauss & Corbin
(1990) anger dessutom bilder, ljudband, film och föremål som tänkbara käl-
lor. Aktionsforskning, där forskaren själv aktivt deltar för att t ex lösa en
grupps problem, kan också räknas som exempel på kvalitativ datainsamling
(Lundahl & Skärvad 1992).

Mitt forskningsarbete kan delas in i fem etapper, där varje etapp initierats av
ett kunskapsbehov och resulterat i ett nytt förslag till en projektivitetsmo-
dell. Inför varje ny etapp har en kvalitativ datainsamlingsmetod valts.

Tre huvudsakliga datainsamlingsmetoder har tillämpats i undersökningens
fem etapper; kvalitativa intervjuer, seminarier samt samtal/diskussioner.
Syftet har varit att utnyttja olika infallsvinklar för att kunna validera projek-
tivitetsmodellen, alternativt komma vidare i modellutvecklingen. Under den
sista etappen av forskningsarbetet medverkade jag även i ett utvecklings-
projekt. Min medverkan var egentligen inte avsedd som en datainsamlings-
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metod, men gav mig många erfarenheter (= empiri) som påverkat den slutli-
ga utformningen av projektivitetsmodellen.

Kvalitativa intervjuer

Enligt Trost (1997) utmärks kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang
av hög grad av strukturering och låg grad av standardisering. Detta innebär
att intervjuerna är välplanerade med ett klart syfte, men att de fria svarsal-
ternativen tillåter ändringar i turordningen på frågorna samt att utvikningar
kan tillåtas.

Mina intervjuer kan kategoriseras som semistrukturerade. Intervjuernas
längd och huvudsakliga innehåll planerades i förväg. Ett tiotal frågor for-
mulerades och skickades via e-mail till respondenterna i god tid före inter-
vjun. Det fanns alltså gott om tid att förbereda svaren på frågorna inför inter-
vjun. Frågorna var avsedda att utgöra en väg till en öppnare diskussion med
respondenterna. Eftersom diskussionerna var en viktig del i intervjuerna,
spelades allt in på band. Intervjuerna dokumenterades därefter i sammanfat-
tad form, förutom några av de inledande intervjuerna som nedtecknades i sin
helhet.

Jag har valt några få organisationsenheter och genomfört många intervjuer
på varje enhet. Syftet har dock inte varit att genomföra fallstudier på de ut-
valda enheterna – en fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse,
t ex en händelse, en person, en institution eller en social grupp (Merriam
1994). Det var främst av praktiska skäl jag gjorde många intervjuer på varje
enhet. Anledningen till mitt val av undersökningsenheter i fem olika länder,
var att få intryck och synpunkter från olika organisationskulturer. Jag valde
respondenter i olika roller såsom projektbeställare, projektledare och resurs-
ägare (sektionschefer). Motiveringen var god spridning/representation av
olika roller i kombination med respondenter som kunde bidra med erfaren-
heter inom problemområdet.

Seminarier

I syfte att få tillgång till mina medarbetares (projektledare och projektkon-
sulter) samlade erfarenheter och kompetens inom området, planerade och
genomförde jag fyra halvdagsseminarier i Karlstad och i Kista. Dessa semi-
narier kan liknas vid semistrukturerade gruppintervjuer där frågeställningar-
na diskuteras i grupp, vilket kan ge flera fördelar. Samtalen i gruppen får en
egen dynamik, där det en person säger följs upp av någon annan och nyanse-
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ras av en tredje person (Repstad 1993). Det ges tillfälle till interaktion mel-
lan respondenterna. Förslag som dyker upp kan leda vidare till intressanta
diskussioner som inte hade blivit av i ensamintervjuer. Till nackdelarna hör
problem med tystnadsplikt och risk för obalans i gruppen – det vill säga att
en eller några kan dominera diskussionen helt, beroende på t ex vältalighet
eller interna maktförhållanden. Åsikter och attityder kan dessutom överdri-
vas genom att man förstärker varandras utsagor.

Diskussionspassen inleddes med en presentation av mitt forskningsarbete
och problemställningarna. Deltagarna bildade grupper om 4-6 personer och
fick uppgiften att föreslå och diskutera projektivitetsfaktorer. Varje grupp
fick en plansch (en projektivitetsmodell) där förslagen skulle klistras upp.
Fördelen med arbetssättet var att varje deltagare kunde komma med sina för-
slag. Jag fick många förslag på projektivitetsfaktorer och synpunkter på mo-
dellens konstruktion.

Syftet med arbetsmetodiken var att pröva om den aktuella projektivitetsmo-
dellen kunde tillämpas i praktiken. Genom att deltagarna fritt fick formulera
projektivitetsfaktorer – men inom modellens olika områden – fick jag även
en grund för valideringen av modellens interna kongruens och adekvansen i
modellens kategorier.

Seminarierna dokumenterades genom att jag överförde informationen på
planscherna med alla förslag på projektivitetsfaktorer till tabeller enligt
projektivitetsmodellens områden. Jag förde dessutom anteckningar avseende
deltagarnas åsikter om modellens konstruktion.

Ett alternativt sätt hade varit att förutsättningslöst be deltagarna komma med
förslag på projektivitetsfaktorer utan styrning från mitt modellförslag. Jag
ansåg dock att jag hade mer nytta av en utvärdering av modellen än att börja
från början och förutsättningslöst bygga upp en ny modell utifrån deltagar-
nas förslag. Dessutom var inte detta det första försöket att konstruera en
projektivitetsmodell på EPMI. Att återigen börja om från början skulle inte
ha varit motiverande för deltagarna i seminarierna.

Samtal och diskussioner

Förutom de två redovisade undersökningsmetoderna intervjuer och semina-
rier har alla samtal och diskussioner jag genomfört med kollegor, främst
inom Ericsson, varit en viktig informationskälla. Samtalen kunde handla om
modellens konstruktion, vilka områden som skulle ingå, strukturen inom
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varje område, formuleringen av projektivitetsfaktorer, layout, etc. I de fall
samtalen dokumenterades skedde det i form av anteckningar.

De genomförda samtalen och diskussionerna har stora likheter med ostruktu-
rerade intervjuer (Merriam 1994) och har flera fördelar: Det behövdes ingen
inledande konversation eller uppmjukning inför samtalen eftersom jag och
respondenterna kände varandra väl. Samtalen kunde genomföras efterhand
som problemen dök upp. Genom att samtala med någon som var kunnig
inom området kunde jag fritt argumentera för en viss lösning och räkna med
att få viktiga synpunkter tillbaka på hållbarheten i mina resonemang. Genom
att fungera som arbetskamrat och inte som intervjuare eller expert fanns
större möjlighet till ett äkta samtal och riktiga svar (Wallén 1993).

Att röra sig i hemmamiljön medför också flera risker. Dels har jag förutfat-
tade meningar om personerna i organisationen. Min uppfattning om perso-
nens förmåga och åsikter, t ex: ” Han är en bra person att prata med… han
kan det där…” , styr urval och utformning av samtal och diskussioner. Egna
känslor och upplevelser har kunnat påverka både frågor och tolkningen av
svaren (jfr Wallén 1993).

Samtal och diskussioner som metod tillämpades främst under sista etappen i
forskningsarbetet. Jag såg då ingen anledning till att genomföra fler inter-
vjuer eller diskussionspass i grupper. Problemen har diskuterats efterhand
som behovet uppstått (och kvarstått).

2.6.3 Kvalitativ dataanalys

Analys är den process där man skapar ordning och struktur i insamlade data
så att de blir lättare att förstå (Repstad 1993). I den kvalitativa forskningen
sker ofta analys, tolkning och rapportskrivning delvis parallellt. Den kvali-
tativa analysen innebär normalt bearbetning av stora mängder data. En viktig
och tidskrävande del av analysen är då att läsa, klassificera, sålla och sortera
den insamlade informationen.

Då mitt forskningsarbete varit en kontinuerlig växelverkan mellan datain-
samling och modellutveckling, har den kvalitativa analysen av insamlade
data utförts i flera omgångar. Först analyserades intervjuresultaten, därefter
resultaten från de genomförda seminarierna. Slutligen analyserades resulta-
ten av de enskilda samtal och diskussioner jag genomförde med kollegor på
EPMI. Samtliga analyser av insamlade data har varit avgörande för resulta-
tets slutliga utformning.
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I varje etapp av forskningsarbetet har en del av dataanalysen utförts med
syfte att validera den aktuella modellversionen. Denna analys har alltså ut-
gått från den formulerade projektivitetsmodellen och insamlade data, grup-
perade enligt modellversionens konstruktion. Jag har också försökt finna nya
möjliga områden och strukturer i insamlade data. På så sätt har de olika
modellförslagen konfronterats mot empirin i ett antal etapper och projekti-
vitetsmodellen har genomgått en stegvis utveckling.

I likhet med ” grounded theory”  (Glaser & Strauss 1967) har en stor del av
dataanalysen i mitt forskningsarbete ägnats åt kategorisering av data. Meto-
den och synsättet ” grounded theory”  innebär teorigenerering på empirisk
grund. Grounded theory förespråkar att forskaren avskärmar sig från förför-
ståelsen, och tillämpar en fenomenologisk ansats (snarare än en hermeneu-
tisk som erkänner förförståelsens oundvikliga inverkan på forskningen).

Mina kategorier har dock inte hämtas förutsättningslöst ur datamaterialet,
utan till stor del varit påverkade av mina modellförslag. Exempel på katego-
rier har varit projektivitetsmodellernas områden, såsom Kompetens, Affärs-
mässighet, Projektkultur och Arbetsklimat. Även om jag försökt hitta nya
kategorier i datamaterialet vid vidareutvecklingen av projektivitetsmodellen,
har styrningen från tidigare modellförslag och min förförståelse varit stor.

Ett alternativt vägval hade varit att förutsättningslöst samla in och analysera
data, och därefter utforma ett modellförslag helt baserat på analysen. Jag
upplevde dock påverkan från min förförståelse alltför stark för att förutsätt-
ningslöst kunna koda data, dessutom använde jag empirin i första hand för
att skapa grunder för valideringen av projektivitetsmodellen.

2.7 Sammanfattning
I detta kapitel har jag försökt klargöra min forskningsansats, dvs. det sätt på
vilket jag närmat mig mitt undersökningsproblem. Med utgångspunkt i mitt
kunskapsbehov och den hermeneutiska kunskapssynen har jag behandlat
strategi- och metodval.

Mitt forskningsarbete har genomförts i en kontinuerlig växelverkan mellan
datainsamling och modellutveckling. På grund av mitt kunskapsbehov och
att jag inte i förväg kunnat förutse och planera de fem etapperna, har jag till-
lämpat en kvalitativ ansats och en explorativ strategi. De upplevda kun-
skapsbehoven har fått avgöra om ytterligare en datainsamling, en analys el-
ler en formulering av ett modellförslag skall genomföras.
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I detta kapitel har jag främst velat explicitgöra de grundläggande synsätten
och övergripande vägvalen i min forskningsansats. I kapitel 4-8 redovisas
kunskapsbehov, ställningstaganden och vägval i samband med respektive
etapp under forskningsarbetets genomförande.
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3 Projekt som fenomen – en
teoretisk referensram

Avhandlingens övergripande forskningsfråga ” Hur kan en organisations
projektivitet beskrivas i en modell?”  är utgångspunkt för mitt val av teorian-
knytning i detta kapitel. I mitt forskningsarbete är teorin kring begreppen
projekt, projektarbetsform, organisatorisk förmåga och modell central.
Eftersom problemområdet med dess gränsytor är stort finns flera områden
inom teorin som kunnat behandlas ytterligare. En avvägning har dock gjorts
där forskningsfrågan tillåtits avgränsa teorikapitlets innehåll.

Syftet med detta kapitel är att redovisa de centrala begrepp och teorier som
utgör referensram och grund för avhandlingen. Syftet är även att belysa pro-
blematiken bakom oenigheten avseende olika projektdefinitioner och att re-
dovisa grunderna för den begreppsutveckling som presenteras i kapitel 10.

Kapitlet inleds med en kort historisk resumé om synen på och användningen
av projekt. Efter en genomgång av olika definitioner och karakteristika för
fenomenet projekt behandlas några principer för indelningar i projekttyper.
Därefter fokuseras projektbegreppet med utgångspunkt i fem olika perspek-
tiv och begreppet organisatorisk förmåga behandlas med avseende på be-
greppet projektivitet (förmågan att tillämpa projektarbetsformen). Kapitlet
avslutas med ett avsnitt om modeller, modellutveckling och en beskrivning
av de existerande modeller som syftar till att mäta och beskriva organisatio-
ners projektivitet (främst med avseende på projektmognaden).

3.1 Projekt – ett begrepp i förändring

3.1.1 Projektbegreppet

Enligt Svenska Akademiens Ordbok (2002) innebär begreppet projekt: för-
slag, utkast eller plan, numera i allmänhet till ett (praktiskt) företag av jäm-
förelsevis komplicerat slag (från latin: projicere = kasta fram). Från att ur-
sprungligen ha refererat till förslaget eller planen över det som skall uppnås,
har projektbegreppet i ökad omfattning använts som beteckning för arbets-
sättet och formen för genomförandet av en uppgift. Under 1970-talet intro-
ducerades ett stort antal nya ” projektbegrepp”  i det vardagliga språkbruket
såsom projektgrupp, pilotprojekt och forskningsprojekt (Engwall 1995).
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Idag är ordet projekt ett flitigt använt uttryck för många olika typer av upp-
gifter. Projekt används som beteckning på relativt små arbetsuppgifter av
typen städa huset, renovera bilen och skapa ordning i frimärkssamlingen,
men även som begrepp för enorma uppgifter som t ex byggandet av Öre-
sundsbron.

3.1.2 Nya tillämpningar av projekt som arbetsform

Tillämpningen av projekt som arbetsform har genomgått en förändring under
de senaste decennierna. Under 1950- och 1960-talet genomfördes projekt för
stora satsningar som t ex de amerikanska Polaris- och Apolloprojekten samt
Viggenprojektet i Sverige (Engwall 1995). Ett typiskt projekt var stort och
enstaka och oftast betraktat som extraordinärt i relation till organisationens
ordinarie verksamhet (Andersen m fl 1994).

I svensk projektlitteratur från 1980-talets början kan man tydligt se hur pro-
jekt betraktades som enstaka uppgifter med syfte att åstadkomma föränd-
ringar inom organisationer, t ex administrativa rationaliseringar och om-
struktureringar (Targama 1974, 1978; Statskonsult Projektstyrning AB
1981).

Synen på projektet som det ” enstaka och unika” , avspeglas tydligt i projekt-
ledningslitteraturen och forskningen inom projektområdet (Packendorff
1993; Anell 2000).

Utvecklingen sedan 1970-talet har gått mot allt kortare produktlivscykler
(Bringby 1969), dynamiska marknader, internationell konkurrens och kund-
specifika krav på komplexa produkter (Gareis 1990; Ekstedt m fl 1999; Har-
rison 1992). I denna så kallade tredje industriella revolution (Ekstedt m fl
1999) suddas gränserna ut mellan forskning och produktion och kunskap
framstår alltmer som ett avgörande konkurrensmedel. Detta har bland annat
orsakat att en ny typ av organisationer utvecklats med en ny tillämpning av
projektarbetsformen. Det handlar inte längre enbart om enorma satsningar
eller förändringar av den egna verksamheten. I många organisationer tilläm-
pas projektarbetsformen även i den normala operativa verksamheten. Pro-
jekten är mindre, flera till antalet, tillämpas på många typer av uppgifter,
samt förekommer i allt fler branscher (Gareis 1990; Payne 1995; Engwall &
Sjögren Källqvist 2001).

I ett helt projektorienterat företag tillämpas projektarbetsformen som det
normala sättet att genomföra affärer, dvs. företagen utnyttjar projekten i
produktionslinjen (Arenius m fl 2000). Ledningens fokus måste därmed
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skifta från ett projekt för en kund (vid sidan av den vanliga verksamheten)
till hantering av en multiprojektmiljö.

3.2 Projektbegreppet
Den breda tillämpningen av projektbegreppet har gjort det svårt att hitta en
definition som både täcker in alla typer av projekt och samtidigt utesluter
alla andra typer av företeelser. I denna avhandling fokuseras på projekt som
en typ av arbetsuppgifter i affärsdrivande organisationer. Även med denna
avgränsning kan ett projekt upplevas och refereras till på olika sätt, beroen-
de på vilket perspektiv som anläggs. För en affärsansvarig chef är projektet
kanske en satsning på en bra affärsidé, för en projektledare kan projektet
representera ett slutresultat som skall uppnås via en projektplan. Andra pro-
jektmedlemmar kan uppleva projektet mer som ett arbetssätt eller som en
tillfällig organisation med nya möjligheter till kontakter och utvecklande
arbetsuppgifter.

Att ordboksdefinitionen av begreppet projekt är ” förslag eller plan” , verkar
vara det enda forskare inom projektområdet är helt överens om. De konkur-
rerande definitionerna är dessutom ofta så vaga att en mängd andra typer av
uppgifter ryms inom den avgränsning definitionerna ger (Tjäder 1998).
Exempelvis definierar Harrison (1992) projekt som: ” En icke rutinmässig,
icke repetitiv engångsuppgift, vanligtvis med bestämda tids- och kostnads-
mål samt mål för teknisk prestanda”  (min översättning). Harrisons definition
rymmer uppgifter som t ex mindre konsultuppdrag, specificerade mark-
nadsaktiviteter, föredrag, förhandlingar och konstruktion av enklare pro-
dukter. Samtidigt passar definitionen på stora satsningar av typen brobyg-
gen, månfärder och produktutvecklingar. Ännu vagare är PMIs (2000) defi-
nition: ” Ett projekt är en temporär uppgift för att skapa en unik produkt eller
tjänst” .

I den stora mängden definitioner av projektbegreppet verkar finnas en kärna
av återkommande kriterier. Enligt Packendorff (1993) råder relativt stor
enighet om att ett projekt är en engångsuppgift, har förutbestämt slutdatum/
leveransdatum, har ett eller flera prestationsmål (t ex resursanvändning och
kvalitet) samt består av ett antal komplexa eller ömsesidigt beroende aktivi-
teter. Det finns emellertid varianter på Packendorffs uppräkning. Dels kan
kriterierna omformuleras, dels kan de kompletteras med ytterligare några
vanligt förekommande kriterier.
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I följande avsnitt redovisas och diskuteras kriterier som är vanligt förekom-
mande i projektdefinitioner, dvs. ett projekt:

• är temporärt.

• har ett specificerat (slut)mål (inklusive tids- och kostnadsgräns).

• är komplext.

• är av engångskaraktär.

• är signifikant (av ej ringa betydelse) för moderorganisationen.

3.2.1 Projektets temporära natur

Till skillnad från t ex administration och ledning, som är ständigt pågående i
organisationen, avser projekt temporära uppgifter med förutbestämda start-
och sluttider. Att uppgiften är temporär innebär följaktligen att även pro-
jektorganisationen är temporär.

Projektet avslutas när projektets mål har uppnåtts eller läggs ner när det blir
uppenbart att projektmålen inte kommer att nås med gällande lönsamhets-
krav. Varaktigheten hos ett projekt är ändlig – projekt är inte ständigt pågå-
ende aktiviteter (PMI 2000).

3.2.2 Projektets specificerade mål

Det råder stor enighet i de refererade källorna om att projekt har väldefinie-
rade mål. Synen på vad som ingår i projektmålen och hur de skall formuleras
varierar dock. Enligt ett synsätt är projektmålet en beskrivning av den pro-
dukt eller förändring som projektet skall resultera i. Projektmålet uttrycks
som en specifikation av slutproduktens egenskaper (t ex funktionalitet, utse-
ende och hållbarhet). Projektmålet skall uppnås inom en viss tid och till en
viss kostnad. Enligt detta synsätt betraktas alltså tid och kostnad som restrik-
tioner för projektet (jfr Hjelmquist 1987).

Enligt ett annat synsätt kan projektmålet sägas bestå av tre likvärdiga para-
metrar (dimensioner): specifikation av slutresultatet, kostnaden samt färdig-
datum för projektet (jfr Engwall 1995). Detta synsätt anses motiverat då vis-
sa projekt prioriterar tidsparametern före specifikationer av slutresultatet
och kostnaden, t ex för att inte missa ett ” marknadsfönster”  med en nyut-
vecklad produkt. Andersen m fl (1994) menar också att fokusering på fär-
digdatumet i projekt generellt är starkare än i många andra sammanhang. För
andra projekt är den ekonomiska dimensionen viktigast i projektmålet. Ett
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kännetecken för kommersiella projekt är just att lönsamheten är avgörande
(Packendorff 1993). Vilken eller vilka (om någon) av de tre målparametrar-
na som skall anses som viktigast (eller ej förhandlingsbar restriktion) avgörs
alltså av syftet med projektet. I enlighet med detta kan projektmålet sägas
bestå av tre jämbördiga parametrar eller dimensioner enligt figur 3.1.

Ytterligare en synpunkt är att eftersom projektresultatet är unikt måste det
utarbetas och utvecklas gradvis under projektets gång (PMI 2000). Projekt-
resultatet specificeras endast ungefärligt i början av projektet och görs mer
explicit och detaljerat ju större förståelse för produkten projektmedlem-
marna uppnår. Packendorff (1993) framhåller flera risker med att specificera
och ” låsa”  projektmålet i ett alltför tidigt läge i projektplaneringen; kreati-
viteten kan minska, intryck från omvärlden negligeras och projektet kan
framstå som misslyckat trots att målet uppfyllts enligt planerna.

Målets definition påverkar projektets utvärdering efter avslutat arbete (jfr
Packendorff 1993; Engwall 1995). Om tid, kostnad och specifikationer ingår
som parametrar i målet kommer projektets grad av måluppfyllelse att bero
på hur väl samtliga dessa parametrar uppfylls.

Samspelet mellan projektmålets tre dimensioner kan också beskrivas som en
kompromiss mellan specifikationer, tid och kostnad. Det gäller att hitta det
optimala sambandet mellan de tre dimensionerna eftersom en prioritering av
t ex tidsfaktorn alltid leder till en kompromiss avseende endera specifikatio-
ner eller kostnad. (Selin 1997)

Tid

SpecifikationerKostnader

Figur 3.1. Projektmålets tre dimensioner (Briner m fl 1991).
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3.2.3 Projektets komplexitet

Uppfattningen om innebörden i begreppet komplexitet varierar. Komplexitet
skall dock inte likställas med storlek avseende tid eller kostnad, även om
båda faktorerna påverkar komplexiteten. En arbetsuppgift kan t ex ta lång tid
i anspråk utan att för den skull anses komplex.

Enligt Maylor (2002) är ett projekts totala komplexitet en funktion av:

• Organisatorisk komplexitet. Antal personer, avdelningar, organisationer,
länder, kulturer och tidzoner.

• Resurskomplexitet. Resursmängd – kan estimeras genom uppgifter från
projektets budget.

• Teknisk komplexitet. Graden av ny teknik och nya typer av gränssnitt i
projektresultatet eller projektprocessen.

Nicholas (2001) menar att projektets komplexitet avgörs av antalet steg,
element eller komponenter i projektets resultat och process (procedur) och
deras inbördes relationer.

3.2.4 Projektets engångskaraktär

Ett skäl till att hantera en uppgift (vad skall göras/åstadkommas) som pro-
jekt är just att det inte tidigare utförts och är av engångskaraktär (Andersen
m fl 1994). Även om enighet tycks råda om detta kriterium, framträder vid
en närmare granskning av olika projektdefinitioner två huvudsakliga synsätt
på begreppet engångskaraktär.

Enligt det ena synsättet som företräds av bl a Packendorff (1993) och PMI
(2000), är det unika resultatet (ett resultat av engångskaraktär) ett kriterium
för projektbegreppet. Uppgifter med standardiserad procedur (tillvägagångs-
sättet för att uppnå resultatet) benämns repetitiva projekt. Om även procedu-
ren är unik talas om unika projekt (Packendorff 1993). Figur 3.2 visar klassi-
ficeringen av de två projekttyperna kontra massproduktion som en konse-
kvens av synsättet.

Med procedur avses de handlingar som sammantagna leder till uppgif-
tens/produktens färdigställande. I figuren anges att proceduren är antingen
standardiserad eller unik, även om ett kontinuum mellan de två ytterlighe-
terna existerar i praktiken. Med standardiserad menas att utformning av
uppgift eller procedur upprepas med en viss frekvens inom organisationen.
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Med unik menas att uppgift eller procedur skiljer sig på ett avgörande sätt
från alla andra uppgifter eller procedurer (Packendorff 1993).

Enligt det andra synsättet, representerat av t ex Engwall (1995) och Ander-
sen m fl (1994) är engångskaraktären ett kriterium för proceduren i ett pro-
jekt. Proceduren kan framstå som ny även om exakt samma resultatmål (det
konkreta resultatet av projektet) har existerat för tidigare uppgifter, eftersom
man inte i detalj kan förutsäga vilka arbetsuppgifter som måste utföras för
att nå målet. Exempelvis kan det faktum att uppgiften genomförs i en ny
miljö och med nya människor göra att det betraktas som nytt även för de
med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (Andersen m fl 1994). Om där-
emot proceduren som helhet är standardiserad, är uppgiften inte ett projekt.

Eftersom tillvägagångssättet är olika vid varje genomförande av komplexa
uppgifter kan uppgiften betraktas som projekt även om samma resultat tas
fram gång på gång. Konsekvenserna av att betrakta den unika proceduren
som ett projektkriterium åskådliggörs i figur 3.3.

UPPGIFT/PRODUKT

Standardiserad      Unik

      Standardiserad

TILLVERKNING/
PROCEDUR

Unik

Repetitiva projekt

Unika projekt

Massproduktion

Figur 3.2. Repetitiva och unika projekt (Packendorff 1993).
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Engwall (1995) menar att ett projekt per definition genomförs endast en
gång, vilket står mot uppfattningen om ” repetitiva projekt” . Dessutom är
” unikhet”  något som egentligen beror på studiens analysnivå och dess tids-
utsnitt. Även aktiviteter i löpande uppgifter, tagna var för sig, är unika. Sy-
nen på ett projekts unikhet är alltså olika i de refererade källorna. Dels skil-
jer sig synen på vad begreppet unik innebär, dels går uppfattningarna isär
huruvida egenskapen unik är ett kriterium för projektets slutresultat eller för
projektets procedur.

Kriteriet unikhet framstår därmed som problematiskt. Det verkar inte finnas
någon möjlighet att klart definiera vad unikt egentligen är. I kapitel 10 dis-
kuteras och utvecklas projektbegreppet ytterligare bl a med avseende på
kriteriet engångskaraktär/unikhet.

UPPGIFT/PRODUKT

Standardiserad       Unik

    Standardiserad

TILLVERKNING/
PROCEDUR

    Unik

Ej möjligt?

Projekt

Ej projekt

Projekt

Figur 3.3. Indelning med utgångspunkt i att engångskaraktären är krite-
rium för proceduren (min tolkning).
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3.2.5 Projektets signifikans för organisationen

Signifikansen (betydelsen, påverkan) för organisationen är enligt Packen-
dorff (1993) inte relevant som parameter i en definition av begreppet pro-
jekt. Harrison (1992) menar dock att endast uppgifter av signifikant storlek,
värde och komplexitet och som sträcker över organisatoriska gränser är för-
delaktiga att genomföras med tillämpning av projektarbetsformen. För en
organisation kan alltså signifikansen av uppgiften vara avgörande för om
projektarbetsformen skall tillämpas, det vill säga om uppgiften skall hante-
ras som ett projekt. Signifikans framställs alltså snarare som ett beslutskrite-
rium för tillämpning av projektarbetsformen, än som en relevant parameter i
definitionen av begreppet projekt.

3.2.6 Projektarbetsformen

I de refererade källorna görs ingen explicit åtskillnad på projekt som uppgift
och arbetsform. Engwall (1995) menar att benämningen projekt i första hand
är en beskrivning av form, inte innehåll. Det är inte det unika hos uppgiften
som gör det till projekt, det är etiketten projekt som gör uppgiften unik.
Andra källor är inte helt överens med Engwalls syn på projektbegreppet.
Både PMI (2000) och Harrison (1992) försöker definiera begreppet projekt
med fokus på uppgiften.

Arbetsform som begrepp kan ges olika innebörd i olika sammanhang. Ibland
avses främst hur olika intressenter är involverade i beslut och genomförande
och om arbetet sker enskilt eller i grupp (Cronholm 1994). I denna avhand-
ling används begreppet projektarbetsform i en vidare betydelse som täcker
in både hur arbetet går till med avseende på planering, uppföljning, kontroll,
metodstyrning och -stöd, samt formen för genomförandet avseende befogen-
heter, beslutsprocesser och ansvar, enskilt arbete eller i team. En explicit
åtskillnad mellan begreppen projekt som uppgift respektive projektarbets-
form görs i kapitel 10.

3.3 Projekttyper
Ett vanligt antagande och en utgångspunkt är att alla projekt i grunden är
likartade. I den största andelen av litteraturen om projektledning framställs
tekniker och riktlinjer som om det existerade ett universellt angreppssätt för
projektledning och projekthantering oavsett projekttyp (PMI 2000, Engwall
1995). Då projekt i praktiken uppvisar en stor variation har i en reaktion mot
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detta ” likhetstänkande”  under 1990-talet gjorts ett flertal försök att indela
projekt i olika projekttyper för att påvisa behovet av en nyansering och bidra
till utveckling av projekthanteringsteorierna (jfr Shenhar & Dvir 1995).

Det finns flera olika sätt att indela projekt i olika typer eller klasser. Exem-
pelvis kan projekten ges namn efter bransch eller typ av slutresultat, t ex
systemutvecklings-, brobyggnads- och flyttprojekt. I följande avsnitt fokuse-
ras dock på de indelningar som kan göras med utgångspunkt i de redovisade
generella kriterierna i projektdefinitionen.

3.3.1 Projektets temporära natur

Projektets utsträckning i tiden är antagligen den viktigaste parametern som
avgör om projektet uppfattas som temporärt. Ett projekt med beräknad slut-
leverans av resultatet 3-4 år framåt i tiden får nog räkna med att betraktas
som relativt stabilt (ständigt pågående) jämfört med den ordinarie linjeorga-
nisationen som ändras en gång per år.

Om projektet anses temporärt eller inte kan även bero på relationen till den
organisation där projektet genomförs. Om projektet organiseras som ytterli-
gare en (likvärdig) del av den formella organisationsstrukturen, uppfattas
troligen projektet som mindre temporärt än om projektorganisationen enbart
existerar internt i projektplanerna eller i projektmedlemmarnas medvetan-
den.

En följd av att projekt är temporära är att projektuppgiften kommer i fokus
medan frågor om långsiktigt ledarskap och grupptillhörighet tonas ned
(Packendorff 1993). Om projektet uppfattas som permanent kommer mer
energi troligen att ägnas åt frågor som gäller samarbete och långsiktig per-
sonlig utveckling.

3.3.2 Projektets mål

En indelningsgrund för projekttyper kan vara hur väl projektmålet går att
specificera. Ur Briner m fl (1990) hämtas följande uppdelning:

• Låsta projekt – projekt med väl specificerade slutresultat (t ex produkt-
utvecklings- och byggprojekt) inklusive tid- och kostnadsramar.

• Öppna projekt – projekt med odefinierade slutresultat (s k experiment,
trial & error) och inga specificerade resurser tilldelade.
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Om projektmålet inte kan specificeras kommer detta att påverka både pro-
jektledningen och hanteringen av projektet i organisationens verksamhet. Ett
ospecificerat projektmål får konsekvensen att projektledare och övriga pro-
jektmedlemmar tvingas att arbeta med stor osäkerhet. I ett affärsmässigt per-
spektiv är det svårt att värdera projektet och därmed att prioritera mellan
projektet och andra arbetsuppgifter.

3.3.3 Projektets komplexitet

Projektets komplexitet ger direkta konsekvenser för projektets planering och
ledning, och är därmed en naturlig grund för indelning i projekttyper. Harri-
son (1992) indelar projekt i tre olika nivåer. I den första grundläggande ni-
vån definieras projekt som: ” En väl avgränsad uppgift med definierade mål
– ofta inkluderande tid, kostnad och utförande.”  Harrison menar att även om
detta är definitionen på ett projekt, kräver uppgiften inte speciellt projekt-
ledning eller en projektledares speciella kunskaper och arbetssätt.

Nästa nivå av uppgifter (projekt) karakteriseras av betydande komplexitet,
värde, storlek och tidspress. Denna typ av uppgifter motiverar en tillämp-
ning av projektledning och därmed speciella tekniker för projektplanering
och -kontroll.

Till den tredje nivån räknas projekt som även kräver integrering mellan olika
enheters bidrag (grupper, avdelningar, organisationer). Ett tredje nivåns
projekt kan enligt Harrison (1992) definieras enligt följande (min översätt-
ning):

• Det är en avgränsad uppgift, dvs. det har en specificerad start- och
sluttid.

• Det har definierade mål, ofta inkluderande tids-, kostnads- och utföran-
demål.

• Det är av betydande (signifikant) storlek, värde och komplexitet och är
genomfört under tidspress.

• Det innefattar integrering över organisatoriska gränser (grupper, avdel-
ningar, organisationer).

3.3.4 Projektets signifikans

Även projektets signifikans kan utgöra grund för en indelning i projekttyper
med utgångspunkt i projektets strategiska syfte. Olika syften kan vara att
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skapa direkta intäkter via en kundorder, att utveckla en ny produkt som ger
möjliga intäkter längre fram, eller att förändra den egna verksamhetens
struktur, arbetssätt, kompetens eller marknadsposition för att öka möjlighe-
terna till lönsamhet på längre sikt.

I projektmodellen PROPS (EPMI 1999) indelas projekten i kundorder-, pro-
duktutvecklings- och interna förbättringsprojekt. Ett kundorderprojekt kan
initieras som en direkt följd av en kundorder att t ex köpa en färdig produkt
och få den installerad. Ett produktutvecklingsprojekt syftar till att modifiera
existerande produkter eller att utveckla en ny produkt för marknaden och
dess potentiella kunder. Det förekommer även kombinationer av de båda
projekttyperna, då en kundorder även kan medföra viss utveckling av en
produkt. Interna förbättringsprojekt kan t ex syfta till förändringar av orga-
nisation, affärsinriktning, kvalitetssäkringssystem, eller arbetsmetoder och
processer.

Ett exempel på en liknande indelning i projekttyper är Wheelwright &
Clarks (1992) indelning efter graden av påverkan på organisationens pro-
duktportfölj.

3.3.5 Projektets engångskaraktär

Graden av engångskaraktär (och därmed osäkerhet) kan i sig vara grund för
en indelning. I avsnitt 3.2.4 redovisades en indelning från Packendorff
(1993) där projekt med standardiserad procedur benämndes repetitiva, me-
dan projekt med unik procedur benämndes unika. Det är stor skillnad – för
både projektledning och affärsledning – på projekt där ingen av aktiviteterna
genomförts tidigare jämfört med projekt där en stor del av proceduren byg-
ger på intrimmande processer.

3.3.6 Kombinationer av karakteristika

Vanligast i litteraturen är indelningar i projekttyper med utgångspunkt i
kombinationer av projektets karakteristika.

Turner & Cochrane (1993) presenterar en modell där parametrarna Väldefi-
nierade metoder? (Ja/Nej) och Väldefinierade mål? (Ja/Nej) kombineras till
en matris av fyra projekttyper. Enligt Packendorff (1993) lyfter denna indel-
ning fram behovet av olika typer av ledningsmetoder för olika projekttyper.
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En indelning med utgångspunkt i projektets osäkerhet i relation till dess om-
fattning görs av Shenhar & Dvir (1995) som föreslår en tvådimensionell
modell där ena dimensionen utgörs av teknologisk osäkerhet och den andra
av systemomfattning. I den ena änden på skalan av teknologisk osäkerhet
finns projekt som tillämpar en väl etablerad teknik (t ex byggnadsbran-
schen), i den andra änden projekt som avser att tillämpa teknik som inte ens
utvecklats ännu. Dimensionen systemomfattning sträcker sig från utveckling
av mindre produkter (t ex CD-spelare och komponenter) i den ena änd-
punkten till komplexa system (t ex en nations luftförsvar) i den andra.

3.3.7 Indelningar med utgångspunkt i arbetsformen

En annan typ av indelningsgrund är den tillämpade arbetsformen. Targama
(1978) för fram en klassificering av fyra arbetsformer för administrativa
utvecklingsprojekt, t ex införande av ADB-system eller omstruktureringar
av verksamheten. Valet av arbetsform (expertlösnings-, projektförankrings-,
linjechefs- eller processmodellen) påverkas av situationsfaktorer såsom
organisationens lönsamhet och expansionstakt, personalens utbildningsnivå,
samarbetsklimat, typ av projektmål, attityd till projektet och tidspress.

Andersen m fl (1994) inför begreppet PSO-projekt (Person, System, Organi-
sation) för att tydliggöra behovet av planerad utveckling av personal och
organisation vid införande av nya (informations)system i en verksamhet.

3.4 Fenomenet projekt i olika perspektiv
Fenomenet projekt kan även diskuteras utifrån olika perspektiv, oavsett
projekttyp (jfr Packendorff 1993). Individers olika roller och förhållande till
projektet gör att projektet kan upplevas på olika sätt. Vid fokusering på pro-
jekt i operativ verksamhet är det naturligt att se projekt som ett sätt att
genomföra uppgifter i linje med affärsstrategin och verksamhetsmålen. Ett
perspektiv utgörs därmed av projekt som satsning (jfr Engwall 1995). Precis
som alla andra satsningar och aktiviteter i verksamheten skall projekten bi-
dra till långsiktig överlevnad och lönsamhet.

När en satsning är beslutad görs en plan upp för dess genomförande. I pers-
pektivet projekt som plan fokuseras på arbetssättet (en del av arbetsformen),
det vill säga vad som görs, i vilken ordning och när aktiviteterna utförs för
att nå projektmålet.
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Projektets plan leder till önskemål och krav på bemanning och tillgång till
övriga resurser. I detta perspektiv – projekt som temporär organisation –
fokuseras organisationsstrukturen med olika roller och kompetenser.

Den temporära organisationen kan även betraktas i perspektivet projekt som
samarbetsform där ledarskapet och förmågan att arbeta i nya grupper får stor
påverkan på projektets möjligheter att uppnå avsedda mål. I de följande av-
snitten behandlas de fyra nämnda perspektiven på projekt i tur och ordning.

3.4.1 Projekt som satsning

Om man utgår från avhandlingens övergripande forskningsfråga ” Hur kan
en organisations projektivitet beskrivas i en modell?”  blir det naturligt att i
ett perspektiv se projekten som satsningar7. Detta synsätt kan tillämpas på
alla typer av projekt (och även alla andra uppgifter i organisationen). Projekt
som syftar till förändring av organisationen, utveckling av en ny produkt för
en potentiell marknad eller projekt av typen kundorder kan betraktas ur ett
lednings- och affärsmässigt perspektiv som satsningar. Detta innebär att hela
organisationens långsiktiga lönsamhet är i fokus – inte enbart det enskilda
projektet.

I en affärsdrivande verksamhet är ofta ” projekt som satsning”  utgångspers-
pektivet. Alla uppgifter bör bedömas utifrån ett affärsmässigt perspektiv när
det avgörs vilka kundorder, nyutvecklingar och förbättringar i verksamheten
som skall genomföras, i projekt- eller i andra arbetsformer. Följande avsnitt
behandlar projekt, men observera att resonemangen även gäller för andra
typer av uppgifter.

Strategin och lönsamheten

Teoretiskt sett är organisationens strategi en utgångspunkt för att avgöra vil-
ka projekt som skall realiseras (genomföras). Karlöf (1996) definierar stra-
tegi som ” beslut i nutid, för att säkra framtida framgång” . En strategi är en
samlad plan för hur en vision eller ett mål (ofta långsiktigt) skall uppnås

                                                     
7 Se Engwalls (1995) distinktion mellan (1) projektet som idé och satsning samt (2)
projekt som uppdrag med utgångspunkt från aktören.
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(Bruzelius & Skärvad 1995)8. Typiska komponenter i en affärsstrategi är
produkter, medarbetarkompetens, kunder, marknader, lönsamhetsmått och
image (Rummler & Brache 1995). Projektet skall realiseras endast om det
bedöms vara i enlighet med organisationens strategier och affärsinriktning
(EPMI 1999; Anell 2000).

Projektets direkta och långsiktiga lönsamhet är ett annat kriterium för reali-
sering. Projektets lönsamhet kan beräknas i ett så kallat affärsscenario (eng.
business case), dvs. ett scenario med en sammanställning över de affärsmäs-
siga konsekvenser projektet medför. Exempel på ingående parametrar i ett
affärsscenario kan vara kostnader, intäkter, risker, förändringar av kompe-
tens, marknadsandelar och kundrelationer.

En rationell beslutsprocess

Organisationens strategi samt en teknik för att ta fram korrekta affärsscena-
rier, möjliggör en rationell beslutsprocess när det gäller att avgöra vilka
uppgifter av projekttyp som skall realiseras i organisationen. Mer precist
gäller det att initiera, värdera, prioritera och lägga ner projekt i syfte att op-
timera utnyttjandet av organisationens resurser för att nå långsiktig lönsam-
het. En rationell beslutsprocess kännetecknas av följande steg (Bruzelius &
Skärvad 1995):

• Definition av problemet.

• Fastställande av de mål som skall uppnås.

• Sökning efter handlingsalternativ.

• Värdering av handlingsalternativen genom analys och bedömning av
konsekvenser.

• Val av det alternativ som leder till högsta måluppfyllelsen.

• Uppföljning och kontroll av beslutets resultat.

Beslut i praktiken

Det finns dock i praktiken flera orsaker till att uttalade strategier och lön-
samhetskalkyler inte leder till en önskad beslutsrationalitet i valet mellan

                                                     
8 Bruzelius och Skärvad (1995) anger ytterligare två tillämpningar på begreppet
strategi. Dels kan en strategi vara en bild av ett önskat läge i framtiden, dels ett
handlingsmönster i en organisation.
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möjliga projektgenomföranden, dvs. de flesta beslut fattas inte genom en
rationell beslutsprocess enligt ovan (Bruzelius & Skärvad 1995). Orsakerna
är t ex brist på tid och information samt otillräcklig förmåga att överblicka
och värdera alla handlingsalternativ. Istället nöjer man sig med att fatta be-
slut som är tillfredsställande, så kallade satisfierande lösningar.

Vidare har empiriska undersökningar påvisat att de kalkylmetoder som an-
vänds vid bedömning av kostnaderna i projekt är ineffektiva – de ger inte
korrekt kunskap om det framtida utfallet (Packendorff 1993)9. Osäkerheten i
kalkylmodellerna kan delvis tillskrivas projektens engångskaraktär och
komplexitet. Kalkylmodellernas ineffektivitet är inte överraskande. Det bör
rimligen vara svårt att beräkna exakta kostnader för en komplex uppgift som
aldrig genomförts tidigare. Dessutom är det svårt att räkna ut lönsamheten
av ett projekt som syftar till organisationsförbättringar, kompetensökningar
och stärkt projektkultur. Likaså är lönsamheten svår att bedöma för utveck-
ling av nya produkter för en potentiell marknad. Vad är t ex förbättrade
kundrelationer, marknadsandelar, image och utökat sortiment värt omräknat
i intäkter? Problemet har behandlats av Edvinsson & Malone (1997) i arbe-
tet med Skandias Navigator – en modell för beräkning av struktur och
humankapital i företag. Kundorderprojekt, där en direkt beställning med
kontrakterad ersättning är underlag för projektet, tycks vara den projekttyp
som har största möjligheten till en tillfredsställande lönsamhetsbedömning
på förhand.

Trots att en fullständig beslutsrationalitet inte synes möjlig i praktiken och
att kalkylmetoderna inte fungerar tillfredsställande förekommer dock upp-
fattningen att ” bättre en felaktig kalkyl än ingen alls”  (Packendorff 1993)10.

Affärsmässig styrning före projektgenomförandet

Utifrån ett satsningsperspektiv görs en förstudie för att utvärdera projektets
möjligheter till genomförande och lönsamhet för organisationen. Enligt det
affärsmässiga perspektivet skall projektet passa in i organisationens portfölj
av uppgifter, bidra till organisationens affärsmål samt bidra till att resursan-
vändningen totalt i organisationen sker på bästa sätt (EPMI 1999).

                                                     
9 Urspungligen ur Jansson (1992).

10 Ursprungligen ur Jacobowsky (1991).
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Förstudier görs egentligen inför de flesta uppgifter – mer eller mindre for-
mellt. För projekt och andra större satsningar kan formella förstudier
genomföras enligt specificerade procedurer och regler. Ett exempel är Erics-
sons projektmodell PROPS (EPMI 1999) där förstudien skall ske enligt en
specificerad arbetsordning och där nödvändiga roller är definierade med
specificerat ansvar och befogenheter både på den affärsmässigt styrande ni-
vån och på den verkställande projektledande nivån. Resultatet av förstudien
skall ligga till grund för ett formellt affärsbeslut (en s k tollgate) att eventu-
ellt gå vidare och genomföra projektet.

Det är inget speciellt för just projekt att uppgiften måste värderas, prioriteras
och innebär risker för organisationen. Eftersom projekt är engångssatsningar
är dock osäkerheten större jämfört med de operativa arbetsuppgifter som kan
genomföras med utprovade, förfinade processer och metoder.

I ett satsningsperspektiv avgörs projektets berättigande av lönsamheten för
organisationen. Det avgörande kriteriet för ett lyckat projekt är effekten i
organisationen av projektet. Huruvida projektet verkligen är lönsamt beror
på flera omständigheter, där leveransen av projektresultatet i rätt tid och till
rätt kostnad bara är en påverkande faktor bland andra (EPMI 1999).

Affärsmässig styrning under projektgenomförandet

Under projektets genomförande görs återkommande affärsmässiga bedöm-
ningar av projektets möjligheter att nå projektmålet och bidra till lönsamhet
för organisationen. Trots ovan angivna svårigheter med kalkyleringen är det
vanligtvis lämpligt med en affärsmässig bedömning av projektet mellan
varje projektfas (Packendorff 1993). Exempelvis föreskriver Ericssons pro-
jektmodell PROPS att formella affärsbeslut enligt en specificerad procedur
skall tas vid minst fem förutbestämda tillfällen under projektets gång (EPMI
1999).

Affärsmässig styrning är också inriktad på att skapa ett effektivt projektge-
nomförande. Det finns en mångfald faktorer som påverkar projektets effek-
tivitet och den affärsmässiga styrning under projektgenomförande kan t ex
fokusera på följande:

• Att implementera metoder för projektgenomförandet.

• Att säkra nödvändig kompetens i organisationen.
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• Att skapa och upprätthålla en god projektkultur.

• Att skapa och upprätthålla ett bra arbetsklimat.

Projektets resultat utvärderas

Ett lyckat projekt i ett satsningsperspektiv innebär att projektet resulterar i
beräknad nytta för organisationen11. Att värdera projektets resultat i ett orga-
nisationsperspektiv är att se affärsmässigt på resultatmålet. Diskrepans mel-
lan moderorganisationens mål och projektets mål måste undvikas (Packen-
dorff 1993). Detta kan även ses som en värdering av projektets nyttomål
jämfört med dess resultatmål. Nyttomålet är den ekonomiska och kvalitativa
nytta moderorganisationen har på lång sikt av att genomföra projektet, me-
dan resultatmålet är det direkta resultat projektet åstadkommer. I värdering-
en av projektets resultat bör även hänsyn tas till kompetensökning, förbätt-
rade kundrelationer och marknadsandelar (Edvinsson & Malone 1997).

3.4.2 Projekt som plan

En satsning i form av ett projektgenomförande innebär att slutresultatet är
specificerat. Det finns även krav på att slutresultatet skall levereras vid en
viss tidpunkt till en viss kostnad. För att säkerställa att projektmålet nås ut-
vecklas en detaljerad plan över projektgenomförandet. Perspektivet ” projekt
som plan”  leder till fokusering på planeringstekniker och planer.

För att kunna fatta beslut om satsningar på projekt krävs i många fall någon
typ av översiktlig plan för genomförandet. I en förstudie kan en sådan plan
tas fram, tillräckligt detaljerad för att kunna besluta om en satsning på pro-
jektet (jfr Andersen m fl 1994). Den plan som är utgångspunkt för synsättet i
detta avsnitt är dock den projektplan som utarbetas efter ett initialt beslut om
satsning på projektet – och som är tillräckligt detaljerad för att tillämpas i
projektets genomförandefas.

Diskussionen om projektplaner och -planering kan föras utifrån två olika
synsätt (Tjäder 1998). Det ena är hur tillämpningen av olika planeringstek-
niker skall kunna åstadkomma en så korrekt plan som möjligt med syfte att
                                                     
11 T ex ett projekt för att ta fram och implementera ett nytt redovisnings- och kon-
trollsystem kan värderas främst på hur bra det nya systemet fungerar i den dagliga
verksamheten (Westelius 1996).
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förutse resursåtgång, tid och kostnad i projektet. Den allmänt rådande situa-
tionen – att projekt är försenade, för dyra och inte uppnår önskat resultat
(jfr Ivils 1999; Tjäder 1999) skall avhjälpas med allt mer sofistikerade pla-
neringstekniker. Med utgångspunkt i det andra synsättet diskuteras planens
faktiska funktion, dess betydelse för projektarbetet och påverkan på pro-
jektmedlemmarna (Tjäder 1998).

I följande tre avsnitt behandlas först de traditionella projektplaneringstekni-
kerna, därefter diskuteras planens funktion i projektarbetet, slutligen pro-
jektledningsmetoder som stöd för genomförande av projekt.

Tekniker för planering och uppföljning

Den idag dominerande projektledningsläran med tillhörande planeringstek-
niker fick sin starka ställning i och med genomförandet av stora projekt
inom det amerikanska försvaret under 1950- och 1960-talen. Framgångarna i
det amerikanska Polarisprojektet bidrog starkt till att PERT och nätverkstek-
niker i allmänhet fick ett stort genomslag runt om i världen (Engwall 1995).
Enligt denna projektledningstradition som fortfarande har ett starkt inflytan-
de är planeringsarbetet med dess alltmer sofistikerade hjälpmedel den gylle-
ne vägen till framgång. Genom att i planeringsarbetet bryta ner projektet i
små delar som detaljplaneras var för sig, minskas osäkerheten och en
” fullständig definition av projektet”  uppnås12.

Detta synsätt kan ses som en naturlig följd av industrialiseringens syn på
operativ verksamhet och dess behov av planering och rationalitet i genomfö-
randet av organisationens arbetsuppgifter. Trots att projekt traditionsenligt
vanligtvis är både försenade och fördyrade – inte minst systemutvecklings-
projekt (Tjäder 1999) – håller den amerikanska projekttraditionen med dess
fokusering på en väl genomarbetad, ” korrekt plan”  ett fast grepp om värde-
ringar och arbetssätt i de flesta projektledningsskolor (Engwall 1995).

En vanlig uppfattning är att projektplaneringen syftar till mer än att fram-
ställa en tidplan och budget för projektet. Enligt t ex PMBOK (PMI 2000)
kan projektplaneringen sägas bestå av följande delmoment13:

                                                     
12 Se Engwall (1995) för en utförlig redogörelse av de amerikanska projektplane-
ringsteknikernas uppkomst och påverkan på vår tids projektledningslära.

13 Liknande sammanställningar kan även göras ur Andersen m fl (1994) samt Harri-
son (1992).
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• Analys av projektets intressenter.

• Analys av krav och formulering av projektmål.

• Strukturering av projektarbetet (nedbrytning av projektarbetet till
mindre arbetspaket).

• Tidsättning av arbetspaketen, dvs. en beräkning av resursåtgång (antal
personer), arbetstimmar och utförandetid (kalendertid).

• Bestämning av den logiska ordningen för arbetspaketens utförande.

• Beräkning av utförandetiden för hela projektet (kalendertid).

• Budgetering.

• Definition av projektorganisationens nödvändiga roller med ansvar, be-
fogenheter och kompetens.

• Definition av kommunikationsvägar och rapporteringsrutiner.

• Analys av risker och möjligheter.

• Resursallokering.

Denna uppräkning beskriver visserligen ett sekventiellt flöde, men utförs i
praktiken snarare som en iterativ process. Exempelvis kan analysen av risker
eller beräkningen av resursåtgången påverka hela planens utformning. Man
kan då behöva göra en ny strukturering av projektarbetet (eller åtminstone
en del av det) och återigen bestämma den logiska ordningen mellan aktivi-
teterna.

Eftersom projektarbete ofta innebär att planera trots stor osäkerhet om vad
arbetet kommer att bestå av, tillämpas grundprincipen att bryta ner helheten
successivt i allt mindre delar. Enligt traditionell projektplaneringsteknik är
därför det första momentet i tidsplaneringen att framställa en ” Work Break-
down Structure”  (WBS) – en nedbrytning av hela projektarbetet i hanterbara
arbetspaket (jfr Harrison 1992; Engwall 1995).

Datorstöd för projektplanering och uppföljning

Tron på planeringens betydelse för ett lyckat projektgenomförande har drivit
fram alltmer sofistikerade planeringsverktyg. De datoriserade planerings-
verktyg som existerar idag bygger till största delen på de planeringstekniker
som funnits sedan 1950-talet. Användningen av datorstöd möjliggör dock
snabba och komplicerade analyser samt större möjligheter till databehand-
ling.
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Ett av de första datoriserade planeringsverktygen kom redan 1959/60 och
hette RAMPS – Resource Analysis and Multi-Project Scheduling (Gordon
& Tulip 1997). Man påstod att RAMPS gav optimala resultat (något som
tonats ned med tiden). Under 1960-talet utvecklades och marknadsfördes
flera verktyg från IBM, Honeywell och ICL med liknande funktioner som
RAMPS. Systemen krävde stora investeringar i hård- och mjukvara.

I och med att persondatorn utvecklades under 1970- och 1980-talen ökade
antalet tillgängliga verktyg för projektplanering. Fortfarande var fokus på
resursallokering och tidplaner och fortfarande gällde samma grundläggande
synsätt och tekniker som för RAMPS. Det som främst har tillkommit i och
med den explosionsartade utvecklingen av datorkapaciteten under dessa fyra
decennier är alltmer sofistikerade och användarvänliga gränssnitt, databaser
och grafiska möjligheter (Gordon & Tulip 1997).

Ett tidigt svenskt exempel på datorstöd för projektledning är PLV –
” Projektledarens verktygslåda”  (Projektstyrning AB 1982) som innehöll
funktioner för WBS (Work Breakdown Structure), tid- och resursplanering
samt uppföljning.

Dagens arsenal av datoriserade verktyg för projekthantering omfattar – för-
utom de traditionella planeringsverktygen – verktyg för riskanalyser, affärs-
scenarier, dokumentmallar och webb-baserade virtuella projektrum (VPR).

Planens betydelse och funktion

De ca 50 år gamla amerikanska projektplaneringsteknikerna utgör fortfaran-
de ett paradigm för hur ett lyckat projekt skall planeras och genomföras.
Teknikerna har dock inte visat sig så effektiva när det gäller att förutse hur
projektet kommer att genomföras. Inom t ex mjukvaruutvecklingsindustrin
har det varit närmast en regel att projekten inte lyckats leverera vare sig i tid,
till rätt kostnad eller ens rätt produkt (jfr Tjäder 1999; Humphrey 1989).

En förklaring kan finnas i projektens engångskaraktär. Vid en närmare
granskning av projektplaners och -planeringars förutsättningar och konse-
kvenser uppstår en motsägelsefull situation (Tjäder 1998). Planens betydelse
för projektets genomförande och framgång har betonats av flera forskare.
Samtidigt är kunskap om proceduren en förutsättning för att redan från bör-
jan kunna upprätta en realistisk plan. Problemet är att projekt avser engångs-
uppgifter och någon detaljerad kunskap om genomförandet kan oftast inte
finnas. Trots denna uppenbara paradox leder misslyckade projekt inte till
ifrågasättande av planeringens roll i projekten. I stället skylls förseningar
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hellre på t ex bristfällig kompetens i planeringsarbete och uppföljning (Tjä-
der 1999).

Idag har dock flera alternativa idéer och synsätt framförts (bl a Goldratt
1990). En orsak till problemen med att förutsäga hur arbetet kommer att
fortlöpa är enligt Goldratt den mänskliga faktorn som medför att den tid som
finns tillgänglig för arbete tenderar att fyllas ut med råge. Den extra tid som
för säkerhets skull (på grund av osäkerheten) adderas till den estimerade
arbetstiden, kommer endera att utnyttjas direkt och leda till lägre arbetstem-
po i inledningen eller också undviker man att rapportera om arbetet klaras av
tidigare än beräknat. Det fungerar alltså inte att vid tidsättning av arbetspa-
ket lägga till extra tid för oförutsedda händelser.

I korthet innebär Goldratts lösning att varje arbetspaket tidsätts med anta-
gandet att allt kommer att gå friktionsfritt. All extra tid som projektet kan
behöva (och troligtvis delvis behöver) samlas i en stor buffert och läggs i
slutet av projektplanen. När något oförutsett inträffar tas extra tid ur den
gemensamma bufferten.

Förhållningssättet till den färdiga projektplanen kan alltså diskuteras. Frågan
är om planen skall ses som ett fastslaget dokument som ovillkorligen skall
uppfyllas och därför skyddas med alla medel. Eller skall planen betraktas
som en ungefärlig beskrivning av hur vi trodde att arbetet såg ut innan pro-
jektet startade? Det råder dock enighet om att planering är viktigt i projekt.
Inte enbart för att precisera hur framtiden kommer att se ut i detalj – utan
även för att planeringsprocessen skapar förståelse för uppgiften samt del-
aktighet och sociala bindningar mellan projektdeltagarna (Tjäder 1999;
EPMI 1999).

3.4.3 Projekt som temporär organisation

Genomförande av projekt innebär en möjlighet och en nödvändighet att ska-
pa en skräddarsydd organisation just för den aktuella uppgiften. Projektets
organisation skall anpassas efter uppgiften, dvs. dels det förväntade resulta-
tet (tid, kostnad och specifikationer), dels den strategi och plan som valts för
genomförandet.

Det som främst skiljer en projektorganisation från en ” vanlig”  organisation
är att projektorganisationen är temporär, att den avsiktligt har en begränsad
livstid (Engwall 1995). Packendorff (1993) menar att endast organisationer
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som är avsedda att upphöra (och upphör) vid en bestämd framtida tidpunkt
kan klassas som temporära14.

Grunder för organisationsstrukturen

Den vanligaste formen för en projektorganisation är den traditionella hierar-
kiska organisationsmodellen15. Styrkan med den hierarkiska modellen är att
befogenheter och ansvarsområden klargörs. En svaghet är att den inte säger
något om projektets förhållande till linjeorganisationen eller vilka uppgifter
som åläggs individer som inte ingår i någon av projektorganisationens rutor
(Andersen m fl 1994).

Projektorganisationen kan struktureras enligt olika principer (Engwall
1995). Grupper och delprojekt kan bildas med utgångspunkt i:

• Olika delar av det resultat som skall tas fram. Varje delprojekt tar fram
en del av den färdiga produkten.

• Faser eller etapper i projektet. De olika delprojekten bygger vidare på
andra delprojekts arbete i kronologisk ordning.

• Projektmedarbetarnas specialist- och kompetensområden.

Projektorganisationens relation till linjeorganisationen

I en operativ verksamhet är det chefer med befogenheter att besluta om sats-
ningar som kan initiera (och avsluta) projekt. När en satsning på ett projekt
är beslutad ges ansvaret för verkställandet till en utsedd projektledare. Pro-
jektets förhållande till linjeorganisationen kan åskådliggöras med tre renod-
lade exempel (Engwall 1995)16:

1) Projektet genomförs helt inom en eller flera existerande linjefunktioner
eller sektioner. Ingen explicit projektorganisation bildas. En chef i linje-
organisationen ansvarar för genomförandet av projektet som en del av

                                                     
14 För en genomgång av olika synsätt på temporära organisationer som rationella,
naturliga och öppna system samt organisationer som kulturer, se Packendorff (1993).

15 Se t ex Engwall (1995), Andersen m fl, (1994), Harrison (1992) och EPMI (1999)
för beskrivningar av en projektorganisations beståndsdelar.

16 Se även Andersen m fl (1994), Harrison (1992) och Packendorff (1993).
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sitt vanliga arbete. Projektmedlemmar är de som ingår i de aktuella lin-
jefunktionerna.

2) En särskild enhet skapas i linjeorganisationen för projektets genomfö-
rande. Projektledaren är enhetschef med befogenheter som motsvarar
andra chefers på samma nivå i linjeorganisationen. Projektmedlemmarna
flyttas till den nya enheten och ställs under projektledarens befäl.

3) En explicit projektorganisation skapas som bildar en matris med linjeor-
ganisationen under projektgenomförandet. En projektledare utses och
ges befogenheter att genomföra projektet. En vanlig lösning är då att
projektmedlemmarna behåller sin ordinarie plats i organisationen under
den tid de arbetar i projektet. Följden blir att projektmedlemmarna har
två chefer (med olika uppgifter) – den ordinarie linjechefen samt pro-
jektledaren.

Det finns både för- och nackdelar med dessa lösningar. Om projektmedlem-
marna tas bort från linjen och placeras i projektet på heltid, helt styrda av en
projektledare, kommer visserligen avskärmningen att leda till ökat fokus på
uppgiften men det innebär även en ökad risk att syftet med projektet glöms
bort (Andersen m fl 1994). En lösning där projektmedlemmarna istället har
kvar sin plats i linjen gör att projekten kommer att upplevas som linjens an-
svar i högre grad. Det är också viktigt att organisera projektet så att man har
frihet att ta med olika resurser på olika stadier i projektet. Ofta uppstår ett
behov av att ändra organisatorisk struktur under projektets livstid (Harrison
1992).

I en balanserad och effektiv maktsituation delar cheferna på befogenheter
och ansvar. Projektledaren ansvarar för att en projektplan upprättas. Med
stöd av projektplanen avgör projektledaren vad som skall utföras och när
detta skall ske, för att projektmålet skall nås. Den ordinarie linjechefen av-
gör och ansvarar för vem som skall utföra arbetet och hur detta skall gå till
(avseende tillämpning av tekniker, verktyg och metoder). Spelreglerna mel-
lan projektet och linjen bör lösas i en principdiskussion där roller specifice-
ras både inom projektet och i den omgivande organisationen (jfr Packen-
dorff 1993; EPMI 1999).

3.4.4 Projekt som samarbetsform

Enligt Targama (1978) är begreppet arbetsform ett uttryck för mönster ifråga
om arbetssätt och relationer mellan inblandade människor. Targama identifi-
erar fyra arbetsformer, tillämpade i administrativt utvecklingsarbete:
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expertlösnings-, projektförankrings-, linjechefs- och processmodellen. Som
grund för klassificeringen av olika arbetsformer används tre viktiga dimen-
sioner: maktfördelning, rollfördelning och struktur-/processorientering.

Eftersom ett projekt är en engångsuppgift uppkommer oftast med nödvän-
dighet ett behov av att samarbeta i nya grupper med nya relationer och makt-
förhållanden. Projekt kan betraktas som en arbetsform med speciella möns-
ter för arbetssätt och relationer mellan individer.

I följande avsnitt behandlas några konsekvenser av att organisera individer i
en temporär projektorganisation. Fokus riktas mot relationer (makt- och roll-
fördelningar) mellan individer i projektarbete – mot projekt som samarbets-
form.

Individer och team i den temporära projektorganisationen

Oavsett vilken struktur som väljs för projektorganisationen, påverkas effek-
tiviteten i arbetet i hög grad av hur enskilda individer och team fungerar till-
sammans i projektarbetet. En naturlig konsekvens av att genomföra ett pro-
jekt är att nya grupper av människor tvingas (och ges möjlighet) att arbeta
tillsammans (Andersen m fl 1994). De informella relationerna tar en viss tid
att utveckla och infinner sig inte automatiskt från projektets start. Det finns
en osäkerhet avseende roller – socialiseringen tar tid och kraft (jfr Packen-
dorff 1993). Det är vanligt att de svårigheter som kan uppstå när människor
skall arbeta tillsammans underskattas, speciellt om individerna inte känner
varandra sedan tidigare (Andersen m fl 1994).

Enligt Harrison (1992) kan graden av samarbete mellan individer i en grupp
anges på en skala där ytterlighetsvärdena är ” konflikt”  respektive
” teamwork” . Vid gruppens bildande råder (idealt sett) ett neutralt förhål-
lande mellan gruppens medlemmar. Med en positiv utveckling går gruppen
mot ökat samarbete och ” teamwork” .

En liknande teori och modell är FIRO (Fundamental Interpersonal Rela-
tionship Orientation) av Schutz (1989). FIRO beskriver en grupps utveckling
i tre faser. En ny grupp befinner sig initialt i tillhörandefasen och vägen till
en effektiv grupp går genom en rollsökningsfas som karakteriseras av kon-
flikter och rollsökning. Efter rollsökningsfasen kommer gruppen (vid en po-
sitiv utveckling) enligt FIRO-teorin in i en samhörighetsfas. Den effektiva
gruppen (teamet) i samhörighetsfasen karakteriseras av engagemang, öppen
kommunikation och förtroende. Det råder en öppenhet för idéer, åsikter och
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känslor samt en avslappnad och informell stämning (Schutz 1989, 1994;
Harrison 1992) .

Relationer i matrisorganisationen

En balanserad och effektiv maktsituation där projektledare och cheferna i
linjeorganisationen delar på befogenheter och ansvar, kommer att fungera
effektivt i praktiken enbart om projektledaren och cheferna har goda relatio-
ner och är flexibla. Det gäller bl a att kunna avstå från sina rättigheter över
projektmedlemmar när det gynnar organisationens bästa (Harrison 1992;
Andersen m fl 1994).

Även om linjechefer och projektledaren skall dela på ansvar och befogen-
heter kan en av chefstyperna i praktiken framstå som den starkaste. I organi-
sationer med stark linjetradition och starka linjechefer uppstår ofta en skill-
nad mellan projektledarens reella befogenheter och ansvar – ett ” befogen-
hetsgap”  – vilket innebär att ansvaret i praktiken överstiger befogenheterna
(Harrison 1992).

På grund av befogenhetsgapet måste projektledaren kunna hantera relationen
till linjeorganisationen på ett smidigt sätt. Det är en utmaning att få alla
projektberörda (styrgrupp, verksamhetsledning, linjechefer, projektmed-
lemmar och uppdragsgivare) att arbeta tillsammans för projektet (Andersen
m fl 1994). Olika intressen i projektresultatet kan finnas beroende på skilda
organisatoriska tillhörigheter. Eftersom den formella makten oftast saknas i
projektledarrollen måste en projektledare kunna nå resultat (t ex i förhand-
lingar om resurser) med hjälp av sina personliga egenskaper och politiska
manöverskicklighet (Harrison 1992).

Projektledarens chefs- och ledarskap

Som rubriken antyder finns det en skillnad mellan chefs- och ledarskap.
Chefskap kan definieras som ” åstadkommande av resultat genom andra”
(Harrison 1992). Chefskap utövas genom formellt erhållna befogenheter.
Ledarskap kan definieras som ” att påverka andra så att de engagerat strävar
för att uppnå gemensamma mål”  (Hersey & Blanchard 1993). Frågan är vad
som krävs av en projektledare för att klara av de interna och externa relatio-
nerna under ett projektgenomförande. I och med att en projektorganisation
bildas blir projektledaren chef i en formell hierarkisk organisation. Kortsik-
tigheten och vetskapen om upplösning påverkar dock chefs- och ledarskapet.
Exempelvis minskar behovet av att hävda auktoritet – energin kan fokuseras
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på uppgiften (Packendorff 1993). De individuella projektmedlemmarna på-
verkas endast temporärt och delvis av projektledarens tillfälliga auktoritet.

Den temporära projektorganisationen har vanligen ett klart uttryckt tidsbe-
gränsat mål och ofta kan den enskildes handlingar påverka projektresultatet,
dvs. måluppfyllelsen, på ett synbart sätt (Packendorff 1993). Följaktligen är
det viktigt att samsyn råder om projektmålen och på vilket sätt de skall upp-
nås. Eftersom projektledaren inte kan utnyttja en formell hierarkisk auktori-
tet till fullo, blir projektledarens ledarskapsförmåga avgörande för resultatet,
det vill säga förmågan att påverka alla projektintressenter så att de
” engagerat strävar mot projektmålen”  (Harrison 1992). Om projektmedlem-
marna aktivt deltar i målformuleringen kan acceptans och engagemang ska-
pas för projektmål och projektarbete (jfr EPMI 1999; Packendorff 1993).

De problem projektledaren ställs inför är både interna och externa relativt
projektet. En projektledare måste skapa en uppgiftsgemenskap och goda
personliga relationer mellan människor som från början är främmande för
varandra (Andersen m fl 1994). Projektledaren skall också klara av att an-
passa sitt ledarskap efter projektmedlemmarnas förmåga att självständigt
formulera mål och lösa uppgifter. Hersey & Blanchard (1993) kallar detta
för situationsanpassat ledarskap (SAL). Även i FIRO-teorin (Schutz 1989)
betonas nödvändigheten att anpassa ledarstilen efter en grupps utveckling.
Under rollsökningsfasen minskar gruppens effektivitet och en projektledare
måste alltså kunna hantera konflikter för att projektgrupperna skall ta sig
vidare in i den effektiva samhörighetsfasen.

I projekt som är omfattande och drar ut på tiden över flera år kan ett annat
ledarskap vara nödvändigt jämfört med det i kortare projekt. Ett projekt som
är utdraget i tiden kan leda till att projektorganisationen institutionaliseras,
dvs. förvandlas från temporär till ” fast”  organisation. Enligt Adizes (1988)
livscykelperspektiv riskerar projektet som organisation att hamna i ett till-
stånd av byråkratisering om projekttiden blir utdragen. En ledare bör i detta
skede vara en person med visionär kraft som kan förena och integrera indi-
viderna i projektet.

3.5 Processer och projekt
Vilka likheter och skillnader finns mellan process och projekt? Bägge be-
greppen är flitigt tillämpade i såväl litteratur som praktisk verksamhet.
I följande avsnitt ges en kortfattad beskrivning av processbegreppet och ett
försök till jämförelse med projektbegreppet.
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3.5.1 Processer

Begreppet process (från latinets processum vilket betyder framskrida, gå
framåt) är liksom projektbegreppet tillämpat på så många olika företeelser
att det är svårt att definiera entydigt. Ordet används i många sammanhang,
t ex medicinsk process, inlärningsprocess och rättsprocess. En generell defi-
nition av processbegreppet i företagssammanhang är:

” En helhet av sammanhängande aktiviteter som avslutas med ett re-
sultat som har ett påtagligt värde för (interna eller externa) kunder”
(Goldkuhl 1995b, sid.2).

Processer tillämpade i affärsdrivande organisationer benämns ofta verksam-
hetsprocesser. Tolis & Nilsson (1996, sid.162) ger följande definition:

” En verksamhetsprocess är ett förlopp (skeende) som består av en,
eller flera, sammanhängande aktiviteter (operationer) som behövs för
att leverera en produkt eller tjänst med ett påtagligt värde för kund
(klient).”

Rummler & Brache (1995) definierar verksamhetsprocess som ” en serie steg
designade att producera en produkt eller tjänst” , och delar in verksamhets-
processerna i tre typer:

• Primära processer som producerar resultat till organisationens kunder.

• Stödjande processer som producerar produkter nödvändiga för att orga-
nisationen skall kunna bedriva sin verksamhet.

• Ledningsprocesser som innehåller aktiviteter utförda av ledningen till
stöd för de övriga processerna.

Det svenska begreppet verksamhetsprocess motsvaras i stort sett av det eng-
elska uttrycket ” business process” . Den direkta översättningen av business
process – affärsprocess – kan definieras som ett specialfall av verksamhets-
processen. Goldkuhl (1995b, sid.23) ger begreppet affärsprocess följande
betydelse:

” En affärsprocess är en operativ verksamhetsprocess som initieras
och styrs genom affärsrelationer mellan leverantör och kund och
därmed av olika affärsgeneriska handlingar som erbjudanden, förfrå-
gan, order, ömsesidiga åtaganden och fullföljanden av åtaganden.”

Synsättet att en fokusering på verksamhetens processer ger bättre möjlighe-
ter att effektivisera och samordna alla aktiviteter i en affärsdrivande organi-
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sation, har omtalats och tillämpats i stor utsträckning under det senaste de-
cenniet. Porters (1985) värdekedja är ett klassiskt exempel på hur en proces-
syn kan tillämpas vid beskrivning och design av en affärsdrivande organisa-
tions verksamhet. Informationsteknikens utveckling har gett nya möjligheter
att återskapa och designa organisationens processer och uppnå en dramatisk
förbättring av t ex ledtiderna mellan kundens beställning och produktens
leverans (Davenport 1993). I flera fall har dock en alltför stor processfo-
kusering och effektivitetssträvan lett till att organisationer – som visserligen
effektiviserat sina processer – misslyckats totalt med att skapa lönsamhet på
grund av att samstämmighet saknats mellan företagets processer, strategier
och affärsidé (Keen 1997).

3.5.2 En jämförelse mellan operativ verksamhetspro-
cess och projekt

Eftersom ovanstående definitioner av verksamhetsprocess även inrymmer
uppgifter som påminner om projekt, behövs en närmare avgränsning och
precisering av processbegreppet för att en jämförelse med begreppet projekt
skall bli meningsfull.

Antag att syftet med en viss typ av verksamhetsprocess är att säkra ett slut-
resultat genom tillämpning av ett antal standardiserade (repeterbara och in-
trimmade) arbetsmoment. Säg vidare att vi ger denna processtyp beteck-
ningen operativ verksamhetsprocess. Definitionen av denna operativa verk-
samhetsprocess kan formuleras:

” En specificerad repeterbar helhet av sammanhängande aktiviteter,
genomförda av aktörer, och som leder till ett säkerställt resultat.”

Utgångspunkten är att denna operativa verksamhetsprocess är möjlig att re-
petera och därmed att standardisera. Eftersom syftet är just att säkra ett be-
teende och ett slutresultat förutsätts att de olika arbetsstegen i processen kan
mätas under varje genomförande av processen. Med utgångspunkt i ovanstå-
ende antaganden och preciseringar kan en jämförelse mellan begreppen gö-
ras enligt de karakteristika som tidigare ställts upp för projektet (se avsnitt
3.2).

• Temporär natur

Både den operativa verksamhetsprocessen och projektet är temporära med
avseende på varje genomförande. Med temporär avses främst att uppgiften
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inte är ständigt pågående utan kan betraktas som temporär i förhållande till
organisationens verksamhet över tiden. Att en uppgift är temporär medger
också att start och sluttidpunkter kan specificeras.

• Specificerat mål

Målet i projektet är väldefinierat men kommer troligtvis att ändras något
under projektets gång. Det är vanligt (och ofta även inberäknat) att projekt-
målet kommer att förfinas, utvecklas eller förändras under genomförandet.

Den operativa verksamhetsprocessens mål är väldefinierat och ligger fast
under genomförandet. Även om målet är fokuserat på resultatet av processen
ingår även tid och kostnad som två parametrar. Varje eventuell avvikelse
från måluppfyllelsen leder till korrigering av processen inför nästa genomfö-
rande.

• Komplexitet

Både projekt och processer kan vara komplexa till sin natur. I denna jämfö-
relse mellan den operativa verksamhetsprocessen och projektet karaktärise-
ras projektet som mest komplext – men undantag kan finnas.

• Engångskaraktär

Tillvägagångssättet (och oftast även resultatet) i projekt är av engångska-
raktär. I den operativa verksamhetsprocessen är resultatet samt alla aktivite-
ter oftast repeterbara och standardiserade. I ett perspektiv är syftet med den
operativa verksamhetsprocessen att säkra resultat och genomförande genom
upprepade genomföranden och revideringar av proceduren, vilket helt skiljer
sig från syftet med ett projekt.

• Signifikans för organisationen

Ett projekt i operativ verksamhet bedöms och värderas vid upprepade till-
fällen med avseende på projektets bidrag till den långsiktiga lönsamheten.
Det är införstått att projektet i princip kan avbrytas när som helst på affärs-
mässiga grunder. Även om projektet är uppbundet av ett kundkontrakt kan
omvärdering som kalkylerar med kostnaden för kontraktsbrott mot kund leda
till att projektet avbryts.

En operativ verksamhetsprocess genomförs vanligtvis i sin helhet utan att
affärsmässiga bedömningar och beslut avbryter genomförandet.
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3.5.3 Projekt och process?

Det visar sig att även vid en jämförelse mellan en speciell (tillrättalagd) typ
av process och projekt finns det stora likheter. Båda är temporära och kan
vara relativt komplexa. En stor skillnad tycks ligga i den operativa verksam-
hetsprocessens standardiserade karaktär kontra projektets engångskaraktär
och därmed högre osäkerhetsgrad.

I min jämförelse har jag valt att jämföra ytterligheterna på ett kontinuum av
projektets och processens karakteristika. Det finns även exempel på uppgif-
ter i en organisation som är en kombination av process och projekt. Exem-
pelvis kan en produktutveckling som gäller en ny version av en befintlig
produkt eller en ny modell i samma produktserie, kännetecknas av såväl en-
gångskaraktär som standardisering. Många moment och etapper i utveck-
lingsarbetet drar nytta av tidigare genomföranden och påminner delvis om
en repetitiv process, medan andra delar av arbetet innebär helt nya erfaren-
heter för organisationen.

3.6 Från planeringsverktyg till projekt-
modeller

För att genomföra ett projekt behövs speciella organisationsformer, infor-
mationssystem, planeringstekniker samt hantering av nya sociala relationer.
PMI (2000) menar att projektledning är tillämpningen av kunskap, verktyg
och tekniker i projektaktiviteter. Därmed uppkommer också behovet av en
speciell arbetsform för projektledare (Harrison 1992).

För att öka säkerheten, effektiviteten och kvaliteten vid projektgenomföran-
de kan standardiserade procedurer tillämpas (Andersen m fl 1994). Procedu-
rerna kan dels knytas till bestämda faser i projektet, dels vara periodiskt
återkommande. Alla dessa procedurer kan sammanställas till en projektled-
ningsmetod som tillämpas vid varje projektgenomförande. Detta för tanken
till den operativa verksamhetsprocessen. Även om projekt är engångsupp-
gifter kan ett processtänkande tillämpas med avseende på projektledningen.

Från att främst ha varit fokuserade på planeringstekniker influerade av de
amerikanska nätplaneringsmetoderna från 1950-talet (Engwall 1995), har
projektledningsmetoderna utvidgats till att omfatta t ex kravanalys, målfor-
mulering, riskanalys, koordinering, kommunikation, ledarskap och uppfölj-
ning i projektarbete.
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Många organisationer har det senaste decenniet utvecklat övergripande pro-
jektmodeller som omfattar mer än bara projektledningsmetoden för ett en-
skilt projekt. Projektmodellerna syftar oftast till att stödja och styra organi-
sationens hela projekthantering, men kan vara av olika storlek/omfattning
och tillämpas på olika sätt. En projektmodell består generellt sett av ett antal
normativa riktlinjer med avseende på projekthanteringen.

Enligt Tjäder (1999) kan en projektmodell ses som en formell beskrivning
som innefattar en metod och rolldefinitioner. Projektmodellens rollbeskriv-
ningar inkluderar vanligtvis även den affärsorienterade projektstyrningen
med roller som:

• Projektbeställare – den inom organisationen som är affärsmässigt ansva-
rig för projektets genomförande.

• Resursägare – de chefer som förser projektet med resurser.

• Intern mottagare – den som tar över ansvaret för projektresultatet när
projektet avslutas.

• Projektstyrgrupp – en grupp chefer (ofta projektbeställaren, resursägare
samt intern mottagare) som tillsammans stödjer projektets genomför-
ande.

En projektmodell kan dessutom omfatta riktlinjer för dokumentation och
informationsflöden, kontroll av projektstatus, samverkan mellan projekt- och
linjeorganisation samt för affärsmässiga beslut och bedömningar av projek-
ten (jfr PROPS (EPMI 1999) och PRINCE2 (CCTA 2000)).

En vanlig uppfattning är att användningen av en projektmodell som ett stöd
för projekthanteringen kan öka effektiviteten och affärsorienteringen i pro-
jekten. En generell projektmodell bör följaktligen omfatta riktlinjer för den
affärsorienterade styrningen av såväl det enskilda projektet som organisatio-
nens projektportfölj.

3.7 Projektivitet som organisatorisk förmåga
Organisatorisk förmåga kan anses bestå av individuell kunskap, institutiona-
liserad gemensam kunskap, artefakters funktionalitet samt språkliga och
bildliga beskrivningar av förmåga (Goldkuhl & Nilsson 2000).

Denna avhandling fokuserar på organisationers förmåga att tillämpa projekt-
arbetsformen. Detta innebär för det första att fokus flyttas från definitionen
av organisatorisk förmåga i ett generellt perspektiv, till förmåga med avse-
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ende på projekthantering. För det andra fokuseras inte på det enskilda pro-
jektet utan på organisationens generella förmåga att tillämpa projektarbets-
formen i alla projekt i projektportföljen. Den organisatoriska projekthante-
ringsförmågan kan bedömas ur flera aspekter såsom projekteffektivitet,
-kvalitet, -mognad, -resultat samt förmågan till organisatoriskt lärande vid
tillämpning av projektarbetsformen.

3.7.1 Projekteffektivitet

Effektivitet kan uttryckas som det uppnådda resultatet i relation till resursin-
satsen. På individnivå påverkas effektiviteten av kompetens och tillämp-
ningen av verktyg, processer och metoder. Effektiviteten i arbetet påverkas
även av individens arbetstillfredsställelse och motivation. Upplevelsen av
framgång i arbetet och ett erkännande för ett gott utfört arbete, men även
arbetsinnehållet i sig självt samt möjlighet till ansvarstagande är exempel på
faktorer som leder till arbetstillfredsställelse och motivation (Rubenowitz
1984).

Hersey & Blanchard (1993) för fram en modell med sju faktorer som påver-
kar individers möjlighet att genomföra en arbetsuppgift i en organisation. De
sju faktorerna är individuell förmåga, förståelse, organisatoriskt stöd, moti-
vation, utvärdering/återkoppling, lämplighet/giltighet enligt gällande normer
samt restriktioner/villkor i omgivningen.

Organisationens förmåga att möjliggöra individuella aktiviteter är en aspekt
av effektivitet i projektarbetsformen. Den organisatoriska effektiviteten på-
verkas även av koordinering och samverkan, dels mellan projektets aktivi-
teter och individer, dels mellan projektorganisationen och linjeorganisatio-
nen (EPMI 1999). Rummler & Brache (1995) uttrycker det som: ” Hur orga-
nisationen hanterar gränssnitten mellan aktiviteter och funktioner” .

En förutsättning för effektivt genomförande av projekt är även en gemensam
syn på hur projektarbetsformen skall tillämpas. Rådande värderingar och
synsätt som styr organisationens användning av projektarbetsformen är vik-
tiga beståndsdelar i organisationens projektkultur. Projektkulturen omfattar
inte bara det interna projektarbetet utan även samspelet mellan linje och
projekt (Andersen m fl 1994).
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3.7.2 Projektkvalitet

Organisationens förmåga att uppnå kvalitet i projekt kan (precis som i andra
uppgifter) bedömas utifrån olika synsätt. Enligt ett synsätt är kvalitet lika
med ” överensstämmelse med krav”  (Crosby 1979). Ett vanligt kvalitetskrite-
rium i projekt är att arbetet genomförs enligt de krav som organisationen
ställer. Flera kvalitetsmodeller (t ex ISO 9000-14000) fokuserar på hur väl
organisationens specificerade krav på arbetssätt, procedurer (processer) och
dokumentation efterlevs i verksamheten. Ett annat kvalitetskriterium
(i praktiken kvalitetsmål) är att resultatet överensstämmer med uppställda
krav (Crosby 1979).

Kvalitet som ” överensstämmelse med krav”  kan sägas stå för en produkt-
ionsorienterad kvalitetssyn. En kundorienterad kvalitetssyn innebär att man
fokuserar på att möta kundens förväntningar (Norling & Olsen 1994;
Edvardsson 1996). Att följa ett dokumenterat arbetssätt och leverera en fel-
fri produkt leder inte automatiskt till att kunden eller mottagaren är nöjd
med projektets kvalitet. Dels är kundens uppfattning om kvaliteten en funk-
tion av förväntningarna och den upplevda prestandan, funktionen och ut-
formningen av slutresultatet. Dels påverkas kundens kvalitetsupplevelser av
hur kontakter och relationer mellan kund och leverantör hanterats och ut-
vecklats under projektets genomförande (Thomasson 1993)17.

Det finns ett flertal olika aspekter som kan bedömas med avseende på orga-
nisationens förmåga att hålla hög kvalitet i projektarbete. Dels med ett pro-
duktionsorienterat fokus på överensstämmelse med krav, dels med ett kund-
orienterat fokus där kundens kvalitetsuppfattning om genomförande och
slutresultat fäller avgörandet.

3.7.3 Projektmognad

Begreppet projektmognad refererar till en organisations förmåga att tillva-
rata erfarenheter från tidigare projektgenomföranden och genomföra pro-
jekten på ett medvetet och reflekterande sätt. Motsatsen är en organisation
som genomför projekten ad hoc, dvs. ” som det faller sig” . De modeller som
hittills existerat för att beskriva organisationens förmåga att tillämpa pro-
jektarbetsformen har främst varit inriktade på projektmognad. Vid en be-

                                                     
17 Se även Normann (1983) om hur mötet med kunden hanteras.
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dömning av organisationens projektmognad fokuseras på i vilken grad erfa-
renheter av projektarbetsformen avspeglas i användningen av procedurer
och organisationsgemensamma processer. I Capability Maturity Model
(CMM, Carnegie Mellon University 1994) beskrivs och bedöms en organi-
sations mognad i genomförandet av mjukvaruutvecklingsprojekt. CMM fo-
kuserar på organisationens förmåga att tillämpa procedurer och processer för
aktiviteter i projektarbetet. CMM betraktas även som en kvalitetsmodell, där
kvalitet fokuserar på ” i överensstämmelse med krav” . Förslag till andra mo-
deller med fokus på projektmognad har förts fram av bl a Kerzner (1998)
samt Fincher & Levin (1997). Modellerna beskrivs kortfattat i avsnitt 3.8.3.

3.7.4 Projektresultat

En analys av den organisatoriska förmågan att tillämpa projektarbetsformen
bör även inkludera resultaten av projekten. Om en analys t ex visar att pro-
cesser tillämpas flitigt i projektarbete men att resultaten ändå uteblir, är det
ett tecken på att förmågan trots allt inte är så hög. Det finns en uppenbar risk
att fokus på processer medför negligering av helhetsperspektivet. Det finns
gott om exempel på företag som misslyckats totalt affärsmässigt trots att de
lyckats fantastiskt med att effektivisera sina processer (Keen 1997). Ett
lyckat projektresultat kan analyseras utifrån flera aspekter. Enligt traditionell
projektledningslära anses ett projekt lyckat om det levererar utlovat resultat i
tid och till planerad kostnad (jfr Selin & Selin 1992; Harrison 1992; Engwall
1995). En utvidgad definition av ” ett lyckat projekt”  är; färdigt i tid, inom
budget, resultatet håller önskad kvalitet, accepterat av kunden, och att kun-
den får användas som referens (Kerzner 1998).

I ett organisatoriskt perspektiv är projektresultatets effekter viktigast. Frågan
är vilket bidrag projektet kan ge till den långsiktiga lönsamheten. Vid en be-
dömning av projektets resultat bör även påverkan på organisationens struk-
turkapital räknas in (Edvinsson & Malone 1997).

3.7.5 Organisatoriskt lärande

En förutsättning för att uppnå bättre projektmognad, -effektivitet, -kvalitet
och -resultat är att organisationen kan lära av erfarenheter, utvecklas och
förbättra sig. Under det senaste decenniet har ” den lärande organisationen”
blivit en av de dominerande organisationsmetaforerna (Albinsson 1998). Det
synsätt som blivit alltmer gällande kan karakteriseras som humanistiskt och
holistiskt, aktörsorienterat och praktiskt (Rohlin m fl 1994). Organisatoriskt
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lärande kan definieras som en process av upptäckter och korrigering av fel
(Docherty 1996). En annan definition är att organisatoriskt lärande är en
process av förbättrat handlande genom bättre kunskap och förståelse. Enligt
Docherty (1996) är organisatoriskt lärande en process som:

• innebär en förändring av organisationens kunskapsbas.

• sker i växelspel mellan den enskilde och organisationen.

• tar hänsyn till existerande föreställningar eller mentala modeller i orga-
nisationen.

• bidrar till anpassning av det inre systemet till omvärlden eller en ökad
kapacitet att lösa problem.

Senge (1995) anser att de flesta organisationer lider av allvarliga ” inlär-
ningshandikapp”  och anger fem ämnesoråden (eller discipliner) som är av-
görande för den lärande organisationen: personligt mästerskap, tankemo-
deller, gemensamma visioner, teamlärande samt systemtänkande.

Argyris (1994) menar det inte är organisationen som utför de handlingar
som leder till lärandet. Det organisatoriska lärandet uppstår genom enskilda
individers lärande i organisationen. Lärande uppstår ur två olika situationer:

1) När överensstämmelse observeras mellan planerad (avsedd) handling
och den faktiska (utförda) handlingen.

2) När den faktiska handlingen inte överensstämmer med den planerade
handlingen och man därefter korrigerar den felaktiga handlingen, dvs.
lärande uppstår enbart om den nya korrigerade handlingen utförs.

Argyris (1994) identifierar två typer av lärande – singel-loop och dubbel-
loop. Ett fel som rättas till utan att ifrågasätta underliggande orsaker och
värderingar kan kallas singel-loop-lärande, medan dubbel-loop-lärande är att
först undersöka, värdera och eventuellt ändra de ingående förutsättningarna
och därefter korrigera beteendet. Singel-loop-lärande passar för repetitiva
arbetsuppgifter medan dubbel-loop-lärande är mer relevant för komplexa
uppgifter av engångskaraktär. Detta kan peka på att effektivt lärande för
projektarbetsformen bör ske enligt dubbel-loop-principen eftersom det ena
projektet inte är det andra likt – det korrekta beteendet är i hög grad kon-
textberoende (jfr Packendorff 1993). Argyris (1994) representerar en syn på
lärande, men det finns även andra ståndpunkter. T ex kan lärande även anses
ha uppstått när kunskapen förändrats, dvs. genom en kognitiv förändring
(Hedberg 1981).
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3.8 Mot en projektivitetsmodell
Denna avhandling skall utmynna i en projektivitetsmodell. Syftet är att pro-
jektivitetsmodellen skall kunna utgöra utgångspunkt och stöd för fortsatt
utveckling av en metod för projektivitetsanalys. I teorikapitlets sista avsnitt
behandlas här begreppen modell, verksamhetsmodeller samt några exempel
på modeller för att bedöma projektmognad. Avsnittet avslutas med en fram-
åtblick i ett resonemang kring utvecklingen av avhandlingens projektivi-
tetsmodell.

3.8.1 Modellbegreppet

I dagligt tal associeras begreppet modell ofta med ord som förebild, exempel
eller mönster. I kunskapande sammanhang står modellbegreppet för en bild
av ett stycke verklighet som i ett analytiskt synsätt är objektiv – dock inte en
exakt avbild som t ex ett fotografi. En modell ska vara en medveten förenk-
ling av den valda verkligheten (Arbnor & Bjerke 1994). Föllesdal m fl
(1993) definierar modell som en representation av något där vissa egenska-
per som är viktiga för det syfte representationen skall användas till är fram-
hävda, medan övriga egenskaper utelämnats. I ett något annat perspektiv står
modellbegreppet för en övergripande struktur eller en översikt (jfr Andersen
m fl 1994).

Inom systemsynsättet skiljer man på den objektiva verkligheten och avbild-
ningar av denna verklighet (Arbnor & Bjerke 1994). Med ett systemsynsätt
kan en systemmodell betraktas som ett system vi valt för att det avbildar
väsentliga egenskaper hos ett annat (t ex reellt) system. En sådan modell
skall likna den avbildade verkligheten så väl att de slutsatser vi kan dra från
modellen skall gälla även i verkligheten (Gustafsson m fl 1982). Innehållet i
systemmodellen avgörs av syftet med modellen (t ex beskrivande eller sty-
rande) och den önskade detaljeringsgraden (Arbnor & Bjerke 1994).

Modeller kan även beskrivas utifrån ett antal parametrar (som även är
tillämpningsbara på system i verkligheten) såsom: statiska/dynamiska, kva-
litativa/kvantitativa, symboliska, analoga och skalenliga (Gustafsson m fl
1982).

3.8.2 Verksamhetsmodeller

Verksamhetsmodeller beskriver valda delar, strukturer, relationer och flöden
i en verksamhet och kan t ex indelas i de två varianterna ” är” -modeller och
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” bör” -modeller (Tolis & Nilsson 1996). ” Är” -modeller beskriver nuläget och
syftar till att skapa förståelse medan ” bör” -modeller beskriver en önskad
framtida situation och skall utgöra ett stöd för förändring.

En annan indelning är processmodeller respektive innehållsmodeller. Pro-
cessmodeller är verksamhetsmodeller som fokuserar på förlopp eller skeen-
den i verksamheten, medan innehållsmodeller (ses som ett komplement till
processmodeller) fokuserar på arbetets innehåll och strukturer. Enligt Tolis
& Nilsson (1996) behövs innehållsmodellerna för att kunna beskriva annat
än processer i verksamheten. Innehållsmodeller kan i sin tur indelas i två
övergripande typer: kategorimodeller och faktormodeller. Kategorimodeller
fokuserar på viktiga kategorier av företeelser i verksamheten och deras rela-
tioner med varandra. Kännetecknande för en kategorimodell är att samban-
den mellan kategorier utgörs av rådande förhållanden. Faktormodeller foku-
serar på viktiga faktorer i verksamheten och deras inbördes påverkan.
Karakteristiskt för en faktormodell är att sambanden utgörs av upplevd på-
verkan.

3.8.3 Modeller som syftar till att analysera projekt-
mognad

Projektmodeller är en typ av verksamhetsmodeller som utgör stöd och styr-
ning för organisationens projekthantering. En annan kategori av modeller
syftar främst till att bedöma och beskriva hur bra en organisation är att han-
tera sina projekt. De modeller som hittills formulerats är främst inriktade på
projektmognad och tycks utgå från antagandet att just projektmognadsgra-
den är avgörande för en organisations förmåga att tillämpa projektarbets-
formen.

Capability Maturity Model (CMM)

Projekt inom mjukvaruutveckling har länge brottats med problem att hålla
kostnader, leveranstider och resultat enligt planer. Dubbla leveranstider och
kraftigt ökade kostnader har snarare varit regel än undantag (Humphrey
1989). CMM (Carnegie Mellon University 1994) är en modell som beskriver
en mjukvaruutvecklande organisations projektmognad i fem nivåer (se figur
3.4). CMM bygger på Humphreys (1989) modell över mognadsgrader i en
organisations processer för mjukvaruutveckling:



75

• Nivå ett – Initial

Motsvarar en organisation med liten projektmognad, där projektarbetet sker
” ad hoc” , det vill säga utan tillämpning av definierade procedurer. Projektets
möjligheter att lyckas i en sådan miljö, beror ofta på en ” hjälteinsats”  av
projektledare och övriga projektmedlemmar eftersom mycket energi går åt
till att göra om och rätta till efter misstagen. I nästa projekt råder åter samma
förhållande eftersom organisationen inte heller tar vara på erfarenheterna.

• Nivå två – Repeterbar

Beskriver en organisation som använder planerade procedurer i det enskilda
projektet. På nivå två fokuseras på att skapa kontroll (repeterbarhet) inom
sex områden: Kravhantering, projektplanering, projektuppföljning, hante-
ring av underleverantörer, kvalitetssäkring samt versionshantering.

• Nivå tre – Definierad

En organisation där organisationsgemensamma processer tillämpas i pro-
jekten. I fokus är bl a processer och processdefinitioner, utbildningsprogram,
samt integrering av projektarbetet.

• Nivå fyra –Hanterad

Mätningar och korrigeringar av processresultaten sker. Fokusområden är
kvantitativa mätningar i processer samt kvalitetshantering.

5. Optimerad

1. Initial

2. Repeterbar

3. Definierad

4. Hanterad

Figur 3.4.  Capability Maturity Model (min översättning).
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• Nivå fem – Optimerad

Organisationen har uppnått ett tillstånd av kontinuerliga utvärderingar och
förbättringar av processerna. Fokusområden på nivå fem är förebyggande av
fel, hantering av teknikutveckling samt hantering av processutveckling.

CMM tillämpas på ett stort antal organisatoriska enheter inom bl a Ericsson.
Varje enhet driver själv sitt arbete med att öka projektmognaden. Med jämna
mellanrum sker s k bedömningar (eller certifieringar) av vilken nivå organi-
sationsenheten befinner sig på enligt CMM’s modell.

Project Management Maturity Model (PMMM)

PMMM (Fincher & Levin 1997) är en modell som är uppbyggd enligt
CMMs fem mognadsnivåer applicerade på nio olika kompetens- eller akti-
vitetsområden enligt Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
(PMI 2000). De olika områdena i PMBOK behandlar hantering och ledning
av projektets integration, omfattning och avgränsning, tidplan, budget/kost-
nadsplan, kvalitet, organisering, kommunikation, osäkerheter och risker samt
resursallokering och -upphandling. En tillämpning av CMMs fem nivåer på
dessa nio områden ger följande karakterisering av hur arbetet går till:

• Nivå 1 (Initial) – inga formella projekthanteringsprocesser/-procedurer
existerar.

• Nivå 2 (Repeterbar) – en projekthanteringsmetodik är implementerad.

• Nivå 3 (Definierad) – projekthanteringsprocesser/-procedurer används
och anpassas.

• Nivå 4 (Hanterad) – projekthanteringsprocesserna mäts och
kontrolleras.

• Nivå 5 (Optimerad) – fokus på förbättringar av projekthanterings-
processerna.

”Excellence in Project Management”

Kerzner (1998) presenterar ett frågeinstrument (en enkät) för en översiktlig
analys av en organisations projektmognad. Kerzner menar att en organisa-
tion som tillämpar projektarbetsformen genomgår fem faser i en livscykel,
en så kallad ” project management life cycle” . Fas ett kännetecknas av att
behov, fördelar samt tillämpningar av projektledning och projektarbetsfor-
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men uppmärksammas och erkänna. I fas två uppnås den verkställande led-
ningens acceptans och stöd för tillämpningen av projektarbetsformen. I fas
tre omfattar acceptansen hela linjeorganisationen, vilket visar sig i öppet
engagemang för projektuppgifter och utbildning av både linjechefer och
projektledare i projekthantering. Fas fyra karaktäriseras av etablering och
tillväxt av metoder, verktyg och system för projekthantering, t ex plane-
ringsverktyg, uppföljningssystem och projektledningsmetoder. Fas fem kän-
netecknas av mognad och integrering av de olika system som behövs för till-
lämpning av projektarbetsformen. En analys enligt Kerzners (1998) frågein-
strument indikerar vilken fas i livscykeln organisationen befinner sig i.

3.8.4 Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (Kaplan & Norton 1992) står för ett alternativt sätt att
definiera och mäta framgångsfaktorer. Förutom finansiella mått innehåller
Balanced Scorecard (BSC) nyckeltal för kunder, medarbetare och processer.
BSC är ett svar på ändrade krav för den ekonomiska styrningen av organisa-
tioner. De traditionella finansiella måtten visar effekter av redan tagna beslut
och ger inte ett tillräckligt underlag för långsiktig strategisk inriktning (Olve
m fl 1997). Genom att se företaget ur fyra viktiga perspektiv och i tre tids-
dimensioner (igår, idag, imorgon) försöker man i ett BSC koppla den kort-
siktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin
(se figur 3.5).

De fyra perspektiven i Kaplan & Nortons grundmodell är: Det finansiella
perspektivet: För att lyckas finansiellt – hur bör vi se ut inför våra aktie-
ägare? Kundperspektivet: För att uppnå vår vision – hur bör vi se ut inför
våra kunder? Processperspektivet: För att tillfredsställa våra aktieägare och
kunder – i vilka interna affärsprocesser måste vi vara framstående? Förny-
else- & utvecklingsperspektivet: För att uppnå vår vision – hur ska vi vid-
makthålla vår förmåga att förändras och förbättras?

Processen att implementera BSC i en verksamhet omfattar bl a att definiera
företagets roll, formulera företagets vision och övergripande mål, identifiera
kritiska framgångsfaktorer och att utveckla och formulera mått, mål samt
handlingsplaner på lägsta nivå i företaget.

Det bakomliggande synsättet och de fyra perspektiven i BSC har gemen-
samma drag med de redovisade aspekterna av projektivitet (se avsnitt 3.7).
Dels består likheten i att behovet av olika perspektiv betonas i båda synsät-
ten. Dessutom har de olika perspektiven i BSC och aspekterna på projekti-
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vitet gemensamma beröringspunkter. Exempelvis ingår det finansiella pers-
pektivet i BSC som en del i aspekten projektresultat, processperspektivet i
aspekterna projektmognad och projekteffektivitet samt kundperspektivet i
aspekten projektkvalitet.

3.8.5 Sammanfattning – mot en ny projektivitets-
modell

Min utveckling av en projektivitetsmodell grundar sig delvis på ett antal
hörnstenar som behandlats i detta teorikapitel. För att öka sannolikheten att
modellen blir användbar i olika typer av projektverksamheter, har det varit
viktigt att lyfta fram och diskutera projektdefinitionen, olika projekttyper
och olika synsätt på fenomenet projekt. Detta avsnitt sammanfattar min syn
på modellutvecklingen med utgångspunkt i redovisad teori.

Finansiella
perspektivet

MåttMål

Kund-
perspektivet

MåttMål

Process-
perspektivet

MåttMål

Förnyelse- &
utvecklings-
perspektivet

MåttMål

Vision &
Strategi

Igår

Idag

Imorgon

Figur 3.5. Balanced Scorecard (fritt efter Olve m fl 1997).
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Projektdefinitionen

I teorikapitlet har fenomenet projekt behandlats i flera perspektiv och sam-
manhang. Som framgått är inte projektbegreppet entydigt definierat i litte-
raturen. Eftersom mitt forskningsarbete handlar om organisationers förmåga
att tillämpa projektarbetsformen, har jag ansett att innebörden i projektbe-
greppet är av avgörande betydelse för avhandlingens resultat. Under utveck-
lingsarbetet har olika projektdefinitioner tillämpats och analyserats. Den
slutversion av projektivitetsmodellen som presenteras i avhandlingen grun-
dar sig på mitt eget förslag till projektdefinition – en utveckling och precise-
ring av projektbegreppet som presenteras i kapitel 10.

Olika projekttyper

Ett viktigt ställningstagande för forskningsarbetet har varit att projektivi-
tetsmodellen skall kunna tillämpas i alla typer av projekt och projektverk-
samheter, även om det med tanke på min hemvist i forskarutbildningen
(informationssystemutveckling) hade varit naturligt att fokusera enbart på
IT-projekt. Projektivitetsmodellen utesluter inte på något sätt IT-projekt,
men syftet är att modellen skall kunna tillämpas i ett bredare sammanhang.

Projekt i olika perspektiv

Eftersom projekt kan betraktas och behandlas ur flera perspektiv, vilka alla
antas vara adekvata, bör min projektivitetsmodell täcka in alla dessa per-
spektiv. Om jag skulle fokusera enbart på t ex projekt som plan, riskerar jag
att modellen inte anses adekvat och tillämpningsbar av de personer som har
en annan syn på projektet.

Projektivitet – mer än projektmognad

De modeller som redovisades i föregående avsnitt är fokuserade på projekt-
mognad genom tillämpningen av processer och processtyrning. För mig är
detta bara en aspekt på en organisations projektivitet. Likt Balanced Score-
card är min modellutveckling inriktad på att omfatta olika aspekter i bedöm-
ningen. Jag anser att projekteffektivitet, -kvalitet, -resultat, lärande mellan
projekt, samt projektmognad är viktiga aspekter av projektiviteten.
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Modellutvecklingens huvudfrågor

Målet har varit att utveckla en projektivitetsmodell som kan vara en god
utgångspunkt för fortsatt utveckling av en metod för projektivitetsanalys.
Modellutvecklingen har styrts av tre huvudfrågor relaterade till modellens
konstruktion:

• Vilka områden bör ingå i en projektivitetsmodell? Hur kan de
formuleras?

• Hur kan varje område beskrivas i en projektivitetsmodell?

• Hur kan relationen mellan olika områden beskrivas i en projektivitets-
modell?

Syftet med den projektivitetsmodell som utvecklats under avhandlingsarbe-
tet är att bli styrande och vägledande vid utveckling av en projektivitets-
analys. En framtida projektivitetsanalys kommer att bestå av ett antal mät-
punkter (bedömningsområden) och den utvecklade modellen skall utgöra ett
ramverk för formulering av dessa mätpunkter. Tillämpad skall modellen
kunna förmedla kunskap om en komplicerad verksamhet, avseende både
” är” - och ” bör” -läge (jfr Tolis & Nilsson 1996).
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Flera versioner av projektivitetsmodellen har konstruerats på vägen mot
avhandlingens slutversion i en växelverkan mellan datainsamling, analys,
begrepps- och modellutveckling. I och med syfteförskjutningen efter den
inledande orienteringsstudien flyttades mitt fokus i problemområdet från
utveckling av en metod för projektivitetsanalys till utveckling av en projek-
tivitetsmodell.

Syftet med denna del i avhandlingen är att redovisa de projektivitetsmodel-
ler som konstruerats (och delvis förkastats) under forskningsarbetets gång
och att tydliggöra den process som utmynnat i det slutliga modellförslaget.
En genomgång av de olika modellversionerna är också avsedd att öka förstå-
elsen för slutversionens utformning.
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I figuren ovan som beskriver etappindelningen är varje etapp tidssatt med
start- och sluttid. De vågräta pilarna kan utläsas som ” övergång till nästa
etapp” .

De lodräta pilarna i figuren pekar på resultatet av etappen, dvs. den nya ver-
sionen av projektivitetsmodellen. Under varje etapp finns ett datum som an-
ger när modellversionen presenterades. Alla modellversioner utom System-
modellen har exakta datum för presentationen. Systemmodellen presentera-
des aldrig offentligt utan fungerade enbart som en preliminär modellversion
för mitt eget forskningsarbete.

Händelseförloppet beskrivs med den kunskap, de begrepp och uttryck jag
inhämtat under studietiden och omfattar de fem etapper som kan urskiljas i
mitt forskningsarbete avseende modellutvecklingen. För varje etapp redovi-
sas kunskapsbehov, genomförande och resultat. Indelningen i etapper och
gränserna däremellan är en rekonstruktion som avser att underlätta förståel-
sen av det explorativa forskningsarbetet för läsaren.
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4 Etapp 1 – Initieringsstudie
med Systemmodell

Kapitlet beskriver de inledande försöken att utveckla en projektivitetsmodell
där relationerna mellan modellens områden uppmärksammats som en avgö-
rande förutsättning att kunna betrakta och hantera projektivitet som ett be-
grepp med ett bedömt totalvärde för en organisation.

4.1 Kunskapsbehov och frågeställningar
Med utgångspunkt i EINs projektivitetsmodell (se figur 4.1) och beskrivning
av begreppet projektivitet var mitt initiala uppdrag från EIN att utveckla en
projektivitetsanalys. Detta innefattade dels att formulera konkreta mätpunk-
ter (så kallade projektivitetsfaktorer), dels att utforma tillvägagångssättet för
projektivitetsanalysens genomförande. Uppbyggnaden av EINs projektivi-
tetsmodell förklarades i avsnitt 1.1.6.

4.2 Empiriskt tillvägagångssätt
Inledningen av forskningsarbetet kan karaktäriseras som idégenererande. Jag
försökte öka min förståelse för problemområdet genom litteraturstudier och
diskussioner. Jag genomförde informella intervjuer internt på EIN och förde
en dialog med upphovsmän till det existerande modellförslaget.

4.3 Analys och validering av EINs projektivi-
tetsmodell

EINs projektivitetsmodell bestod av sex översiktligt formulerade områden
utan angivna inbördes relationer. Enligt ett analytiskt synsätt kunde summan
av förmågan i varje område utgöra organisationens projektivitet. Mitt (och
EINs) synsätt var att en organisations projektivitet kunde bedömas och ges
ett sammanfattande totalvärde.
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Vid en granskning av modellen framgick dock tydligt att flera områden i
modellen kunde påverka och även överlappa varandra. Ett exempel är pro-
jektkulturen och arbetsklimatet som båda kan anses påverka ledningen av de
enskilda projekten i en organisation, ett annat är fördelningen av inflytande i
projekten mellan linjechefer och projektledare som kan utgöra en del av
organisationens projektkultur. Enligt min uppfattning var därför EINs pro-
jektivitetsmodell inte godtagbar som utgångspunkt för helhetsbedömningar
av organisationers projektivitet. Jag beslutade därför att utveckla en ny pro-
jektivitetsmodell.

Multiprojekt-
styrning

Organisations-
struktur

Utvecklings-
strategier

Arbetsklimat
Ledning av

enskilda projekt

Projektkultur

Figur 4.1. EINs projektivitetsmodell.
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4.4 Modellutveckling – synsätt och
resonemang

Intentionen var att formulera en ny preliminär projektivitetsmodell som
skulle kunna fastställas relativt snabbt med stöd av en orienteringsstudie.
Därefter skulle modellen tillämpas i det följande arbetet med utvecklingen
av en projektivitetsanalys.

Uppfattningen att de olika områdena i projektivitetsmodellen borde betrak-
tas som delar av en sammanhängande enhet var utgångspunkt för det nya
modellförslaget. Jag ville i denna första version presentera en ansats att gå
från ett analytiskt synsätt till ett systemsynsätt. I tillämpningen av begreppet
system utgick jag från följande två enkla definitioner:

” Med ett system menar vi en mängd komponenter som är förenade till en
helhet”  (Gustafsson m fl 1982). ” Ett system är en mängd komponenter och
relationer mellan dessa”  (Arbnor & Bjerke 1994).

4.5 Systemmodellen – projektivitets-
modellen version 1

Min utgångspunkt avseende relationer och kopplingar i modellen, var att den
strategiska ledningen styr hur den operativa ledningen utformar mål och
affärsplaner, där projekten utgör ett sätt att uppnå målen i enlighet med pla-
nerna. För att illustrera hur den strategiska och den operativa ledningen yt-
terst styr projektverksamheten i organisationen placerades dessa två områ-
den överst i projektivitetsmodellen (se figur 4.2).

Under den operativa ledningen placerades de fem områden (Organisation
och roller, Kvalitetssystem, Kultur, Verktyg/metoder/processer samt Kom-
petens) som alla ansågs påverka hur väl den operativa ledningen lyckas med
projekten i projektportföljen (och även de linjearbeten som förekommer i
verksamheten). Dessa fem områden var av samma typ som områdena i EINs
projektivitetsmodell, dvs. det fanns ingen uttalad hierarkisk ordning eller
tydliga beroenden mellan områdena.

Jag försökte även inkludera tidsperspektivet i modellen (före, under och ef-
ter genomförandet av ett projekt). Inom varje område kunde då fokuseras på
vad som bör ske (i tur och ordning) före projektstart, under projektgenomfö-
rande samt efter projektavslutning. Tidsaxeln skall betraktas som en egen
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aspekt i modellen. Det finns ingen tidsaspekt i relationen mellan de övriga
områdena i Systemmodellen.

Vid närmare granskning framkom att relationer och påverkan kunde före-
komma mellan i stort sett varje område i modellen. Jag har därför valt att
inte belasta figur 4.2 med ytterligare information utan redovisar modellen i

Strategisk ledning: Affärsstrategi, vision, mål och planer

Operativ ledning: Affärsplaner och mål

Organisa-
tion och

roller

Kvalitets-
system Kultur

Verktyg/
metoder/
processer

Kompe-
tens

Projektportfölj

Linjearbeten

Före Under Efter

Figur 4.2.  Systemmodellen.
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en version där inga relationer anges mellan områdena. Följande områden
specificerades i Systemmodellen18:

• Strategisk ledning

Utgångspunkten för mitt resonemang var att den strategiska ledningen for-
mulerar och implementerar visioner, affärsstrategier, mål och planer, som
ytterst styr verksamheten mot organisationens mål. Detta område motsvara-
des delvis av områdena Utvecklingsstrategier och Multiprojektstyrning i
EINs modell. Enligt mitt synsätt omfattade den strategiska ledningen inte
enbart utvecklingsprojekt utan även andra typer av projekt och övrig verk-
samhet i organisationen.

• Operativ ledning

I den operativa ledningen bryts därefter de övergripande planerna ned till
affärsplaner och operationella mål. Detta sker med utgångspunkt i den stra-
tegiska ledningens riktlinjer. Precis som för den strategiska ledningen utgör
projekten enbart en (integrerad) del av organisationens arbetsuppgifter.
Gemensamma delar fanns med områdena Multiprojektstyrning och Ledning
av enskilda projekt i EINs modell, t ex värdering av projekt och möjliggö-
rande av effektiva projektgenomföranden.

• Organisation och roller

Förutom fördelningen av befogenheter och ansvar mellan projektledare och
linjechefer (huvudsakligt innehåll i området Organisationsstruktur i EINs
modell) omfattade området även vilka roller som är definierade i projekt-
hanteringen samt hur tydliga, kända och efterlevda rollerna är vid genomfö-
rande av projekt.

• Kvalitetssystem

Detta område fanns inte explicit i EINs modell. Med kvalitetssystem avsåg
jag hur kvalitet uppnås och säkras i projekt. Enligt min uppfattning kunde
kvalitet i projekt handla om både genomförande och slutresultat, dels relate-
rat till interna förutbestämda krav, dels relaterat till kunders önskemål och
förväntningar.

                                                     
18 Se avsnitt 3.8.1 för en definition av begreppet systemmodell.
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• Kultur

Området motsvaras av områdena Projektkultur och Arbetsklimat i EINs mo-
dell. Med kultur avses de vanor och traditioner, värderingar och normer som
stödjer och hindrar organisationens projektgenomföranden. Jag valde att slå
ihop projektkultur och arbetsklimat i ett område eftersom de enligt min åsikt
innehöll liknande delar.

• Verktyg/metoder/processer

Detta område fanns ej explicit i EINs modell. Jag avsåg att i detta område
behandla förekomsten och tillämpningen av t ex projektmetoder, -verktyg,
-modeller, arbetsbeskrivningar och processer, dvs. stöd och styrning för akti-
viteter som genomförs vid tillämpning av projektarbetsformen.

• Kompetens

Projektledarnas kompetens behandlades i området Ledning av enskilda pro-
jekt i EINs modell. Min syn på kompetens som område var att alla med rol-
ler i projekthanteringen behövde speciell kompetens, t ex teknisk, metod-
och ledarskapskompetens – inte bara projektledarna. Området borde omfatta
kunskap om och erfarenhet från de arbetsuppgifter som skall genomföras vid
tillämpning av projektarbetsformen – förmåga att genomföra de arbetsupp-
gifter som föreskrivs i olika roller.

• Projektportfölj och Linjearbeten

Dessa två boxar är inkluderade i modellen för att illustrera organisationens
samlade arbetsuppgifter. Med projektportfölj avses både det enskilda pro-
jektet och organisationens alla projekt betraktade som en helhet. Jag ville
också betona att även om projektivitetsmodellens områden och mitt forsk-
ningsarbete var fokuserade på organisationens projekt (projektportföljen),
ingick även övriga ” linjearbeten”  (t ex löpande produktion, administration
och underhåll) i organisationens arbetsuppgifter.

4.6 Sammanfattning
Då målsättningen initialt var att kunna fastställa ett sammanvägt totalvärde
på en organisations projektivitet ansåg jag att ett klargörande av relationerna
mellan projektivitetsmodellens områden var nödvändig. Den redovisade
Systemmodellen utgör en illustration av min inriktning och målsättning i
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inledningen av forskningsarbetet. De största skillnaderna mellan EINs pro-
jektivitetsmodell och Systemmodellen var:

• Områdena Strategisk ledning och Operativ ledning placerades som sty-
rande över de övriga områdena. Dessutom utökades områdena till gälla
mer än bara utvecklingsprojekt och utvecklingsstrategier.

• Området Kompetens tillkom eftersom kompetens troligen bör omfatta
alla inblandade rollers kompetens – inte bara projektledarnas.

• Områdena Projektkultur och Arbetsklimat fick bilda ett gemensamt om-
råde, främst beroende på att de hade likartat innehåll som de beskrevs i
EINs modell.

• Organisationens övriga arbetsuppgifter (Linjearbeten) berörs av samma
områden som projektportföljen.

Systemmodellen var i detta läge formulerad som ett preliminärt förslag till
ny projektivitetsmodell. Jag avsåg att kunna validera och fastställa modellen
med stöd av en orienteringsstudie. Därefter skulle Systemmodellen kunna
tillämpas i det fortsatta arbetet med utvecklingen av en projektivitetsanalys.

Den enda relation som jag inledningsvis ansåg relativt tydlig i min modell
var att Strategisk ledning och Operativ ledning var styrande för de övriga
områdena. Även detta samband visade sig mer komplext vid närmare
granskning. Exempelvis bör kompetensen i organisationen påverka mål,
strategier och planer. Som tidigare nämnts såg jag efterhand möjliga relatio-
ner mellan samtliga områden i Systemmodellen.
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5 Etapp 2 – Orienteringsstudie
med Optimalt Projektresultat-
modell (OPR-modell)

Initialt var syftet med orienteringsstudien att skapa underlag för att validera
den nya projektivitetsmodellen och sedan ta nästa steg i utvecklingen mot en
projektivitetsanalys. Orienteringsstudien skulle även ge en möjlighet att
testa intervjufrågor och att öka kunskapen inom problemområdet.

Det var i samband med orienteringsstudien som syfteförskjutningen uppstod.
Uppgiften att utveckla en fullständig projektivitetsanalys framstod som allt-
för omfattande för att inrymmas i ett licentiatarbete. Fokus flyttades till ut-
veckling av en ny projektivitetsmodell som kunde utgöra en grund för en
utveckling av en metod för projektivitetsanalys (modellens utformning styr i
hög grad vilka frågor som ställs och vilka mätpunkter som väljs).

Resultatet av orienteringsstudien blev att jag inte kunde godkänna System-
modellen i valideringen utan utvecklade en helt ny projektivitetsmodell –
OPR-modellen (där OPR står för Optimalt ProjektResultat).

5.1 Kunskapsbehov och frågeställningar
Systemmodellen – det första försöket att konstruera en ny projektivitetsmo-
dell – upplevdes som långt ifrån färdig. Relationerna mellan modellens om-
råden måste klargöras för att kunna bedöma en organisations projektivitet
med ett totalvärde. Inför orienteringsstudien insåg jag att modellens områ-
den först måste bestämmas och beskrivas tydligare innan relationerna mellan
områdena kunde preciseras. I orienteringsstudien fokuserades därför på de
formulerade forskningsfrågorna (se avsnitt 1.2.3):

• Vilka områden bör ingå i en projektivitetsmodell? Hur kan de formu-
leras?

• Hur kan varje område beskrivas i en projektivitetsmodell?

• Hur kan relationen mellan olika områden beskrivas i en projektivitets-
modell?
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5.2 Empiriskt tillvägagångssätt
Jag valde att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med res-
pondenter i olika roller i projektmiljön. Genom att ta reda på respondenter-
nas uppfattning om vad som var viktigt i projektarbetet ur olika perspektiv,
avsåg jag att inhämta så många olika åsikter och intryck som möjligt.

5.2.1 Undersökningsenhet

Orienteringsstudien genomfördes på EEI (Ericsson Irland) i Athlone under
tiden 11-14 augusti 1997. EEI var en enhet inom Ericsson med verksamhet i
Dublin och Athlone (1997). I Athlone hade Ericssons verksamhet pågått se-
dan 1974 och var huvudsakligen inriktad på utveckling av AXE-system.
Antal anställda 1997 var ca 400. Organisationen i Athlone var en matrisor-
ganisation med tre samverkande ansvarsområden/funktioner – kompetens,
produktutveckling och projekt. Organisationen var även indelad i 10 kom-
petensenheter (bland annat AXE-10-design och -test, systemverifikation
samt produkt och projekttjänster) som försåg både produktutvecklings- och
projektfunktionen med resurser.

I EEI/Athlones matrisorganisation var projektarbetsformen en normalt före-
kommande arbetsform. Genom att införa kvalitetsmodellen CMM (se avsnitt
3.8.3) hade man påbörjat ett arbete för att uppnå bättre leveranssäkerhet och
kvalitet i sina projekt. Arbetet med CMM var inriktat på de procedurer och
definierade processer som tillämpades i projekten. Ett projektkontor var in-
rättat för att stödja projektens genomförande och arbetet med CMM.

Motiven för att välja EEI/Athlone för orienteringsstudien var dels att få in-
tryck från en annan organisationskultur, dels att där fanns tillgång till aktörer
med de flesta av de roller i projektmiljön jag såg behov av att intervjua (på
grund av EEIs aktiva arbete med CMM inom projektverksamheten).

5.2.2 Respondenter

En kontaktperson på EEI/Athlone utsåg lämpliga respondenter till intervju-
erna enligt mina önskemål om spridning på så många olika roller som möj-
ligt. Följande respondenter deltog i intervjuerna: projektledare, teamledare,
teammedlemmar (3 personer), testledare, kvalitetsansvarig, resursägare, an-
svarig för kvalitetssäkring, processägare, chef för processtödsgrupp, utbild-
ningschef, rekryterare samt fyra personer med funktioner inom drift och
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underhåll av lokaler och system. En planerad intervju med en affärsansvarig
person fick tyvärr utgå på grund av dubbelbokning.

Jag tog en medveten risk genom att en kontaktperson på platsen valde ut
respondenter till mina intervjuer. Eftersom kravet inte var att statistiskt säkra
ett urval i syfte att generalisera, utan att hämta intryck från olika roller i
verksamheten, ansåg jag dock förfarandet godtagbart.

Tillvägagångssättet hade flera fördelar. Det var ett smidigt och tidsbesparan-
de sätt att få kontakt med respondenter och hjälp med att motivera respon-
denterna till närvaro vid mitt besök på platsen – en betydlig fördel eftersom
genomförandet av intervjuerna medförde stora resekostnader.

5.2.3 Genomförande av intervjuerna

Sammanlagt 17 intervjuer om ca 30-45 min genomfördes. Fyra av respon-
denterna hade ingen roll i något projektarbete. De kunde därför inte besvara
frågorna och uteslöts ur sammanställningen. Intervjuerna kan betecknas som
kvalitativa med hög grad av strukturering och låg grad av standardisering
(Trost 1997). Detta innebar att intervjuerna var planerade och baserades på
ett antal förutbestämda frågor med ett klart syfte men att de fria svarsalter-
nativen tillät utvikningar samt ändringar i turordningen på frågorna. Inter-
vjuerna inleddes med att klargöra syftet med intervjun, projektivitetsbegrep-
pet samt respondentens roll i organisationen. Det fanns även tid för diskus-
sioner om t ex tolkningen av frågorna.

5.2.4 Intervjufrågor

Mina intervjufrågor (se bilaga 1) utformades med fokus på de olika aktörer-
nas konkreta projektarbete ur olika perspektiv och skulle ge svar på:

• Hur uppfattade olika aktörer sin roll i projektarbetet med avseende på
ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter?

• Vilka resultat, aktiviteter och olika former av stöd och riktlinjer upplev-
des som viktiga för olika aktörer i projektarbetet?

• Vilken uppfattning hade olika aktörer om vad som påverkar effektivite-
ten och engagemanget i projektarbetet?

• Vilken kompetens och vilka egenskaper upplevde olika aktörer som
nödvändiga i projektarbetet?



94

5.3 Analys – sammanställning av intervju-
svaren

I ett första steg formulerades konkreta projektivitetsfaktorer utifrån respon-
denternas svar. Jag försökte på så sätt skapa ett bra underlag för beskriv-
ningar och avgränsningar av modellens områden. Därefter gjordes ett försök
att gruppera de olika faktorerna enligt Systemmodellens områden. Ingen in-
bördes viktning eller värdering gjordes av faktorerna.

I följande sammanställning summeras intervjuresultaten indelade enligt
Systemmodellens områden. Några exempel ges på tänkbara projektivitets-
faktorer inom varje område. Observera att de flesta av formuleringarna krä-
ver ytterligare precisering för att kunna tillämpas som mätbara projektivi-
tetsfaktorer.

• Organisation och roller

Behovet av och fördelarna med tydliga rollbeskrivningar uttrycktes i flera av
intervjuerna. En bra rollbeskrivning utgör ett nödvändigt stöd, höjer effekti-
viteten och underlättar samarbete och samordning när projekten kräver att
samarbete sker mellan personer i olika roller. Respondenternas uppfattning
om de viktigaste egenskaperna i sin egen roll spänner över ett brett spektrum
med en övervägande del ” mjuka”  egenskaper, t ex:

– En projektledares egenskaper är uthållighet, självförtroende,
beslutsmässighet, förmåga att lyssna och bra kommunikations-
förmåga.

Andra exempel på projektivitetsfaktorer inom området var:

– Det finns tydliga rollbeskrivningar som innehåller specificering av
nödvändigt stöd till andra roller.

– Agerande sker på förväntat sätt enligt rollen.

– Samarbete sker med andra personer i andra roller.

• Kvalitetssystem

Kvalitet både med avseende på projektresultat och projektgenomförande
berördes av frågor som fokuserade på respondentens arbetsresultat samt be-
hovet av processer, metoder och verktyg för arbetets genomförande. Exem-
pel på projektivitetsfaktorer inom området var:

– Arbetet är klart i tid och med rätt kvalitet.



95

– Produkten är felfri – ingen omarbetning behövs.

– Det är ingen avvikelse från plan.

– Det är stabilitet i input från design.

– Revisioner sker i rätt tid och med rätt personer.

– Procedurer finns för planering och ändringshantering.

• Kultur

Det var inte självklart vad som skulle ingå i området (projekt)Kultur.
I många av svaren kan man spåra hur rådande kultur påverkar arbetssättet i
EEI/Athlone. Jag uppfattade det som att området kultur kunde innehålla fle-
ra olika typer av projektivitetsfaktorer.

Exempel på projektivitetsfaktorer inom området:

– Bra processer och verktyg är tillgängliga och används.

– Det finns uppbackning på chefsnivå.

– Återkoppling från projektmedlemmarna sker i slutet av projektet.

– Information om ändringar sker i god tid.

– Belöningar och erkännanden för bra arbete förekommer.

• Verktyg/metoder/processer

Synen på nyttan med processer – och hur väl de fungerade på EEI/Athlone –
berördes av många respondenter. Detta var ett område som uppfattades som
konkret och lätt att ha åsikter om, troligtvis på grund av det CMM-arbete
som genomfördes.

Exempel på projektivitetsfaktorer inom området:

– Det finns procedurer/processer/verktyg/metoder för estimering,
planering, ändringshantering, design och test.

– Processerna är dokumenterade, kända, efterföljda, övervakade,
anpassade efter nya krav och kontinuerligt förbättrade.

– Det finns stöd från processledningen.

– Alla inblandade är utbildade i CMM.
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• Kompetens

Kompetens uttrycktes som påverkande faktor för både effektivitet och enga-
gemang. Alla respondenter hade åsikter om kompetensens betydelse och
beröringspunkterna var många. Förutom egenskaper kopplade till rollen (se
Organisation och roller) framkom följande exempel på projektivitetsfakto-
rer i området:

– Den individuella kompetensnivån är korrekt hos processägare och
teamledare.

– Det finns kompetens vad gäller teknik, nya metoder och lagliga
aspekter.

– Det finns möjlighet att öka kompetensen, t ex att lära ny teknologi.

En intervju gjordes även med en utbildningschef. Följande projektivitets-
faktorer kunde formuleras:

– Tillgång på kompetens överensstämmer med specificerade kom-
petenskrav.

– Det finns information om behovet av utbildning.

– Vid kompetensbrist sker snabbt agerande.

– Utbildningen/träningen är korrekt (genomförs i tid för rätt person).

– Kompetenshöjningen utvärderas.

• Strategisk och operativ ledning

Frågorna i intervjuerna var inte explicit riktade till chefer inom strategisk
och operativ ledning, men en intervju var planerad med en affärsansvarig på
EEI/Athlone för att undersöka om frågeställningarna i intervjuerna kunde
tillämpas på chefers deltagande i projektarbetet. Intervjun ställdes tyvärr in
på grund av dubbelbokning.

De projektivitetsfaktorer med anknytning till rollen som affärsansvarig som
ändå kunde formuleras utifrån övriga respondenters intervjuer var följande:

– Det finns uppbackning från ledningen.

– Samarbete sker med projektstyrgruppen.

– Det finns en bra relation till cheferna.

– Ledarna är engagerade.
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5.4 Analys och validering av System-
modellen

5.4.1 Områden

Analysens första del påvisade inte på något sätt att modellens områden
skulle vara felaktigt valda. Däremot framgick tydligt att områden kunde bil-
das i godtycklig mängd, t ex Operativ ledning, Strategisk ledning, Projekt-
ledningskompetens, Ledarskapsförmåga, Processer, Verktyg, Arbetsklimat,
Engagemang och Effektivitet. Nya områden kunde bildas genom samman-
slagning eller uppdelning av modellens existerande områden och genom nya
formuleringar. Beskrivningarna av modellens områden ägnades ingen ytter-
ligare uppmärksamhet under analysen eftersom områdena i sig inte kunde
fastställas.

5.4.2 Intern kongruens

I Systemmodellen kunde påverkan enkelt påvisas mellan de flesta av mo-
dellens områden vilket medförde att modellen blev alltför komplex för att
hantera. I analysen av intervjuresultaten visade det sig dessutom att flera av
modellens områden överlappade varandra – de flesta av de formulerade
projektivitetsfaktorerna kunde placeras i flera områden. Detta gjorde att mo-
dellens områden framstod som otydligt formulerade. Nedan följer några ex-
empel på överlappningen (områdestillhörigheter anges inom parentes):

• Viktiga egenskaper hos en projektledare är uthållighet, självförtroende,
beslutsmässighet, förmåga att lyssna och bra kommunikationsförmåga
(Organisation och roller samt Kompetens).

• Det finns tydliga rollbeskrivningar som innehåller specificering av nöd-
vändigt stöd till andra roller (Organisation och roller samt Kultur).

• Bra processer och verktyg är tillgängliga och används (Kultur och Kva-
litetssystem).

• Samarbete sker med projektstyrgruppen (Strategisk och operativ led-
ning, Kultur samt Organisation och roller).

• Procedurer finns för planering och ändringshantering (Kvalitetssystem
och Kultur).
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• Processerna är dokumenterade, kända, efterföljda, övervakade, anpassa-
de efter nya krav och kontinuerligt förbättrade (Verktyg/metoder/pro-
cesser samt Kvalitetssystem och Kultur).

5.4.3 Bakomliggande synsätt

Modellen försökte greppa över ett stort område (hela organisationens verk-
samhet) samtidigt som komplexiteten i modellen var hög. Synsättet att pro-
jektivitet kunde bedömas med ett totalvärde för organisationen verkade inte
möjligt att kombinera med ett systemsynsätt i en komplex modell.

5.4.4 Tillämpning

Systemmodellen bedömdes inte tillräckligt bra som utgångspunkt för fortsatt
utveckling av en projektivitetsanalys. Exempelvis fanns alltför stora pro-
blem med intern kongruens och definitioner av områden i modellen. Mål-
sättningen var därmed inte uppfylld.

5.4.5 Sammanfattning och slutsatser

Analys och validering visade att Systemmodellen med dess brister inte kun-
de accepteras som projektivitetsmodell. Följande punkter sammanfattar kri-
tiken:

• Bristfällig intern kongruens.

• Godtycklig områdesindelning.

• Alltför komplex och omfattande.

• Olämplig som utgångspunkt för utveckling av projektivitetsanalys.

Slutsatsen blev att en ny version av projektivitetsmodellen behövde utveck-
las. Jag ansåg vidare att en revidering av Systemmodellen inte var möjlig.
En ny projektivitetsmodell med en annan princip för formulering och av-
gränsning av områden krävdes.
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5.5 Modellutveckling – synsätt och
resonemang

Utformningen av nästa version av projektivitetsmodellen kunde inte direkt
slutledas från resultatet i orienteringsstudien. Snarare var det upplevelsen av
oframkomlig väg som var den främsta drivkraften i detta moment. Förutom
ovan redovisade brister i Systemmodellen påverkade följande erfarenheter
och intryck från orienteringsstudien och litteraturstudier modellutveck-
lingen:

• De mest konkreta intervjusvaren fick jag när jag fokuserade på aktörens
aktiviteter, resultatet av aktiviteterna samt vilket stöd som behövdes för
aktiviteterna. Jag ansåg därför att en fokusering på aktörers konkreta
stöd/riktlinjer, aktiviteter och resultat var en framkomlig väg.

• En av frågorna i orienteringsstudien hade gällt vilket som var det bästa
möjliga resultatet av en aktörs aktiviteter. Detta sätt att tänka och skapa
en idealbild av resultatet ledde fram till idén att begreppet det optimala
projektresultatet borde ingå som en del i modellen.

• Projektkultur och arbetsklimat verkade kunna ingå i flera av modellens
områden. Jag beslutade att samla alla sådana ” mjuka”  faktorer i en
grupp och visa hur de påverkade de övriga.

• Jag tog också intryck av kvalitetsmodellen CMM (se avsnitt 3.8.3) med
dess fokusering på stöd i form av specificerade procedurer och organi-
sationsgemensamma processer. Högsta nivån i CMM karakteriseras bl a
av kontinuerliga förbättringar.

5.6 OPR-modellen – projektivitetsmodellen
version 2

En ny projektivitetsmodell (se figur 5.1) konstruerades, uppbyggd i två
dimensioner. Den ena dimensionen i modellen utgörs av delarna i det Opti-
mala projektresultatet (därav namnet OPR-modellen) – en beskrivning av
det bästa tänkbara utfallet av ett projekt:
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• Optimalt Projektresultat

Utgångspunkten var att organisationer med hög projektivitet förmodligen
lyckades väl med sina projekt. Den naturliga följdfrågan blev då: Vad är ett
lyckat projekt? Begreppet ” det Optimala projektresultatet”  (OPR) fick
representera det bästa tänkbara utfallet av ett genomfört projekt och definie-
rades (enligt mitt synsätt) som:

• Uppnått projektmål – det planerade resultatet är klart enligt tidplan och
till rätt kostnad.

• Kundtillfredsställelse – kunden är nöjd med resultatet.

• Resultatet tas om hand – projektresultatet hanteras internt på bästa sätt
när projektet är avslutat.

• Uppnådda affärsmål – de önskvärda affärsmässiga effekterna med pro-
jektet är uppnådda. T ex att resultatet är direkt intäktsbringande (peku-
niärt) för organisationen, resultatet är i enlighet med affärsstrategin,
kompetensen är höjd, projektmedlemmarnas engagemang har ökat och
projektkulturen har stärkts.

Den andra dimensionen utgörs av områdena Förbättringar – Förutsätt-
ningar – Aktiviteter – Resultat, samt Påverkande faktorer. Jag avsåg att visa
hur Förbättringar av olika slag skapar och utvecklar organisatoriska Förut-
sättningar, som styr och stödjer Aktiviteter utförda av olika aktörer i pro-
jektverksamheten, vilket slutligen leder till att det Optimala projektresultatet
uppnås i projektet. De så kallade Påverkande faktorerna påverkar dels hur
väl de organisatoriska Förutsättningarna i realiteten stödjer och styr indivi-
ders aktiviteter, dels vilka resultat som uppnås i praktiken. Här följer en kort
beskrivning av respektive område:

• Aktiviteter

De handlingar (inkluderande även tal och tankar) som aktörer i organisatio-
nen utför eller borde utföra i projektarbetet. Alternativa indelningar hade
kunnat göras t ex med avseende på tidpunkt i projektflödet. Min idé var att
varje aktivitet som genomförs av någon aktör i ett projektarbete skall kunna
sammankopplas till någon eller några delar av OPR.
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•  Förutsättningar

Här placerades formella riktlinjer och restriktioner såsom processbeskriv-
ningar och verksamhetssystem samt förekomsten av verktyg och metoder.
Vidare ingår formella roller, kvalitetssystemets föreskrifter rörande projekt-
arbetet samt kulturella normer i organisationen.

Mätningar

Åtgärder

Förbättrings-
arbete

Formella roller

Kvalitetssystem

Verktyg/
processer/
metoder

Kultur (normer)

Handlingar

Tal

Tankar

Uppnått pro-
jektmål

Kundtillfreds-
ställelse

Resultatet tas
om hand

Uppnådda
affärsmål

Förbättringar Förutsättningar Aktiviteter
Optimalt pro-
jektresultat

Påverkande
faktorer

Kultur och klimat        Engagemang

Individuell kompetens        Motivation

             Individuella egenskaper

Figur 5.1. OPR-modellen.
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Förekomsten av tillämpade processer och metoder ger stöd och styrning för
aktiviteterna i projektarbetet.

• Förbättringar

Utgörs av mätning och korrigerande åtgärder (av aktiviteter och resultat)
vilket kan leda till förbättringsarbete som syftar till att utveckla arbetssättet i
projektarbetet.

I modellen är området Förbättringar riktat mot Förutsättningar, dvs. avsett
att skapa bättre stöd och styrning av aktiviteter, vilket i sin tur skall leda till
att aktiviteterna lyckas bättre och ger bättre resultat.

• Påverkande faktorer

Hur förutsättningar som t ex formella restriktioner påverkar aktörens aktivi-
teter och vilka konkreta resultat aktiviteterna leder till, påverkas i sin tur till
stor del av organisationens kultur och klimat, individuella egenskaper, indi-
viduell kompetens, engagemang och motivation.

Begreppet påverkande faktorer framstår i efterhand som oklart. Alla faktorer
kan ju anses påverkande på projektiviteten. Det jag ville uttrycka var att des-
sa faktorer påverkar de övriga faktorerna, dvs. hur aktiviteter genomförs och
hur resultat uppnås.

5.7 Sammanfattning
Under denna orienteringsstudie visade sig problemområdet betydligt mer
komplext än jag förutsett. Jag insåg att en ny inriktning på forskningsarbetet
var nödvändig. Eftersom projektivitetsmodellens utformning fortfarande var
oklar såg jag ingen realistisk möjlighet att utveckla en projektivitetsanalys
inom forskningsarbetets ramar. I och med denna etapp fokuserades därför på
utveckling och formulering av projektivitetsmodellen enligt avhandlingens
forskningsfrågor.

Eftersom Systemmodellen inte kunde utvecklas vidare, formulerades en ny
version av projektivitetsmodellen – OPR-modellen – enligt ett nytt
angreppssätt. Två dimensioner kan identifieras i OPR-modellens konstruk-
tion. Den ena dimensionen utgörs av det Optimala Projektresultatets olika
delar, den andra av områdena ” Förbättringar – Förutsättningar – Aktiviteter
– Resultat”  samt området Påverkande faktorer.



103

OPR-modellen blev utgångspunkt för utformning av intervjuerna i det fort-
satta forskningsarbetet som syftade till att skapa goda grunder dels för vali-
dering av projektivitetsmodellen, dels för en eventuell fortsatt modellut-
veckling.

Flera av områdena i Systemmodellen ingick i OPR-modellens områden För-
utsättningar och Påverkande faktorer:

• I OPR-modellens område Förutsättningar ingick Systemmodellens om-
råden Kvalitetssystem, Verktyg/processer/metoder, en del av området
Kultur (normer), samt Organisation och roller med nytt namn – For-
mella roller.

• Systemmodellens områden Kompetens samt en del av Kultur (vanor och
värderingar) ingick i OPR-modellens område Påverkande faktorer.
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6 Etapp 3 – Intervjustudie med
Sektormodell

Med OPR-modellen som utgångspunkt vidtog nu arbetet med ett stort antal
intervjuer. Arbetet i etappen (intervjuer och analyser) styrdes av min upp-
fattning om hur ett optimalt projektresultat kunde formuleras. Med stöd av
respondenternas svar hoppades jag kunna modifiera och validera projekti-
vitetsmodellens struktur och innehåll i och med denna undersökning.

6.1 Kunskapsbehov och frågeställningar
Jag behövde undersöka, precisera och exemplifiera innehållet i respektive
område i modellen. Vidare ville jag klargöra kopplingar mellan delar av
OPR och individuella aktörers aktiviteter i projekten. Slutligen behövdes
synpunkter och stöd för mina antaganden avseende modellens uppbyggnad –
kan projektivitet beskrivas så här? Följande frågeställningar formulerades
med fokus på modellens konstruktion:

• Var OPR (” det optimala projektresultatet” ) en korrekt utgångspunkt för
att skapa samband och relationer mellan områdena i en projektivitets-
modell?

• Var delarna i OPR en möjlig grund för indelning av projektivitetsfakto-
rerna i områden? Kunde en aktivitet utförd av en aktör kopplas till en
specifik del av OPR?

• Var projektivitetsfaktorerna möjliga att identifiera och inordna enligt
kedjan Förbättringar – Förutsättningar – Aktiviteter – Optimalt projekt-
resultat, samt i de Påverkande faktorerna som t ex kultur, engagemang
och kompetens?

6.2 Empiriskt tillvägagångssätt
I denna etapp genomfördes 27 semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Syf-
tet med intervjuerna var främst att diskutera med och inhämta intryck från
respondenter i olika roller, verksamheter och kulturer inom Ericsson. Beho-
vet av ytterligare modellutveckling motiverade att även de fortsatta intervju-
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erna genomfördes som semistrukturerade med möjligheter till fria diskus-
sioner.

6.2.1 Undersökningsenheter

Fyra enheter inom Ericsson valdes ut och tillfrågades om medverkan i studi-
en. Urvalskriterierna var att enheterna representerade olika organisations-
kulturer och kunde betecknas som multiprojektorganisationer (med projekt
som en vanligt förekommande arbetsform). Samtliga enheter accepterade
och ställde upp med respondenter. Intervjuerna genomfördes på Ericsson i
Madrid (EME), Melbourne (EPA), Bangkok (ETH) och Karlstad (EIN).

6.2.2 Respondenter

En kontaktperson på respektive enhet utsåg respondenter enligt mina önske-
mål om rollfördelning. Intervjuerna genomfördes med projektledare, pro-
jektsponsorer (affärsmässigt ansvariga för projekten) och resursägare (t ex
sektions- och avdelningschefer). Jag valde respondenternas roller så att de-
ras olika ansvarsområden täckte in delarna i OPR. Detta överensstämde även
delvis med rollerna i projektmodellen PROPS som används inom Ericsson.
Att projektresultatet är klart i tid och till planerad kostnad är projektledarens
ansvar. Att projektets resultat bidrar till den långsiktiga lönsamheten för
organisationen är projektsponsorns ansvar. Personalfrågor som t ex långsik-
tig kompetenshöjning är ofta resursägarens ansvar. Kundtillfredsställelsen
bedömdes på förhand vara alla rollers ansvar. Respondenterna i denna etapp
utgjordes av 12 projektsponsorer (en intervju på Ericsson Madrid gjordes
med fyra projektsponsorer samtidigt), 12 projektledare samt 6 resursägare.

6.2.3 Genomförandet av intervjuerna

Information och intervjufrågor skickades ut före intervjun. Respondenterna
gavs möjlighet att fråga i förväg om något var oklart – via telefon eller intra-
nät. Varje intervju tog ca 60 min. Intervjuerna inleddes med en diskussion
om hur OPR uppfattades av respondenten. En stor del av intervjuerna ägna-
des åt diskussioner där frågorna i formuläret tjänade som ingång till diskus-
sionen. Intervjuerna spelades in på band. Vid några tillfällen där jag var osä-
ker på hur respondenten svarat, skickades en utskrift av intervjun till res-
pondenten för kontroll. Följande intervjuer genomfördes:
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• På Ericsson Infotech (EIN) i Karlstad genomfördes 2 intervjuer den 29
september 1997.

• På Ericsson Madrid (EME) genomfördes 9 intervjuer den 20-24 oktober
1997.

• På Ericsson Melbourne (EPA) genomfördes 13 intervjuer den 25-29 no-
vember 1997.

• På Ericsson Bangkok (ETH) genomfördes 3 intervjuer den 6-7 december
1997.

6.2.4 Intervjufrågor

Inför denna andra intervjuomgång var det enklare att formulera frågor inom
respektive område. Även om modellen inte var klar, föreföll varje område
klarare avgränsat jämfört med den första versionen av projektivitetsmodel-
len. I orienteringsstudien hade respondenterna upplevt frågorna om projekti-
vitetsfaktorer som alltför abstrakta. Jag styrde därför med hjälp av frågorna
in respondenterna på specifika områden enligt mitt modellförslag istället för
att låta respondenterna fritt uttala sig om vilka projektivitetsfaktorer det
kunde finnas. Intervjuformuläret inleddes med en redovisning av min syn på
ett ” optimalt”  projektresultat enligt följande:

1) Projektmålen (resultat, tids- och kostnadsramar) är uppfyllda.

2) Kundtillfredsställelse är uppnådd (eller t o m överträffad)

3) Projektresultatet bidrar till att organisationens affärsmål uppnås, det vill
säga att:

a) Resultatet är direkt lönsamt (pekuniärt) för organisationen.

b) Resultatet är i enlighet med affärsstrategin.

c) Kompetensen är höjd. Projektmedlemmarnas engagemang har ökat
 eller är kvar på en hög nivå. Projektkulturen är stärkt.

d) Arbetsklimatet är förbättrat eller oförändrat bra.

4) Mottagaren av projektresultatet (internt) är förberedd på övertagandet.

Syftet med att presentera och diskutera begreppet OPR var dels att få åter-
koppling på om begreppet upplevdes korrekt och relevant för utvecklingen
av projektivitetsmodellen, dels att skapa en plattform för resterande frågor
och diskussioner i intervjuerna. Respondenterna uppmanades att lägga till,
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ändra eller ta bort formuleringar, så att beskrivningen av OPR överensstäm-
de med deras egen uppfattning innan de besvarade intervjufrågorna.

Syftet med de följande intervjufrågorna (se bilaga 2) var att undersöka res-
pondenternas uppfattning om:

• hur en viss roll (med avseende på ansvar, befogenheter och arbetsupp-
gifter) kunde relateras till en eller flera delar av OPR.

• hur specifika aktiviteter kunde relateras till utpekade aktörer och delar
av det optimala projektresultatet.

• vilka förutsättningar som krävdes för att kunna genomföra aktiviteterna
(t ex processer, verktyg och metoder).

• vilken roll de ” påverkande faktorerna”  (t ex kultur, samarbete och enga-
gemang) spelade i sammanhanget.

• vilka förbättringar som upplevdes nödvändiga i projektverksamheten.

6.3 Analys – sammanställning av intervju-
svaren

I den första delen av analysen indelades de projektivitetsfaktorer som res-
pondenterna angivit i områden enligt OPR-modellen. Indelningen gjordes
utifrån delarna i OPR samt enligt kedjan Förbättringar – Förutsättningar –
Aktiviteter samt Påverkande faktorer, där så var möjligt.

De första inspelade intervjuerna genomlyssnades och respondenternas svar
skrevs ned i sin helhet. Därefter sammanställdes svaren med utgångspunkt i
OPR-modellen, dvs. jag försökte att hitta projektivitetsfaktorer inom
respektive område i modellen. Sammanställningen syftade inte till att ta reda
på vilka svar som var vanligast förekommande utan att hitta och beskriva ett
spektrum av svar. En del av svaren är citerade i nedanstående sammanställ-
ning.

Efter hand övergick jag till att enbart sammanställa projektivitetsfaktorer
och hämta citat direkt från bandinspelningarna utan att skriva ut intervjuerna
i sin helhet – en mättnad uppstod efter hand där varje ny avlyssnad intervju
enbart tillförde några enstaka nya svar och citat.

Resultatet av intervjuerna redovisas i sex huvudgrupper – enligt delarna i
OPR samt området Påverkande faktorer. Dels har jag kommenterat och
sammanställt intervjusvaren i fri text, dels är några citat utvalda för att
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illustrera och förstärka intrycket av intervjuerna. I citaten används följande
förkortningar för att ange roll och organisationsenhet:

PL – projektledare

PS – projektsponsor

RÄ – resursägare

EME – Ericsson Spanien, Madrid

EPA – Ericsson Australien, Melbourne

EIN – Ericsson Infotech, Karlstad

ETH – Ericsson Thailand, Bangkok

6.3.1 Uppnått projektmål

Enligt många projektledare var det deras huvudansvar att nå projektmålet.
En projektledare var även medveten om att omgivningen såg projektledaren
som huvudansvarig för denna del av OPR. Det framkom dock att övriga
roller också kände ansvar för att projektet nådde målen. Projektsponsorns
ansvar var t ex stöd till projektledaren, allokering av resurser samt att ordna
prioritet för projekt som var i tidsnöd. Även resursägarna ansåg sig ha del i
om projektmålen uppfylldes. En resursägare på EME uttryckte det så här:

”Jag tror inte det finns någon del av det optimala projektresultatet som
bara en enda roll är ansvarig för."

Aktiviteter

Projektledarna skulle ange vad de själva ansåg som viktigt i sitt arbete för att
uppnå projektmålen. I svaren finns ett brett spektrum av aktiviteter, allt från
möten och uppföljningar till specifika metoder för riskanalyser. Följande
citat ger en bild av spridningen i svaren:

”Koordineringen mellan avdelningar och projektmedlemmar är den
viktigaste aktiviteten för en projektledare.” (PL, EME)

”Att försäkra sig om att kompetensen är rätt hos projektmedlem-
marna.” (PL, ETH)

”Man måste göra en successivanalys19 av tidplanen och helst av kost-
nadsbilden.” (PL, EIN)

                                                     
19 En riskanalysmetod även kallad Lichtenberg.
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”En uppföljning av resultat och progressen en gång per vecka gör att
man snabbt upptäcker om något går fel.” (PL, EIN)

”1-2 möten varje tvåveckorsperiod. En person från varje avdelning
deltar. Jag har samma kontaktpersoner hela tiden.” (PL, EME)

”I förstudien är det mest viktigt att estimera den tekniska genomför-
barheten samt tid och kostnad för projektet.” (PL, EME)

Det gick inte att skilja ut några aktiviteter som speciellt avgörande för att
uppnå projektmålet. En bra beskrivning av det totala intrycket är följande
svar:

”Allt som en projektledare gör är väl inriktat på att nå målen!”
(PL, EME)

Förutsättningar

Behovet av stöd och styrning uttrycktes på olika sätt av respondenterna.
Tydliga rollbeskrivningar och arbetsinstruktioner efterfrågades, även om den
egna erfarenheten också ansågs viktig.

”Det borde finnas en projektledarguide eller liknande – åtminstone för
början av projektet.” (PL, EME)

”PL måste ha befogenhet att fatta beslut inom projektets ram.”
(PL, EIN)

”Jag har ingen speciell rollbeskrivning för mitt deltagande i projektet.
Mitt arbete som resursägare grundar sig på personliga erfarenheter.”
(RÄ, EME)

Förbättringar

De påtalade förbättringsområdena omfattade bl a estimeringstekniker, ruti-
ner för utvärdering och stödet från projektsponsorerna.

”Vi behöver bli bättre på estimeringar i förstudien. Det händer att tiden
för ett arbetspaket blir det dubbla mot estimerad tid.” (RÄ, EME)

”Vi borde ha tydligare rutiner för hur man utvärderar krav.” (PL, EIN)

”Sponsorerna tar ofta inte ansvar för att stödja projektledarna i resurs-
allokeringen av projekten.” (PS, EPA)
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6.3.2 Kundtillfredsställelse

Respondenter i alla roller ger exempel på att kundtillfredsställelse är deras
ansvar. Några ser det t o m som sin huvudsyssla. Det finns även exempel på
respondenter som anser att det inte är deras ansvar. Om man utgår från res-
pondenternas åsikter som helhet kan alla utpekas som ansvariga för kundtill-
fredsställelsen.

”Kanske är det vårt huvudansvar att kunden blir nöjd” (PS, EME)

Aktiviteter

Jämfört med de angivna aktiviteterna för att uppnå projektmålen, tycktes
respondenterna vara mer osäkra och svävande i sina svar vad gäller kundtill-
fredsställelsen. En bra relation och täta kontakter med kunden tycktes vara
ett universalmedel.

”Vi har ingen specificerad aktivitet för att uppnå en bra relation med
kunden eller ta reda på om kunden är nöjd.” (PS, EME)

”Vi stödjer kunden i testerna – på så sätt är vi också ansvariga för att
kunden blir nöjd.” (RÄ, EME)

”Det är viktigt att ha en nära kontakt med kundens representanter.”
(PL, ETH)

”Vi försöker ta reda på kundens verkliga behov genom intervjuer med
kundens representanter och nyckelpersoner.” (PS, EPA)

Förutsättningar

Det var få respondenter som kunde peka på tillämpning av specifika arbets-
beskrivningar eller procedurer som stödde aktiviteterna för att uppnå kund-
tillfredsställelsen. Ett exempel var ett frågeformulär som tillämpades.

”Ett frågeformulär för utvärdering av kundtillfredsställelsen under pro-
jektets genomförande är utarbetat.” (PL, ETH)

”Vi följer en process som kallas förberedelse för leverans i plane-
ringsfasen.” (PL, ETH)
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Förbättringar

De flesta respondenter ansåg att man borde fokusera mer på att uppnå kund-
tillfredsställelse i projekten. Det var dock få som hade konkreta förslag till
åtgärder.

”Vi borde prova produkterna på det sätt som kunden skulle göra.”
(PL, EME)

”Bristfällig kompetens i projekten gör att kunderna inte får svar på sina
frågor snabbt nog.” (PS, EPA)

6.3.3 Uppnådda affärsmål avseende intäkter och över-
ensstämmelse med affärsstrategier

Ansvaret för affärsmålen var tydligare utpekat än ansvaret för projektmålen.
De flesta respondenterna menade att projektsponsorerna har hela ansvaret,
en annan åsikt var att alla bör dela på ansvaret.

”Sponsorn borde upprätta ett business case för projektet. Han måste
göra det enligt sin roll.” (PL, EME)

”Jag uttrycker inte min åsikt till projektsponsorn om jag tycker vi gör fel
sak. Affärsstrategin är inte mitt område.” (PL, EME)

”Det är allas ansvar att affärsmålen uppfylls.” (PL, EME)

Aktiviteter

Projektsponsorernas aktiviteter enligt deras egen syn omfattade främst vär-
dering och prioritering av projekten. Några av projektsponsorerna hade svårt
att specificera vilka aktiviteter de utförde som var viktiga för att uppnå
affärsmålen.

”Vi etablerar ett business case för varje projekt.” (PS, EPA)

”Vi kan prioritera och avbryta projekt.” (PS, EME)

Förutsättningar

När det gällde behovet av processtöd, verktyg och metoder framkom den
största skillnaden i åsikter och värderingar bland projektsponsorerna. En del
projektsponsorer ansåg helt klart att deras arbete var omöjligt att utföra med
stöd av processer och arbetsbeskrivningar. Andra ansåg tvärtemot att det
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som verkligen saknades var just processer för de affärsmässigt ansvariga
projektsponsorerna.

”Vi följer TG-modellen20.” (PS, EPA)

”Vi följer en ny process för att analysera möjligheter och dokumentera
framgångsfaktorer, nyckelkompetens, kundgränssnitt och åtgärds-
planer.” (PS, EPA)

”Vi har inget behov av processer och arbetsbeskrivningar i vårt arbe-
te.” (PS, EME)

”Vi baserar våra aktiviteter på vår egen erfarenhet.” (PS, EME)

Förbättringar

Här framkom bl a en direkt kritik mot projektsponsorernas sätt att hantera
projektportföljen. Kritiken gällde även att projektsponsorerna var osynliga i
projekten och enbart märktes av vid enstaka beslutspunkter. Även behovet
av stöd och styrning i projektsponsorernas arbete uttrycktes.

”Det finns en lista över prioritetsordning, men det är först när det blir
problem som de verkliga besluten om prioritet tas.” (PL, EME)

”Vi behöver en synlig prioritering av projekten. Prioritetsbeslut kommer
för sent från projektsponsorn. Prioritetsbeslut borde vara marknads-
beslut.” (RÄ, EME)

”Vi saknar ett verktyg som ger oss en bra bild av lönsamheten i pro-
jektet. Jag skulle vilja se hur projektets progress kopplas till affärs-
scenariot.” (PS, EPA)

6.3.4 Uppnådda affärsmål avseende förbättrad kompe-
tens, engagemang och projektkultur

Under denna frågeställning svängde i stort sett samtliga respondenter in dis-
kussionen på vem som var ansvarig för aktiviteterna. Det fanns bara en res-
pondent som kunde (eller ville) ange en specifik aktivitet.

”Vi borde utvärdera kompetensen hos våra anställda så att vi kan pla-
nera hur deras kompetens kan ökas genom att delta i de rätta pro-
jekten.” (PL, ETH)

                                                     
20 TG-modellen är Ericssons modell för affärsbeslut i projekt.
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Majoriteten av respondenterna ansåg att det är linjeorganisationens (inte
projektens) uppgift att utveckla medarbetarna. Flera respondenter tyckte att
förbättrad kompetens och projektkultur inte hörde till projektresultatet i sig,
utan möjligen var en positiv sidoeffekt.

”Jag tycker att t ex ökad kompetens är en trevlig sidoeffekt, men inte
ett mål för projektet.” (PS, EPA)

”Kompetens, kultur och klimat är mål för linjecheferna (resursägarna).”
(PS, EME)

”Jag tror inte att projektledaren kan stärka projektkulturen. Det är lin-
jens ansvar.” (PL, EME)

”Jag som projektledare är ansvarig för att stärka projektkulturen.”
(PL, EME)

6.3.5 Resultatet tas om hand

Mottagarrollen var inte representerad bland respondenterna vilket var en
svaghet i undersökningen. Under diskussionerna med projektledare, projekt-
sponsorer och resursägare berördes ofta balansen mellan linje och projekt
och ibland även mottagarens roll. Här följer ett exempel som illustrerar sam-
spelet mellan projektledare och mottagare:

”Jag är även ansvarig för att se till att mottagaren är beredd att ta över
projektresultatet.” (PL, EME)

6.3.6 Påverkande faktorer

Under intervjuerna diskuterades även hur faktorer som arbetsklimat, kom-
petens, engagemang och projektkultur kunde påverka arbetet och målupp-
fyllelsen i projekten. De flesta svaren berörde skapandet av laganda, enga-
gemang och projektkultur.

”Jag tycker det är mitt ansvar att bygga upp laganda i mitt projekt.”
(PL, EME)

”Vi försöker arbeta i team och följa en team-metodik. Teammedlem-
marna tycker det är mycket bra. Teamet – inte en ensam person – är
ansvarigt för resultatet.” (RÄ, EME)

”Det är viktigt för team-andan att sponsorn deltar i projektmöten då
och då.” (PL, EME)
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”När du har projektmedlemmarnas och deras resursägares engage-
mang löper allting friktionsfritt.” (PL, EME)

”Ett business case kan användas för att ge projektmedlemmarna in-
trycket av att deras jobb är mycket viktigt.” (PL, EME)

”De olika avdelningarna arbetar inte på samma sätt. Vi har inte den
projektkulturen. Att förbättra projektkulturen är mycket viktigt.”
(PL, EME)

6.4 Analys och validering av OPR-modellen
I analysens andra del undersöks frågan på vilket sätt resultatet av intervjuer-
na stödjer respektive påvisar brister i OPR-modellen med avseende på mo-
dellens områden, intern kongruens, bakomliggande synsätt samt tillämpning.

6.4.1 Områden

En del av analysen var inriktad på att bedöma valet av områden i projektivi-
tetsmodellen med utgångspunkt i respondenternas svar. Begreppet OPR
accepterades av i stort sett alla respondenter. Endast några få synpunkter på
formuleringar och ordval framkom. Betraktat isolerat verkade OPR beskriva
ett lyckat projektresultat ur tillräckligt många aspekter på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Det framkom inga förslag till andra indelningar av OPR i diskus-
sionerna med respondenterna. Beståndsdelarna i OPR kunde möjligen modi-
fieras något, bl a ansågs att ökad kompetens och stärkt projektkultur inte var
projektets ansvar.

Sammanställningen av intervjusvaren visade att delområdet Kundtillfreds-
ställelse skapade problem. Ansvaret för att kunden blir nöjd kunde åläggas i
princip alla roller. Dessutom kan kundens tillfredsställelse påverkas av om
projektmålen uppnås (rätt resultat i tid och till rätt kostnad), resultatets
funktionalitet och hur organisationen tar hand om de fortsatta kundkontak-
terna med avseende på stöd och underhåll (det interna övertagandet av pro-
jektresultatet).

En del av OPR – Resultatet tas om hand – kan formuleras som att mottaga-
ren är förberedd på övertagandet av projektresultatet. Syftet bakom denna
del av OPR var att betona hur även projekt genomförs med syfte att bidra till
organisationens långsiktiga lönsamhet. En brist i valet av respondenter var
att ingen intern mottagare var representerad. I diskussionerna med respon-
denterna behandlades dock problemområdet som till stor del handlar om
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integrering mellan projekt och linjeorganisation. Min uppfattning var att om-
rådet ansågs adekvat.

Aktiviteter och Förutsättningar verkade i sig vara bra utgångspunkter för
indelning i områden. Ett problem som dock fortfarande gällde var att nya
områden godtyckligt kunde bildas genom sammanslagning eller uppdelning
av modellens existerande områden och genom nya formuleringar. Hittills
fanns inget som pekade på att det existerade en uppsättning ” rätta områden” .
Som exempel kan (enligt intervjusvaren) projektledarens aktiviteter för att
uppnå projektmålet indelas i estimeringar, målformulering, kommunikation,
resurssäkring och uppföljning.

6.4.2 Intern kongruens

Idén med kedjan Förbättringar – Förutsättningar – Aktiviteter – Optimalt
projektresultat var att aktiviteter av en viss aktör tydligt skulle kunna kopp-
las samman med en specifik del av OPR. Det föll sig naturligt att utnyttja de
olika delarna i OPR som indelningsgrund för olika områden.

Intervjuresultaten visade att detta var problematiskt. En orsak tycktes vara
att resultaten (delarna i OPR) var formulerade på en alltför övergripande
nivå. Till varje del av OPR kunde en mängd aktiviteter av aktörer i olika
roller kopplas. Det framkom ett klart behov av en struktur inom området
OPR som borde utgöras av resultat på olika nivåer, dvs. olika detaljerings-
grader.

Det var också tveksamt på vilket sätt de Påverkande faktorerna skulle hante-
ras i modellen, eftersom t ex projektkultur både kan vara ett eget område och
samtidigt påverka alla övriga områden.

6.4.3 Bakomliggande synsätt

OPR-modellen stod för ett delvis förändrat synsätt på bedömningen av pro-
jektivitet. I modellen är fokus inte på hela organisationens verksamhet, utan
på det enskilda projektets genomförande och resultat. I intervjuerna fanns
inget egentligt stöd för vare sig det ena eller andra synsättet, mest beroende
på att respondenterna hade svårt att diskutera och ha synpunkter om projek-
tivitetsbegreppet.

Min syn på vad som är ett lyckat projektresultat (enligt OPR-modellen) skil-
de sig något från den gängse uppfattningen bland respondenterna. De flesta
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respondenter tillämpade leveransprecision (enligt planerat resultat, tid och
kostnad) som främsta kriterium. Det fanns dock ingen respondent som av-
färdade någon del av OPR som oviktig. Diskussionerna gällde främst om
projektledaren och projektet skulle hållas ansvariga för alla delar i OPR (t ex
kompetensutveckling och förbättring av arbetsklimatet).

6.4.4 Tillämpning

OPR-modellen gav bättre vägledning för fortsatt utveckling av en projekti-
vitetsanalys än Systemmodellen. Främst möjliggjorde uppdelningen i För-
bättringar – Förutsättningar – Aktiviteter – Optimalt projektresultat for-
muleringar av bedömningsbara projektivitetsfaktorer. Fortfarande var dock
modellens svagheter avseende intern kongruens och adekvans i områdesin-
delning oacceptabla.

6.4.5 Sammanfattning och slutsatser

Analysen visade att den föreslagna projektivitetsmodellen inte kunde accep-
teras. Följande brister framkom i valideringen:

1) Bristfällig intern kongruens (även om viss förbättring uppnåtts).

2) Godtycklig områdesindelning (gällde framför allt möjligheten att bilda
delområden).

3) Alltför komplex (omfattningen dock mindre än tidigare versioner).

4) Olämplig som utgångspunkt för utveckling av projektivitetsanalys (på
grund av ovanstående).

Slutsatsen blev att projektivitetsmodellen måste vidareutvecklas. Jag ansåg
att delar av OPR-modellen kunde användas även i nästa modellversion,
samtidigt som ett flertal förändringar krävdes:

• Begreppet OPR verkade vara lämpligt att bygga vidare på även om mo-
difiering behövdes för att modellen skulle fungera i praktisk tillämpning.

• Det var svårt att hitta entydiga samband mellan aktörers aktiviteter och
delar av OPR, man jag ansåg ändå att relationen i kedjan: Förbättringar
– Förutsättningar – Aktiviteter – Optimalt projektresultat var viktig att
representera i en projektivitetsmodell. En ny indelning av resultatet i
mindre områden kunde göra det lättare att koppla en viss roll och vissa
aktiviteter direkt till delar av OPR.
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• Området Påverkande faktorer i OPR-modellen var svårbehandlat efter-
som de ingående faktorerna dels utgjorde ett eget område, dels var en
del av OPR samt även påverkade övriga områden. Här krävdes en lös-
ning för att komplexiteten i modellen skulle bli hanterbar.

• Delområdet Kundtillfredsställelse verkade påverkas av de övriga områ-
dena i OPR. Frågan uppkom om inte området borde brytas ur OPR i
nästa version av projektivitetsmodellen.

• Delområdet Projektresultatet tas om hand (i OPR) borde omformuleras
för att innefatta fler aspekter på samverkan mellan linjeorganisationen
och projekten, inte bara övertagandet av projektresultatet.

6.5 Modellutveckling – synsätt och
resonemang

Återigen gav inte empirin (intervjusvaren) och analysen något entydigt svar
på hur projektivitetsmodellen skulle utformas. Det fanns flera svårigheter
med modellkonstruktionen och i följande punkter redovisas kortfattat reso-
nemanget bakom den nya projektivitetsmodellens utformning:

1) Området OPR behövde modifieras. Delarna i OPR var beskrivna på en
alltför övergripande nivå för att kunna kopplas samman med specifika
aktiviteter av olika aktörer. Jag beslutade att låta OPR bestå av flera
resultatnivåer, dvs. såväl övergripande resultat (t ex att projektmålen är
uppfyllda) som de delresultat som måste nås på vägen mot det övergri-
pande resultatet.

2) Jag valde att låta faktorer som kompetens, engagemang och projektkul-
tur bilda ett eget område i modellen, även om de kunde anses både på-
verka och ingå i de övriga områdena.

3) Jag ville även lyfta fram betydelsen av samverkan mellan linjeorganisa-
tion och projekt. Ett område behövdes som omfattade både lärande
mellan projekt, resultatövertagande och övrig integration med linjeorga-
nisationen. Jag beslutade att kalla området ” Kontinuitet”  baserat på föl-
jande resonemang:

• Projekten är inte isolerade från den övriga verksamheten. Det är vik-
tigt att projekten ses och behandlas som en integrerad del av organi-
sationens verksamhet.
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• Projekt bör dra nytta av tidigare erfarenheter i projektarbete. Det gäl-
ler att åstadkomma ett lärande mellan projekt som genomförs såväl
parallellt som i sekvens.

• Organisationen bör visa kontinuitet i agerandet gentemot kunderna.
Ett andra åtagande mot en kund måste kunna dra nytta av erfarenheter
från det första åtagandet.

4) Den affärsmässigt styrande och den projektledande funktionen var väl
representerade i modellen. Ett nytt område bildades för att även inklude-
ra det operativa utförandet av ett projekt i modellen. Området omfattade
funktionalitet, kvalitet och effektivitet med avseende på det projektope-
rativa resultatet och projektgenomförandet.

5) Nästa problem var hur kunden och fokuseringen på kundtillfredsställelse
skulle hanteras i modellen. Valet stod mellan att betrakta kundfokus som
ett eget område eller som ett gemensamt övergripande mål för de övriga
områdena. I respondenternas svar återkom ansvar för kundens tillfreds-
ställelse i många roller och många aktiviteter. Eftersom kundtillfreds-
ställelsen kunde påverkas av de övriga områdenas resultat, ansåg jag att
detta borde visas i projektivitetsmodellen.

6) CMMs kvalitetsmodell med fokus på mognadsgrader i projekthantering
låg nära min tillämpning av kedjan Förbättringar – Förutsättningar-
Aktiviteter – Optimalt projektresultat. I CMMs modell var förekomsten
av stöd, dvs. procedurer och processer ett avgörande kriterium för orga-
nisationens projektmognad. Jag valde att försöka kombinera strukturen i
CMMs kvalitetsmodell med de modifierade områdena i den nya model-
len.
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6.6 Sektormodellen – projektivitetsmodellen
version 3

I konstruktionen av Sektormodellen – projektivitetsmodellen version 3 –
testades flera nya idéer i ett antal modellvarianter. Den nya modellversionen
(se figur 6.1) konstruerades med utgångspunkt i respondenternas svar,
CMMs kvalitetsmodell, eget hypotesställande samt diskussioner och förslag
från medarbetare på EPMI. Observera att även denna modell övergavs i ett

Resultat
och kund-
fokus

”Ad hoc”

Planering

Processer

Ledning

Projektledning och
 -verkställande

Affärs-
mässighet

Utförande

Kontinuitet

Engagemang,
kultur och klimat

Figur 6.1. Sektormodellen.
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senare läge i forskningsarbetet. I efterhand framstår områdesindelningarna
som otydliga och godtyckliga vilket var en starkt bidragande orsak till att
ytterligare modellversioner utvecklades. Vid detta tillfälle – mitt i forsk-
ningsarbetet – var dock denna modellversion mitt bästa förslag.

6.6.1 Sektormodellens områden

Jag ville med Sektormodellen visa att resultatet och det som faktiskt utförs i
organisationen är av central betydelse. Det räcker inte att processer före-
kommer i verksamheten om de inte leder till de rätta aktiviteterna och re-
sultaten.

Modellens områden utgörs av fem sektorer samt området Resultat och
kundfokus i modellens centrum. Istället för att försöka koppla samman en
viss del av OPR med en bestämd sektor, lät jag området Resultat och kund-
fokus vara gemensamt för alla sektorer. I modellen inkluderar området både
delresultat och slutresultat, eftersom jag ville möjliggöra mer konkreta
beskrivningar av de resultat en viss aktivitet ledde till – oavsett sektor. Jag
ansåg att området egentligen borde brytas ned och beskrivas i flera nivåer,
men jag hittade inget bra sätt att tydliggöra detta i översiktsbilden av Sek-
tormodellen.

Sektormodellens centrum består av de resultat genom vilka kunden upplever
organisationens ansträngningar i projektets aktiviteter, dvs. att:

• projektmålen uppfylls (det planerade resultatet är klart enligt tidplan och
till rätt kostnad).

• organisationen är affärsmässig och eftersträvar lönsamhet (även för
kunden).

• god projektkultur, starkt engagemang och ett utvecklande arbetsklimat
präglar organisationen.

• organisationen kan visa en kontinuitet i projektverksamheten med avse-
ende på lärande mellan projekt och kundrelationer samt omhändertagan-
det av projektresultatet.

• organisationen upplevs som effektiv och arbetar kvalitetsmedvetet i
projekten.

De fem sektorerna i modellen representerade områden att bedöma vid analys
av en organisations projektivitet. Områdena formulerades enligt följande:
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• Projektledning/-verkställande. Förmåga att planera, organisera och leda
ett projekt, samt att nå projektmålet.

• Affärsmässighet. Förmåga att åstadkomma lönsamhet (direkt och lång-
siktig) och att kontinuerligt bedöma vilket bidrag projektresultatet ger
till organisationens lönsamhet.

• Engagemang, kultur och klimat. Förmågan att stärka och upprätthålla
engagemang, projektkultur och arbetsklimat.

• Kontinuitet. Förmågan att åstadkomma ett internt omhändertagande av
projektresultatet. Förmåga att föra över erfarenheter från genomförda
projekt till andra (pågående eller följande) projekt.

• Utförande. Förmåga att utföra det planerade projektarbetet (det opera-
tiva arbetet i projektet) med hög kvalitet och effektivitet. Förmåga att
åstadkomma projektresultat med hög kvalitet.

6.6.2 Sektorernas struktur i Sektormodellen

Med influenser från CMMs kvalitetsmodell indelas varje sektor i fyra mog-
nadsgrader enligt följande:

1) Ad hoc. Resultatet i sektorn uppnås genom aktiviteter som sker ad hoc
(som det faller sig) utan planering, utvärdering och något syfte att uppnå
repeterbarhet.

2) Planering. Resultatet i sektorn uppnås genom aktiviteter som är plane-
rade och specificerade, t ex procedurer i form av punktlistor.

3) Processer. Resultatet i sektorn uppnås genom aktiviteter som (förutom
att de är planerade och specificerade) även stöds av processer gemen-
samma för hela organisationen.

4) Ledning. Mätning och kontinuerligt förbättringsarbete genomförs med
avseende på tillämpade processer i projektarbetet.

6.6.3 Ett exempel på tillämpning

Antag att resultatet ” projektet är färdigt enligt tidplan”  kan anses påverkas
av bl a tillvägagångssättet vid planering. Detta kan beskrivas i mer konkreta
projektivitetsfaktorer inom området Projektledning/-verkställande enligt
modellens mognadsgrader (se tabell 6.1).
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Tabell 6.1. Exempel på tillämpning av Sektormodellen.

Mognadsgrad Projektivitetsfaktor

Ledning Ansvarig finns för tillämpningen av planeringspro-
cessen. Kontinuerlig mätning och förbättring av pla-
neringsprocessen sker.

Processer En planeringsprocess existerar och används av alla i
organisationen.

Planering Planeringsprocesser finns tillgängliga för de som vill
använda dem. Det finns flera planeringsprocesser i
bruk i organisationen.

Ad hoc Projektplaneringen sker inte enligt något planerat
tillvägagångssätt – utan som det faller sig.

Resultat och
kundfokus

Projektet är färdigt enligt tidplan.

Projektplaneringen är även genomförd med tanke på
vilken effekt resultatet (färdigt enligt tidplan) har på
kundtillfredsställelsen.

6.7 Sammanfattning
Under denna tredje etapp genomfördes 27 kvalitativa intervjuer med resurs-
ägare, projektsponsorer och projektledare. Undersökningen visade att OPR-
modellen inte kunde accepteras som avhandlingens slutversion och att en
vidare modellutveckling krävdes. Tyvärr ledde inte undersökningen fram till
något entydigt resultat avseende den fortsatta modellutvecklingen. Version 3
av projektivitetsmodellen – Sektormodellen – byggde därför på en stor del
inspiration och försök till nytänkande.

Sektormodellen var ett försök att kombinera mognadsgrader i projekthante-
ringen enligt CMM och en vidareutveckling av begreppet OPR. Flera delar
av OPR-modellen tillämpades i Sektormodellen:
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• De fyra olika delarna i det Optimala Projektresultatet (OPR) från OPR-
modellen överfördes i modifierat skick till Sektormodellen. Dessutom
tillkom en sektor – Utförande.

• Området Aktiviteter fanns representerat genom mognadsgraden Ad hoc i
Sektormodellen. Området Förbättringar ingick i mognadsgraden Led-
ning.

I och med konstruktionen av Sektormodellen inleddes en fas i forsknings-
arbetet som karaktäriseras av stor osäkerhet och sökande efter ett nytt
angreppssätt och en tillräckligt bra projektivitetsmodell. Fortfarande kvar-
stod många oklarheter i projektivitetsmodellens konstruktion. För att kunna
validera Sektormodellen och få stöd för eventuell fortsatt modellutveckling
behövde jag samla in empiri i en ny undersökning, vilket beskrivs i nästa
kapitel.
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7 Etapp 4 – Seminariestudie
med Mognadsgradsmodell

Sektormodellen presenterades för projektledare och konsulter på Ericsson
Project Management Institute (EPMI). Sektormodellens uppbyggnad och
logik (interna kongruens) upplevdes otydlig och kunskapsbehovet enligt
forskningsfrågan tycktes kvarstå.

För att få bättre underlag för en validering av Sektormodellen och en even-
tuell vidareutveckling av projektivitetsmodellen, beslutade jag att genomföra
fyra seminarier internt på EPMI.

Det visade sig att inte heller Sektormodellen kunde accepteras som mitt
slutliga förslag till ny projektivitetsmodell. Etappen resulterade istället i ett
nytt modellförslag – Mognadsgradsmodellen – med en tillämpning av
CMMs projektmognadsgrader i fyra områden.

7.1 Kunskapsbehov och frågeställningar
Syftet med etappen var främst att få återkoppling på Sektormodellens upp-
byggnad av andra personer med kompetens inom området projektledning
och multiprojektmiljöer. Följande frågor behövde belysas:

• Består modellen av de rätta områdena?

• Upplevs gränserna mellan modellens områden tydliga eller oklara?

• Är logiken i modellen tydlig? Kan områdenas struktur beskrivas med
fem mognadsgrader?

• Kan kund- och resultatfokus placeras i modellens centrum?

• Hur kan ” resultat”  i modellen formuleras så att det är möjligt att koppla
en specifik aktörs aktivitet till resultatet?

7.2 Empiriskt tillvägagångssätt
Det empiriska tillvägagångssättet under denna etapp bestod i att jag arrange-
rade seminarier med förberedda frågeställningar. Därmed avsåg jag att ut-
nyttja den erfarenhet av projekt och projektledning som fanns samlad på
Ericsson Project Management Institute (EPMI).
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7.2.1 Undersökningsenhet och deltagare

Alla deltagare kom från EPMI (den enhet inom Ericsson där jag själv arbe-
tade). EPMI bestod i januari 1998 av ca 50 personer, varav hälften i Karlstad
och hälften i Kista. Verksamheten var inriktad på att effektivisera kundernas
projekthantering (till största delen kunder inom Ericsson). Kärnverksam-
heten utgjordes av kortare kurser i projektledning (1-5 dagar) samt större
åtaganden med att implementera projektmodellen PROPS.

Deltagarna i seminarierna var projektledare, lärare i projektledning, projekt-
konsulter, administrativ personal och chefer inom EPMI. Dessa deltagare
hade tillsammans stor erfarenhet av projektledning, projekthantering,
chefsarbete och övrigt linjearbete. Flera av deltagarna hade även erfarenhet
från andra företag än Ericsson.

7.2.2 Genomförande av diskussionspassen

Fyra seminarier (halvdagar) genomfördes i januari 1998 med deltagare från
EPMI i Karlstad och Kista. Material med beskrivning av Sektormodellen
och seminariets utformning skickades ut i förväg till deltagarna. Där gavs
även en beskrivning av begreppet OPR samt de intervjuer jag genomfört.

Varje seminarium inleddes med att Sektormodellen presenterades. Därefter
genomfördes två arbetspass i grupper med 4-6 deltagare.

Under det första arbetspasset arbetade grupperna med följande uppgift: ” Ge
exempel på resultat, delresultat eller aktiviteter inom projektivitetsmodel-
lens olika områden.”  Deltagarna formulerade individuellt sina förslag på
klisterlappar som placerades på en stor projektivitetsmodell. Jag försökte
enbart styra arbetet och diskussionerna så att de utmynnade i resultatformu-
leringar på en så detaljerad nivå (dvs. delresultat) att specifika aktörer och
aktiviteter kunde kopplas samman med resultatet.

Under det andra arbetspasset diskuterades gruppvis följande frågor med av-
seende på Sektormodellen:

• Är Sektormodellen en bra beskrivning av en organisations förmåga att
tillämpa projektarbetsformen?

• Finns det andra områden eller dimensioner som bör representeras i mo-
dellen?
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• Är strukturen inom varje område (de CMM-inspirerade nivåerna) en bra
beskrivning av projektmognaden i en organisation?

• Är modellen kommunicerbar?

Seminarierna avslutades med en gemensam samling där resultaten redovisa-
des och diskuterades.

7.3 Analys – sammanställning av resultat
Analysen av resultatet följde i stort sett samma steg som analysen i föregå-
ende etapper. Först gjordes en sammanställning av resultatet med utgångs-
punkt i Sektormodellen. Projektivitetsfaktorerna sammanställdes områdesvis
i tabeller med rubrikerna slutresultat, delresultat och aktiviteter.

Det upplevdes som enkelt att formulera delresultat inom modellens områ-
den. Problemen uppstod när deltagarna i diskussionspassen ombads specifi-
cera konkreta aktiviteter som ledde till respektive delresultat. Generellt sett
tycktes det lätt att formulera idealbilder på en hög övergripande nivå, medan
det var allt svårare ju större krav på konkretisering som ställdes.

Eftersom formuleringen av projektivitetsfaktorer inte visade sig vara av av-
görande betydelse för valideringen av Sektormodellen, redovisas endast någ-
ra exempel från två av områdena (sektorerna) i Sektormodellen. Projektivi-
tetsfaktorerna är formulerade som delresultat.

Projektledning och -verkställande

– Samsyn råder mellan projektledaren, projektsponsorn, resurs-
ägare och övriga projektmedlemmar om innehållet i projektspecifi-
kationen.

– Projektledaren har tillräcklig teknisk kompetens.

– Samsyn råder om hantering av ändringar och prioriteringar.

– Det finns en klar uppfattning om arbetets omfattning och riskerna.

– Samsyn råder om roller (t ex ansvar och befogenheter).

– Projektledaren är kompetent vad gäller ledarskap och affärsmäs-
sighet.
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Affärsmässighet

– Det finns kunskap om leveranser och kompetens.

– Resursägarna och projektsponsorn har informerat sig om projekt-
resultatet i detalj.

– Affärsmålen är kommunicerade.

– Det existerar en känd marknadsstrategi.

– Sponsorn är aktiv i projektet.

– Kundens nuvarande och framtida behov är analyserade.

– Det finns en god kommunikation med kunden.

– Det finns en bra beläggningsplanering.

7.4 Analys och validering av Sektormodellen
Det stod klart på ett tidigt stadium i undersökningen att Sektormodellen inte
var acceptabel som projektivitetsmodell. I följande validering återger jag
några exempel på kommentarer för att belysa problemen med modellen.

7.4.1 Områden

Sammanställningen visade att formuleringen av delresultaten gjorde det lät-
tare att se kopplingen till specifika aktörers aktiviteter. Däremot framträdde
gränserna mellan modellens områden inte tydligare än förut. Det verkade
fortfarande svårt att specificera områdena och dra tydliga gränser, delvis på
grund av den överlappning som existerade.

Området Engagemang, kultur och klimat var svårbehandlat ur två aspekter.
För det första utgjorde faktorerna ett område som en del av begreppet OPR
samtidigt som faktorerna påverkade resultat och aktiviteter i övriga områ-
den. För det andra inrymde området många olika faktorer.

En ny kategori – Delresultat – tycktes behövas i modellen. Det var tydligt att
resultat måste formuleras på en mer detaljerad nivå än slutresultatet i respek-
tive område. Även vissa av delresultaten var svåra att koppla ihop med en
aktivitet av en viss aktör, så frågan var om projektivitetsfaktorer i flera lägre
nivåer av delresultat skulle formuleras i modellen.
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Det ” upptäcktes”  dock inga nya projektivitetsfaktorer som motiverade att
helt nya områden bildades. Följande kommentarer från deltagarna får illust-
rera problembilden:

”Projektivitetsmodellens områden är otydliga. Är de kanske för stora?”

”Skall kompetens, kultur och klimat vara ett eller flera områden?”

7.4.2 Intern kongruens

Sammanställningen av kritiken mot projektivitetsmodellens struktur visade
att modellen inte var ändamålsenlig. Uppfattningen om begreppet optimalt
projektresultat som sådant var positiv, men det fanns övrigt i modellen som
inte var tydligt. Här är en del av de synpunkter som framkom:

”Områdenas struktur i lager är ologisk. Varje mognadsgrad borde
innebära högre säkerhet i projekthanteringen. Det verkar underligt att
resultat är den första (sämsta) nivån.”

” Detta verkar konstigt! Modellen visar att ju längre bort från kunden
och resultaten man kommer, desto bättre är det.”

”Jag tycker det är en logisk kullerbytta att blanda resultat och mog-
nadsgrader i modellen på det här sättet. Bryt ut resultatet och visa det
för sig.”

7.4.3 Bakomliggande synsätt

Synsättet att ett optimalt projektresultat är mer än bara uppnådda projektmål
delades av samtliga seminariedeltagare. Även fokuseringen på mognads-
grader i projekthanteringen accepterades fullt ut. Jag hade även fullständigt
stöd för min ambition att hitta konkreta aktiviteter utförda av aktörer inom
alla områden – inte bara inom projektledningen och det operativa projektut-
förandet.

7.4.4 Tillämpning

Jag kunde tyvärr konstatera att en tillämpning av Sektormodellen i praktisk
utveckling av en metod för projektivitetsanalys inte var aktuell. Den främsta
orsaken var Sektormodellens bristfälliga interna kongruens, men även svå-
righeterna att specificera vilka områden som skulle ingå i modellen bidrog
till mitt beslut.
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7.4.5 Sammanfattning och slutsatser

Det bakomliggande synsättet i Sektormodellen var samstämmigt med rådan-
de synsätt inom EPMI och hos övriga respondenter under tidigare etapper.
Trots detta gick det inte att acceptera projektivitetsmodellen som en bra
utgångspunkt för vidare utveckling av en metod för projektivitetsanalys. På
grund av Sektormodellens bristande interna kongruens samt problemen med
att hitta ” den rätta”  områdesindelningen, framstod modellen som otillräck-
ligt grundad vilket gjorde en tillämpning orealistisk. Visserligen ansåg jag
mig ha kommit en bit på väg genom att fokusera på mer konkreta projekti-
vitetsfaktorer, men huvudfrågan för avhandlingen ” Hur kan en organisations
projektivitet beskrivas i en modell?”  var fortfarande olöst.

Konsekvensen av ovanstående analys och validering blev att en ny version
av projektivitetsmodellen återigen borde utvecklas.

7.5 Modellutveckling – synsätt och
resonemang

Kommentarerna kring modellens uppbyggnad pekade på behovet av vidare
utveckling av projektivitetsmodellen. Både intervjuer och seminarier hade
pekat på att begreppet OPR var en bra beskrivning av ett ” bästa möjliga
projektresultat”  ur olika aspekter. Jag fortsatte att hålla kvar vid OPR-
begreppet som utgångspunkt i nästa version av projektivitetsmodellen efter-
som jag ansåg att det främst var sättet att tillämpa OPR-begreppet i model-
len som orsakade problemen.

Kombinationen av Resultat och kundfokus i modellens mitt med områdenas
indelning i mognadsgrader hade upplevts ologisk. Jag beslutade att tydligare
skilja på resultat och mognadsgrader i de olika områdena i nästa version av
modellen.

Det fanns ett behov av att förenkla modellen för att förbättra den interna
kongruensen. För att åstadkomma detta beslutade jag att området Kontinuitet
skulle tas bort ur nästa modellversion (området hade ansetts som otydligt
och något omotiverat i Sektormodellen). Dessutom försökte jag fokusera
enbart på någon eller några aspekter av en organisations projektivitet. För att
få ordning på strukturen inom områdena beslutade jag att tillämpa mognads-
grader i enlighet med kvalitetsmodellen CMM.
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7.6 Mognadsgradsmodellen – projektivitets-
modellen version 4

Inte heller inför utvecklingen av Mognadsgradsmodellen fanns det något
entydigt stöd från empirin i den genomförda undersökningen. Tillämpningen
av CMM i en av Mognadsgradsmodellens dimensioner gav dock en bra teo-
rigrund för modellens struktur. En variant av Mognadsgradsmodellen pre-
senterades i Ljubljana på ” IPMA World Congress of Project Management” ,
i juni 1998 (Ljung 1998).

I modellen fokuseras främst en aspekt av projektiviteten – förmåga med av-
seende på mognadsgrad. I modellen hanteras projektresultaten som en effekt
av denna förmåga. Övriga kategorier som delresultat, aktiviteter och aktörer
var nedtonade i modellen.

Mognadsgradsmodellen består av tre huvuddelar: Organisationens övergri-
pande mål, Resultatområden, samt Områden av förmåga (se figur 7.1).

7.6.1 Organisationens övergripande mål

Kundtillfredsställelse och långsiktig lönsamhet betraktades som organisatio-
nens övergripande mål och placerades därför överst i modellen.

7.6.2 Resultatområden

Mognadsgradsmodellens ena dimension utgörs av fyra områden av projekt-
resultat (med OPR som utgångspunkt). I modellen visas (med pilarna) hur
uppnådda projektresultat i respektive område bidrar till den långsiktiga lön-
samheten. De fyra resultatområdena är:

• Leveransprecision – projektmålen uppnås enligt planerat slutresultat i
rätt tid och till rätt kostnad.

• Hög funktionalitet och kvalitet – enligt interna krav samt enligt kundens
krav och önskemål med avseende på projektgenomförande och -resultat.

• Pekuniär (penningmässig) och strategisk vinst, t ex förbättrad mark-
nadsposition, image och kundrelation.

• Ökning av humankapitalet, t ex höjd kompetens, ökat engagemang, för-
bättrad projektkultur och bättre arbetsklimat.
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7.6.3 Områden av förmåga

Med utgångspunkt i modellens fyra resultatområden formulerades fyra kor-
responderande områden av (organisatorisk) förmåga att tillämpa projektar-
betsformen. Pilarna i modellen visar hur förmågan i respektive område bi-
drar till uppnådda resultat. Genom en tillämpning av mognadsgrader enligt
CMM beskriver varje område organisationens förmåga att skapa förutsätt-
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Figur 7.1. Mognadsgradsmodellen.
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ningar för att uppnå resultaten. Följande områden av förmåga i betydelsen
projektmognad utgör därmed Mognadsgradsmodellens andra dimension:

• Planering, organisering och ledning

Förmåga att planera, organisera, och leda ett projekt till planerat resultat, vid
planerad tidpunkt och till planerad kostnad.

• Kravhantering, kvalitetsuppfattning och kundfokusering

Förmåga att uppnå hög kvalitet på projektresultat och -genomförande. Att
hantera krav i syfte att leverera resultat med rätt funktionalitet, både enligt
interna krav och enligt analyserade kundkrav och behov.

• Affärsmässig bedömning, prioritering och beslut

Förmåga att kontinuerligt värdera enskilda projekt i förhållande till övriga
uppgifter i organisationen. Att initiera, prioritera, och avbryta projekt i syfte
att uppnå lönsamhet och överensstämmelse med affärsstrategin.

• Utveckling av kompetens, engagemang och projektkultur

Förmåga att säkra och utveckla kompetens, engagemang, samt projektkultur
och på så sätt förändra humankapitalet i organisationen.

Mognadsgradsmodellens konstruktion kan illustreras med följande exempel:
En organisation med hög förmåga i området Planering, organisering och
ledning (med avseende på mognadsgrad) uppnår hög säkerhet i leveranspre-
cisionen – vilket i sin tur bidrar till kundtillfredsställelse och långsiktig lön-
samhet.

7.6.4 Indelning av förmågan i mognadsgrader

Organisatorisk säkerhet att uppnå goda projektresultat (kan även uttryckas
som organisatorisk projektmognad) kan enligt CMM (1994) graderas i fem
olika nivåer. Min idé var att de olika mognadsgraderna som används i CMM
kunde användas för att beskriva organisatorisk mognad i alla fyra områdena
av förmåga att tillämpa projektarbetsformen. Jag gjorde därvid antagandet (i
enlighet med CMM) att organisationen når bättre projektresultat i ett område
om en hög mognadsgrad kan uppnås inom området.

Strukturen enligt CMM utgörs av tre grundläggande beståndsdelar:
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• Aktiviteter som utförs i organisationen för att nå resultaten.

• Individuellt/organisatoriskt stöd (t ex metoder, verktyg och processer)
för aktiviteterna.

• Ledning, mätning och förbättringsarbete som riktas mot aktiviteterna
och aktiviteternas stöd.

CMM är anpassat och beskrivet för mjukvaruutvecklingsprojekt. Mognads-
gradsmodellen skulle gälla generellt för alla typer av projekt, inte bara
mjukvaruutveckling, så följande beskrivning av nivåerna är en omskrivning i
generell form:

1. Initial. Aktiviteter genomförs “ad hoc”  dvs. som “det faller sig”  och utan
stöd av metoder, verktyg och erfarenheter från andra genomförda projekt.
Den organisatoriska förmågan påverkas till största delen av de enskilda indi-
vidernas kapacitet.

2. Repeterbar. Aktiviteterna är stödda av metoder, verktyg, erfarenheter och
policys i organisationen. Denna nivå fokuserar på individernas (eller möjli-
gen projektens) förmåga att kunna upprepa resultaten. Ett första steg mot en
sådan säkerhet är att enskilda aktörer kan repetera planerade aktiviteter.
Även i denna nivå är organisationen beroende av enskilda individers inställ-
ning till utnyttjande av stöd i olika former.

3. Definierad. Aktiviteterna är repeterbara och baseras på gemensamma
processer för hela organisationen, vilket leder till att förmågan är standardi-
serad och på en jämn nivå. Denna nivå beskriver på vilket sätt organisatio-
nen säkerställt att önskade resultat kan uppnås.

4. Kontrollerad. Genomförandet och resultatet av aktiviteterna är kvantifi-
erbart och förutsägbart. Mätbara mål sätts upp både för resultat och process-
genomförande. Ledning, mätning och förbättring sker av de gemensamma
processerna och metoderna.

5. Optimerad. Den organisatoriska förmågan är stabil och förbättras konti-
nuerligt i ett organisatoriskt tillstånd där förbättringar (inklusive utbyte av
hela processer) är en naturlig del av verksamheten.

Mognadsgradsmodellen fokuserar på betydelsen av organisationsgemen-
samma processer, vilket innebär att en organisation med hög projektivitet i
detta avseende:

• har etablerade processer och rollbeskrivningar som stödjer och styr
genomförandet av projekt.
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• genomför projekt i enlighet med processer och rollbeskrivningar.

• utför kontinuerliga mätningar med återkoppling och förbättring av de
processer som stödjer/styr genomförandet av projekt.

7.7 Sammanfattning
Under den fjärde etappen genomfördes fyra seminarier internt på EPMI i
syfte att utvärdera Sektormodellen. I den påföljande analysen och valide-
ringen konstaterades att Sektormodellen inte kunde accepteras som en slut-
version av projektivitetsmodellen, främst beroende på modellens svaga in-
terna kongruens.

Det fanns fortfarande inga tydliga svar i empirin på hur en ny projektivi-
tetsmodell kunde utformas. Jag beslutade att försöka förenkla nästa modell-
version genom att minska antalet områden och fokusera på främst en aspekt
av projektiviteten – projektmognad.

Etappen resulterade i Mognadsgradsmodellen som kombinerade mognads-
grader enligt CMM med fyra resultatområden enligt OPR (Leveranspreci-
sion, Hög kvalitet och funktionalitet, Pekuniär och strategisk vinst samt
Ökning av humankapitalet). Synsättet bakom modellen är att mognad och
säkerhet är viktig inom alla områden. Även förmågan att utveckla humanka-
pitalet och att genomföra och realisera affärsmässiga bedömningar kan (och
bör) bedömas med avseende på mognad och säkerhet.

Mognadsgradsmodellens konstruktion byggde vidare på Sektormodellen i
följande avseenden:

• Fyra av Sektormodellens sektorer (Kontinuitet exkluderades) ingick med
preciserade formuleringar även i Mognadsgradsmodellens Resultatom-
råden och Områden av förmåga.

• Mognadsgraderna i Sektormodellen omformulerades i enlighet med
CMMs kvalitetsmodell.

Flera olika förslag till en ny projektivitetsmodell utarbetades. Jag har här
presenterat den sista av de varianter som konstruerades under denna etapp.
Även om Mognadsgradsmodellen mottogs väl internt på EPMI kunde jag
inte se att utvecklingsprocessen var slutförd. Min egen uppfattning var att
Mognadsgradsmodellen var alltför fokuserad på projektmognad och tillämp-
ningen av processer i projekthanteringen. En praktisk tillämpning – där
organisationers projektivitet analyseras i olika aspekter – tycktes därför inte
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möjlig med Mognadsgradsmodellen som utgångspunkt. Arbetet med valide-
ringen av Mognadsgradsmodellen och utvecklingen av avhandlingens slutli-
ga projektivitetsmodell beskrivs i nästa kapitel.
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8 Etapp 5 – Syntes med Multi-
Dimensionell Projektivitets-
modell (MDP-modell)

Kort efter att Mognadsgradsmodellen presenterats i juni 1998 (Ljung 1998),
beslutade jag att förkasta även denna version. Genom återkoppling från
medarbetare och erfarenheter från tidigare etapper och modellversioner an-
såg jag mig ha tillräckligt med underlag för detta ställningstagande.

I detta kapitel redovisas först valideringen av Mognadsgradsmodellen, där-
efter presenteras arbetet med den Multidimensionella Projektivitetsmodellen
(MDP-modellen) som är avhandlingens slutversion. Kapitlet avslutas med
en summering av modellutvecklingen genom de fem etapperna.

8.1 Analys och validering av Mognads-
gradsmodellen

Jag hade nu utvecklat och presenterat den fjärde versionen av projektivi-
tetsmodellen. Inte heller denna kunde accepteras som utgångspunkt för vida-
re utveckling av en metod för projektivitetsanalys. Till grund för mitt ställ-
ningstagande låg (förutom min egen erfarenhet) empirin från tidigare etap-
per, synpunkter på Mognadsgradsmodellen från medarbetare inom EPMI
och forskarutbildningen, samt de tidigare modellförslagen.

8.1.1 Områden

De fyra ” områden av förmåga”  som ingick i Mognadsgradsmodellen basera-
des på OPR-begreppet och hade därmed även indirekt utvärderats av ett stort
antal respondenter under etapp 3 och 4 i modellutvecklingen. Modellens
områden uppfattades visserligen som adekvata, men erfarenheterna från de
fyra etapperna visade att detta gällde för de flesta av de områden jag före-
slagit. Om jag t ex i samtal med en projektkonsult på EPMI föreslog att två
områden i modellen borde vara Resursallokering och Kommunikation, an-
sågs även dessa vara adekvata kategorier – vilket de ju också är på sitt sätt.

Frågan om vilka områden som skall ingå i projektivitetsmodellen var där-
med obesvarad. Det fanns ett antal områden som kunde ingå i modellen,
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men det fanns inga tydliga belägg för vilka områden som var de mest frukt-
bara.

8.1.2 Intern kongruens

Den logiska uppbyggnaden av Mognadsgradsmodellen verkade vara accep-
tabel. Jämfört med Sektormodellen var den en klar förbättring. En förklaring
var att endast aspekten projektmognad på projektivitet fokuserades i model-
len och att CMMs utarbetade modell med mognadsgrader tillämpades för
ändamålet.

8.1.3 Bakomliggande synsätt

Vid tidpunkten för valideringen låg följande synsätt på projektivitet till
grund för Mognadsgradsmodellen (formulerat som tre påståenden):

• ” Projektivitet är ett komplext begrepp som inte kan bedömas med ett
totalvärde.”

De flesta i min omgivning var nu överens om att en organisations projekti-
vitet inte kunde anges med ett totalvärde. Även om en projektivitetsmodell
fokuserade på ett mindre antal aspekter som Mognadsgradsmodellen var det
svårt att se hur olika områden skulle kunna vägas samman till ett totalvärde.
Med min syn på projektivitet kunde inte någon bedömning ske med ett total-
värde utan att kraftigt förenkla projektivitetsmodellen.

• ” En processfokusering enligt Mognadsgradsmodellen är ett korrekt
angreppssätt.”

Kvalitetsmodellen CMM hade vid den aktuella tidpunkten stor inverkan på
kvalitetsarbetet inom Ericsson. Processfokusering var ett honnörsord och
stora ansträngningar ägnades åt att ” ta ett kliv uppåt”  i CMMs kvalitetsmo-
dell. Denna processfokusering slog igenom även på bedömningen av Mog-
nadsgradsmodellen vilket gjorde att den lättare accepterades internt på
EPMI.

Min målsättning var som tidigare nämnts en annan. Jag ansåg egentligen att
projektivitet borde bedömas utifrån flera lika viktiga aspekter (projektresul-
tat, -effektivitet, -kvalitet, -mognad och lärande) och att Mognadsgradsmo-
dellen var alltför ensidigt inriktad för att accepteras som forskningsarbetets
slutversion.
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• ”Ett lyckat projekt är det som levererar planerat resultat, vid planerad
tidpunkt och till planerad kostnad.”

Ovanstående definition av ett lyckat projekt var fortfarande den domineran-
de (och är till stor del även idag). Med en processyn på projektplanering och
-genomförande är detta ett naturligt förhållningssätt.

Mognadsgradsmodellen och min idé om det optimala projektresultatet
(OPR-begreppet) stod för en vidare syn på vad som borde utvärderas avse-
ende projektresultatet. Mina erfarenheter från litteraturstudier, datainsam-
lingar samt från egen medverkan i projekt, fick mig dessutom att reflektera
över vilka konsekvenser synen på leveransprecisionen i projekt kunde få i
praktiskt projektarbete.

8.1.4 Tillämpning

Jag bedömde att Mognadsgradsmodellen på grund av den snäva avgräns-
ningen inte kunde ge tillräckligt stöd i praktiskt utvecklingsarbete av en
metod för projektivitetsanalys. Visserligen gav modellen ett bra stöd genom
tillämpningen av CMMs mognadsgrader, men eftersom jag ansåg att pro-
jektmognaden enbart var en aspekt på projektivitet var modellen otillräcklig.

8.1.5 Summering och slutsatser

Mognadsgradsmodellen klarade inte valideringen främst på grund av följan-
de orsaker:

• Modellens områden verkade fortfarande osäkra (om än adekvata).

• Modellen var alltför processfokuserad. Tillämpningen av processer i
projektarbete är bara en av aspekterna på projektivitet.

• Modellen var alltför avgränsad för en praktisk tillämpning.

Min slutsats blev att en fortsatt modellutveckling var nödvändig. Enligt den
redovisade valideringen behövde inte Mognadsgradsmodellen förkastas helt.
Ett alternativ var att bygga vidare på Mognadsgradsmodellen i kombination
med någon av de andra föreslagna modellerna, men jag var samtidigt öppen
för helt nya principer avseende modellkonstruktionen.



140

8.2 Kunskapsbehov och frågeställningar
Inför den fortsatta modellutvecklingen kvarstod en mängd frågor avseende
modellkonstruktionen:

• Vilka områden skall ingå i modellen?

Jag hade gjort ett antal försök att formulera avgränsade områden i modellen
utan att lyckas. Jag ställde mig frågan om det egentligen fanns några ” rätta”
områden eller om områdesvalen var godtyckliga och helt beroende på vilken
aspekt av projektivitet som skulle belysas.

• Hur ska gränserna mellan modellens områden göras tydligare?

Detta problem var förstås nära kopplat till frågan om vilka områden som
skulle ingå i modellen. Genom hela forskningsarbetet hade jag upplevt pro-
blem med avgränsningen av modellernas områden. Speciellt hade områden
med projektkultur, kompetens engagemang och arbetsklimat varit problema-
tiska.

• Hur kan resultat i projekt (en aspekt av projektivitet) och aktörers akti-
viteter kopplas samman på ett tydligt sätt?

Ett genomgående problem i modellutvecklingen hade varit att ” resultat”
formulerats på alltför övergripande nivå. Det behövdes ett sätt att möjliggöra
tydliga kopplingar mellan en specifik aktörs aktiviteter och ett specifikt re-
sultat.

• Hur skall processfokuseringen tonas ned – men ändå ingå i modellen?

Att beskriva projektmognaden (en aspekt av projektiviteten) genom en nivå-
indelning i mognadsgrader enligt CMM verkade fungera bra. Tyvärr blev
processfokuseringen alltför stark i Mognadsgradsmodellen. De andra aspek-
terna behövde lyftas fram. Frågan var hur projektivitetsmodellen kunde om-
fatta flera aspekter på projektivitet utan att logiken gick förlorad. Kanske
behövdes flera modeller – en för varje aspekt på projektivitet?

8.3 Empiriskt tillvägagångssätt
Ingen ny koncentrerad/samlad empirisk undersökning gjordes i denna etapp.
Jag såg inte hur enbart en fortsatt analys av intervjuresultat eller nya inter-
vjuer och seminarier kunde lösa problemen – även om intervjuresultaten
visserligen gav stöd för ett stort antal tänkbara mätpunkter i en projektivi-
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tetsanalys. Etappen som varade från juli 1998 till september 1999 bestod av
följande aktiviteter som tillsammans kan anses utgöra det empiriska tillvä-
gagångssättet under den sista etappen.

Samtal och diskussioner

Samtal och diskussioner fördes med medarbetare inom såväl Ericsson (pro-
jektledare, chefer och verksamhetsutvecklare) som forskarutbildningen.
Samtalen var informella och kunde handla om en eller några få aspekter el-
ler problem avseende modellutvecklingen. Ingen systematisk dokumentation
gjordes av samtalen. Synpunkter och förslag till modellkonstruktionen note-
rades efter hand om något av betydelse framkom.

Analys av empiri

Flera genomgångar (analyser) av insamlad empiri från tidigare etapper ge-
nomfördes. Jag gjorde nya försök att dela in de formulerade projektivitets-
faktorerna i olika områden. Även de förkastade modellförslagen utgjorde en
del av min empiri.

Litteraturstudier och begreppsutveckling

Jag beslutade att koncentrera mig på projektbegreppet ännu en gång. Pro-
jektbegreppet var relativt otydligt definierat i litteraturen och jag hoppades
att en utveckling och precisering av begreppet projekt tillsammans med lite
distans till modellutvecklingsarbetet skulle bidra till en ny syn på projekti-
vitetsmodellens struktur.

Eget deltagande i ett metodutvecklingsprojekt

Jag deltog även i ett produktutvecklingsprojekt under etappen. Projektdelta-
gandet var inte planerat från början i mitt forskningsarbete, men bidrog ändå
med nya infallsvinklar på modellkonstruktionen (och kan därför räknas till
mitt empiriska tillvägagångssätt).
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8.4 Modellutveckling – synsätt och
resonemang

För det första fanns flera strukturella problem med projektivitetsmodellen.
Ett av de grundläggande begreppen ” det optimala projektresultatet”  (OPR)
var fortfarande svårt att precisera. Innehållet i de fyra olika resultatområdena
verkade relevanta för projektarbetsformen men det fanns många invändning-
ar mot indelningen. Jag insåg svårigheterna med att i praktiken dela in pro-
jektresultatet enligt OPR-begreppet. Vad är t ex inte affärsmässiga resultat
när allt kommer omkring?

Projektkultur, arbetsklimat och kompetens hade utgjort ett eget område i
modellerna. Jag var dock alltmer övertygad om att dessa faktorer framför
allt ingick i och påverkade de övriga områdena i modellen.

Vidare ansåg jag att speciellt Mognadsgradsmodellen var alltför fokuserad
på processers betydelse för goda resultat vilket var en konsekvens av den
starka påverkan CMM haft på modellens konstruktion. Resultatet av inter-
vjuerna verkade stödja en tillämpning i någon form av mognadsgrader enligt
CMM för att beskriva organisatorisk projektmognad. Jag ansåg dock inte att
projektivitet var lika med projektmognad. Vid närmare eftertanke föreföll
det motsägelsefullt att organisationens förmåga att tillämpa en arbetsform på
uppgifter präglade av engångskaraktär, skulle beskrivas i en modell som
fokuserade på specificerade repeterbara processer. I en ny modell borde där-
för ett processfokus enbart utgöra en del av modellen21.

Jag insåg också problemen med att beskriva projektivitet med ett enda värde
– t o m så grovt som ” hög eller låg” . En modell bör utgå från antagandet att
projektiviteten samtidigt kan vara hög eller låg ur olika aspekter i en och
samma organisation. Slutligen var jag säker på att modellen måste beskriva
tydliga kopplingar mellan resultat i projekt och aktörers konkreta beteenden.

Ovanstående problem och nya insikter var avgörande utgångspunkter för
formuleringen av projektivitetsmodellens slutversion. Följande krav upp-
ställdes därmed på modellens konstruktion:

                                                     
21 Jämför Balanced Scorecard (Kaplan & Norton 1992) som förespråkar tillämpning-
en av flera olika perspektiv vid styrning av verksamheter.
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• Tydliga avgränsade områden med minsta möjliga överlappning.

• En struktur inom varje område som möjliggör en tydlig koppling till
aktörers konkreta aktiviteter.

• Ett nedtonat fokus på processorientering och mognad – även om det
måste ingå i modellen.

Mina försök att omvärdera och avlägsna mig från det processinriktade syn-
sättet som genomsyrat föregående projektivitetsmodeller och hitta ett nytt
angreppssätt ledde (återigen efter ett antal förkastade förslag och varianter)
fram till den slutversion som presenteras i detta kapitel.

8.5 MDP-modellen
Ett genomgående problem under alla fem etapperna har varit vilka områden
som skulle ingå i modellen. Min lösning blev till slut en modell med fyra
huvuddelar (kallade dimensioner) därav modellnamnet MultiDimensionell
Projektivitetsmodell (MDP-modellen)22.

En målsättning med projektivitetsmodellens konstruktion har varit att den
skall fungera som utgångspunkt för fortsatt utveckling av en metod för pro-
jektivitetsanalys. Modellen skall på ett tydligt sätt ge stöd och vägledning
avseende vilka olika grupper av projektivitetsfaktorer som skall formuleras
och tillämpas i en analys. Jag har därför försökt formulera områden med
tydliga gränser där projektivitetsfaktorerna får en logisk tillhörighet.

Jag har ansett det viktigt att åtminstone en del av projektivitetsfaktorerna
kan kopplas till specifika aktörer. Om modellen skall få en praktisk tillämp-
ning måste fokus sättas på det som kan mätas och förändras, t ex individers
och gruppers beteenden. I följande avsnitt (8.6-8.10) beskrivs MDP-
modellen – avhandlingens och forskningsarbetets slutversion av projektivi-
tetsmodellen.

                                                     
22 MDP-modellen presenterades på NORDNET-99 i Helsingfors (Ljung 1999).
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8.6 MDP-modellens första dimension
– funktioner

Mitt beslut att hålla kvar fokus på aktörer bidrog till att den första dimensio-
nen utgörs av projektfunktioner i en multiprojektorganisation. Roller och
aktörer kan enkelt relateras till funktionerna, dessutom kan aktörernas an-
svar, befogenheter och arbetsuppgifter specificeras på ett naturligt och kon-
kret sätt.

Den första dimensionen i modellen utgörs av de tre funktioner (se figur 8.1)
som behövs för en tillämpning av projektarbetsformen i en multiprojektor-
ganisation (EPMI 1999): den projektstyrande, den projektledande och den
projektutförande funktionen (projektoperativa). De tre funktionerna har stor
likhet med funktionerna i PROPS men är även i linje med perspektiven
projekt som satsning (projektstyrande funktionen) samt projekt som plan
(projektledande funktionen). Perspektiven projekt som temporär organisa-
tion samt projekt som samarbetsform är applicerbara på samtliga funktioner.
Dessutom är dessa tre funktioner en naturlig indelning för många typer av
arbetsuppgifter i en organisation.

Tillsammans skall funktionerna omfatta allt ansvar, alla befogenheter och
alla uppgifter som är nödvändiga och önskvärda i en organisations projekt-

PROJEKT-
STYRNING

PROJEKT-
LEDNING

PROJEKT-
UTFÖRANDE

Figur 8.1. MDP-modellens första dimension – funktioner.
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hantering. Indelningen i olika funktioner är gjord för att lyfta fram och
tydliggöra olika typer av ansvar, befogenheter och uppgifter som behövs i
projekthanteringen. En fokusering på vilka funktioner som är nödvändiga
gör att man inte begränsas av i förväg definierade roller. Det är förstås möj-
ligt att göra en annan indelning av funktionerna. Det går att både slå ihop
och ytterligare dela upp funktionerna i modellen. En indelning i affärsmäs-
sigt styrande, ledande och utförande funktioner känns dock naturlig och ver-
kar relevant för de flesta typer av arbetsformer i en affärsdrivande organisa-
tion. Om t ex perspektivet ” projekt som satsning”  tillämpas är det naturligt
att avgränsa en funktion till styrning av projekten, dvs. att skilja på projekt-
ledning och projektstyrning.

Det som styr hur roller definieras är dels hur naturligt det är att dela in
funktionens ansvar, befogenheter och uppgifter i lämpliga delmängder, dels
hur delmängderna överensstämmer med vad enskilda individer och grupper i
organisationen praktiskt kan klara av att genomföra.

8.6.1 Den projektstyrande funktionen

Den projektstyrande funktionens ansvar är att hantera organisationens pro-
jekt och tillämpning av projektarbetsformen – i linje med uttalade affärs-
strategier och med fokus på den långsiktiga lönsamheten. Den styrande
funktionens ansvar gäller både det enskilda projektets lönsamhet och den
totala projektportföljens.

Den projektstyrande funktionens uppgifter är att initiera, prioritera, avsluta
och vid behov avbryta projekt så att de projekt som genomförs är den mest
långsiktigt lönsamma kombinationen (portföljen) för organisationen. Det
handlar också om att stödja genomförandet av de projekt som är initierade
(och bedömts lönsamma), dvs. att möjliggöra ett effektivt genomförande av
projektet i organisationen.

Dessa styrande aktiviteter bör baseras på återkommande utvärderingar (be-
dömningar av värdet) av varje potentiellt och pågående projekt i en jämfö-
relse med organisationens övriga arbetsuppgifter.
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Roller i den projektstyrande funktionen

• Projektbeställare/projektsponsor/projektägare

En roll med det affärsmässiga ansvaret att initiera och kontinuerligt bedöma
om projekt skall få fortsätta att genomföras. Rollen kan även omfatta att sva-
ra för det dagliga stödet till projektet. I många fall bör denna roll delas upp
på flera personer, t ex med en person som fattar affärsbesluten medan en el-
ler flera personer svarar för det dagliga stödet till projektet. Det är också
möjligt att specificera två olika roller istället för en enda, t ex både projekt-
beställare och projektägare.

• Resursägare

Resursägare är de i linjeorganisationen som är chefer för grupper, sektioner,
avdelningar eller affärsområden. Till resurser räknas såväl mänskliga som
materiella (t ex utrustningar, lokaler och materiel). Resursägare är med and-
ra ord de som ansvarar för att förse projektet med nödvändiga resurser för
genomförandet.

• Intern mottagare

Den som internt är ansvarig för projektresultatet när projektet är avslutat,
har rollen som intern mottagare. Rollen kan innehas av t ex produktägare
och ansvariga för marknad, försäljning, kompetensutveckling eller kvalitet.
Även om projektresultatet (t ex en produkt) levereras till kunden bör någon
utpekad roll ha ansvaret för t ex produktdata, kundkontakter, service och
uppgraderingar.

• Styrgrupp

Ett projekt med många organisatoriska avdelningar inblandade och/eller med
geografisk spridning kan ha behov av en stödjande styrgrupp. I en stödjande
styrgrupp bör projektbeställare, resursägare och mottagare ingå. Styrgruppen
kan även existera med huvudsyftet att vara ett beslutande organ.
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• Högre chef som kan prioritera mellan projekt och påvisa en ny affärsin-
riktning.

Den som är affärsmässigt ansvarig (t ex projektbeställaren) för projektet har
oftast inte formell befogenhet att styra över resurser på andra affärsområden
än sitt eget. En chef på högre nivå måste ibland prioritera resursanvändning-
en – t ex nyckelresurser som används av flera projekt samtidigt. Vid andra
tillfällen kanske en organisation byter affärsinriktning helt eller delvis. Ett
sådant övergripande beslut kan påverka en hel projektportfölj. Projektbe-
ställarna/projektsponsorerna/projektägarna tvingas då följa direktiven från
högre nivå i organisationen och även de lönsamma projekten kan drabbas,
eftersom det finns ännu bättre alternativ.

• Referensgrupp

En referensgrupp fungerar oftast som ett rådgivande organ/forum. Referens-
gruppen på styrande nivå kan ge råd inför affärsmässiga bedömningar och
beslut. Vilka affärsmässiga risker finns? Åt vilket håll går marknaden? Hur
viktigt är det att resultatet är klart i exakt utlovad tid?

8.6.2 Den projektledande funktionen

Den projektledande funktionens ansvar är att verkställa projektet enligt den
projektstyrande funktionens godkännande och beslut. I den projektledande
funktionens uppgifter ingår bl a att tidsplanera, budgetera, organisera, kon-
trollera, följa upp, hantera ändringar, leda, coacha samt hantera kommuni-
kationen i projektet.

Roller i den projektledande funktionen

• Projektledare

Hela ansvaret och alla uppgifter i funktionen kan åläggas en projektledare
som därmed ansvarar för verkställandet av det enskilda projektet. I komp-
lexa eller kompetenskrävande projekt kan det vara nödvändigt att dela upp
projektledarrollen i mindre delar och ansvarsområden genom att formera en
projektledningsstab och delegera uppgifter till olika roller efter behov.

Förutom nedan uppräknade roller i projektstaben kan projektledningsfunk-
tionen inrymma en referensgrupp med syfte att stödja och ge råd i projekt-
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ledningsfrågor, vilket även kan lösas med hjälp av mentorskap eller nätverk.
För den projektledande funktionens ansvar och uppgifter är bl a följande
roller i projektstaben lämpliga:

• Konfigurationsansvarig

Håller ordning på alla ändringar så att alla i projektet alltid arbetar med gäl-
lande version. Kan vara ansvarig för att en ändringsprocedur skapas och
efterföljs. Håller också ordning på tidigare versioner så att alla ändringar
kan spåras vid behov.

• Kvalitetskoordinator

En roll med ansvar för t ex uppföljning av kvalitetsmål, mätmetoder för
kvalitetskontroll, kriterier för kundacceptans och samordning av organisa-
tionens egna krav på projektgenomförandet.

• Teknisk koordinator

Teknisk koordinator är nödvändig när projektledaren inte har tillräcklig
kompetens inom området, eller om projektet är komplext med avseende på
resultatet (t ex ett avancerat informationssystem).

• Projektadministratör

Kan handha protokoll, kallelser och utskrifter men även bidra med kompe-
tens och arbetsinsatser i samband med projektplaneringen.

• Delprojektledare

Projekt kan behöva delas in i mindre delar på grund av omfattning (t ex an-
talet inblandade personer), geografisk spridning eller för att projektets olika
faser är lämpliga att hantera som tydligt avgränsade delar.

8.6.3 Den projektutförande funktionen

Den projektutförande funktionen (kan även benämnas den projektoperativa)
ansvarar för det operativa arbete som genomförs enligt projektplanerna för
att uppnå projektmålet. I projektivitetsmodellen fokuseras på hur arbetet
genomförs, dvs. på arbetsformen som sådan – inte på vad (vilket specifikt
resultat) som uppnås. I uppgifterna ingår bl a att försäkra sig om att pro-
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jektmålet är rätt tolkat, arbetsuppgifterna är förstådda och att informationen
är korrekt.

Roller i den projektutförande funktionen

• Team-medlem

Den enskilde projektmedlemmen med ansvar att genomföra ålagda operativa
uppgifter i projektet.

• Teamledare

Ansvarar för att de team som bildats för att genomföra projektarbetet funge-
rar effektivt. Ska se till att samtliga team-medlemmar är delaktiga i arbetet,
har en gemensam målbild och tar ett gemensamt ansvar för teamets resultat.

• Referensgrupp

Även i den projektutförande funktionen kan en referensgrupp behövas. Ett
exempel är en testpanel som utvärderar ett gränssnitt i ett informations-
system.

8.7 MDP-modellens andra dimension
– ” triader”

Den andra dimensionen i projektivitetsmodellen består av områdena i kedjan
Riktlinjer – Aktiviteter – Resultat. Ett visst samband av orsak och verkan
existerar mellan områdena, dock inte så starkt att t ex förekomsten av en
speciell riktlinje med logisk nödvändighet leder till en viss aktivitet. Sam-
bandet i kedjan präglas istället av intentionalitet, dvs. avsikten är att existe-
rande riktlinjer skall leda till avsedda aktiviteter och därmed till avsedda re-
sultat.

Sambandet skall därför utläsas som: Förekomsten av riktlinjer påverkar
(stödjer och styr) utförandet av aktiviteter med syfte att leda till ett specifi-
cerat resultat. För att understryka att varje del i kedjan är en egen kategori
men ändå hör ihop enligt ovanstående förklaring, har jag döpt dem till tria-
der (se figur 8.2).
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Eftersom samtliga delar i en triad verkade tillämpningsbara i alla projekt-
funktioner valde jag att hantera funktioner och triader som dimensioner
istället för områden.

8.7.1 Resultat

Här formuleras de resultat av olika slag som är önskvärda i en organisatio-
nens projekthantering. Resultat omfattar t ex uppnådda mål på alla nivåer
(detaljeringsgrader) samt ” tillstånd”  såsom färdiga dokument, fattade beslut,
uppnådd samsyn, kännedom och överenskommelser. Området resultat refe-
rerar inte (som i de första versionerna av projektivitetsmodellen) till det spe-
cificerade slutresultatet av projektet. Det är viktigt att resultatet formuleras
så att det är mätbart och tydligt kan kopplas till en aktörs specificerbara akti-
viteter.

Resultat som inte kan kopplas till en specificerbar aktivitet utförd av en ut-
pekad aktör i en roll skall inte tas med i modellen utan bearbetning. Om
resultatet är formulerat alltför övergripande, t ex ” projektet uppnår projekt-
målen” , måste det brytas ned till en mer detaljerad nivå. Det är fullt möjligt
att samma resultat kan formuleras för flera funktioner och roller i modellen.
Tidsperspektivet (tiden före, under och efter ett projektgenomförande) ingår
men är inte explicitgjort i modellen.

8.7.2 Aktiviteter

Aktiviteter är alla handlingar som behövs för att uppnå de formulerade resul-
taten. Exempel på aktiviteter är att upprätta ett dokument, formulera pro-
jektmålet, följa upp och kontrollera, leda och delta i möten, analysera, lära
ut samt att göra bedömningar inför beslut. Varje beskriven aktivitet skall
kunna kopplas ihop med en eller flera utpekade roller eller aktörer. Aktivi-

Figur 8.2. MDP-modellens andra dimension – triader.

RIKTLINJER AKTIVITETER RESULTAT
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teter kan genomföras med eller utan stöd av formella riktlinjer (t ex specifi-
cerade processer).

En aktivitet har utsträckning i tiden och utförs av någon/några. Man kan dis-
kutera om tankar skall räknas till aktiviteter – möjligtvis det tankearbete som
utförs vid t ex utvärderingar och analyser.

8.7.3 Riktlinjer

Riktlinjer är alla formella instruktioner och restriktioner som stödjer och styr
de beskrivna aktiviteterna. Riktlinjer är till för att i möjligaste mån säker-
ställa ett visst beteende för att uppnå ett specificerat resultat. Exempel på
riktlinjer är befattnings- och rollbeskrivningar, procedur- och processbe-
skrivningar, verksamhetssystem, regler samt instruktioner till verktyg, meto-
der och modeller.

Riktlinjer skall finnas kvar i organisationen även om ” alla går hem” . Edvins-
son (1997) benämner detta strukturkapital. Kompetens och kundkontakter
som ” ägs”  av individen, försvinner när han/hon lämnar organisationen. Om
organisationen vill säkerställa att investeringar i kompetens och kundrelatio-
ner finns kvar oavsett om en del av personalen slutar, måste investering ske i
strukturkapital, t ex processer och rollbeskrivningar.

Traditioner, värderingar och kulturella normer betecknas inte som riktlinjer i
modellen. Dessa företeelser ingår i modellens tredje dimension – de influe-
rande faktorerna. Muntlig ordergivning, råd och önskningar i sig, räknas inte
heller till riktlinjerna. Syftet med Riktlinjer i modellen är att fokusera på
repeterbarhet och säkerhet (projektmognad) i projektverksamheten. I nor-
malfallet är det den skriftliga specificeringen som ligger till grund för ordern
som utgör riktlinjen i modellen.
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8.8 Fokusarea-matrisen
MDP-modellens första två dimensioner kombineras i en matris bestående av
nio fokusareor. I denna matris (se figur 8.3) identifieras, formuleras och
analyseras alla nödvändiga och önskvärda resultat, aktiviteter och riktlinjer
(triader) inom den projektstyrande, projektledande och projektutförande
funktionen. Motiveringen till att använda begreppet dimensioner är (som
berörts ovan) att alla funktioner är representerade i alla delar av triaderna –
och vice versa.

RIKTLINJER AKTIVITETER RESULTAT
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Figur 8.3.  MDP-modellens fokusarea-matris.
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8.9 MDP-modellens tredje dimension
– influerande faktorer

Genom att formulera önskvärda resultat, aktiviteter och riktlinjer (triader)
för funktionerna projektstyrning, projektledning och den projektutförande
funktionen, erhålls en beskrivning av organisationens ideala projekthante-
ring. Projektivitetsmodellens tredje dimension utgörs av Influerande fakto-
rer. Dessa faktorer påverkar i vilken grad de önskvärda resultaten, aktivite-
terna och riktlinjerna i matrisen verkligen existerar i organisationens pro-
jekthantering. Exempel på Influerande faktorer är kompetens, projektkultur,
engagemang, arbetsklimat och samsyn (se figur 8.4). Alla dessa faktorer är
traditionellt erkända och uppmärksammade som mycket viktiga för fram-
gång i nästan alla organisationer (jfr Hersey & Blanchard 1993; Schutz
1994).

En viktig skillnad jämfört med de tidigare versionerna av projektivitetsmo-
dellen är att de influerande faktorerna inte behandlas som ytterligare områ-
den i en utökad matris, utan utgör en tredje dimension som påverkar fokus-
areorna i matrisen. Genom att analysera hur varje influerande faktor påver-
kar varje fokusarea i matrisen kan det vara möjligt att omvandla svårgrip-
bara fenomen, som t ex arbetsklimat och projektkultur, till praktiskt hanter-
bara faktorer.

Några influerande faktorer, t ex kompetens och projektkultur (traditioner,
värderingar, normer) tycks kunna påverka alla fokusareor i matrisen. Andra,
t ex engagemang och arbetsklimat, kanske inte har en lika tydlig påverkan på
samtliga fokusareor. Det viktiga är emellertid inte att definiera olika influe-
rande faktorer i syfte att dela in dem i olika klasser, utan hellre att förutsätt-
ningslöst pröva vilken påverkan en viss faktor kan ha på de formulerade
riktlinjerna, aktiviteterna och resultaten i matrisen.

En organisation som vill tillämpa modellen för en projektivitetsanalys kan
välja att arbeta med de influerande faktorer som de anser är viktiga just för
deras verksamhet för tillfället.
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Det finns en risk med att använda övergripande, allmänna begrepp som of-
tast har olika innebörd för olika individer. En specificering av vad som ingår
i en viss influerande faktor är nödvändig innan ett analysarbete påbörjas.
Exempelvis är begreppet projektkultur ofta förekommande i litteratur och
diskussioner om projekthantering. En enkel beskrivning är att projektkultur
består av vanor, traditioner, värderingar och normer. Om man vill förändra
ett beteende i organisationens projekthantering är det även viktigt att veta
vilka värderingar och normer som styr rådande beteenden (och i vilken ut-
sträckning).
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Figur 8.4.  MDP-modellen med exempel på influerande faktorer.

Influerande
faktorer:

- Kompetens

- Projektkultur

- Engagemang

- Arbetsklimat

- Samsyn

Riktlinjer
för projekt-

styrning

Aktiviteter
i projekt-
styrning

Resultat
av projekt-

styrning

Riktlinjer
för projekt-

ledning

Riktlinjer
för projekt-
utförande

Aktiviteter
i projekt-
ledning

Aktiviteter
i projekt-
utförande

Resultat
av projekt-

ledning

Resultat
av projekt-
utförande



155

8.10 MDP-modellens fjärde dimension
 – organisatoriskt lärande

Den fjärde dimensionen i projektivitetsmodellen utgörs av organisationens
lärande. Att inkludera lärandet som en dimension i modellen är en konse-
kvens av min syn på projektivitet, där organisatoriskt lärande är en aspekt på
förmågan att tillämpa projektarbetsformen. Figur 8.5 visar MDP-modellen i
sin helhet med lärande-dimensionen.
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Figur 8.5. MDP-modellen med lärande-dimensionen.
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När förhållandena i organisationens projekthantering har klargjorts i en
analys av matrisens nio områden och de valda, preciserade influerande fak-
torerna, kan organisationens lärande och utveckling beskrivas på tre sätt (jfr
Argyris 1994):

a) Som en förändring från ett analyserat tillstånd (läge/status) i fokusarea-
matrisen till ett nytt önskvärt tillstånd. Lärande och utveckling är inrik-
tat på att ändra riktlinjer, aktiviteter och resultat i matrisen. Detta kan
t ex innebära att skapa nya riktlinjer för aktiviteter, att förändra aktivi-
teter genom nya arbetssätt och roller, eller att formulera nya resultat.

b) Som en förändring av beteenden så att dessa överensstämmer med önsk-
värt tillstånd enligt fokusarea-matrisen. De formulerade riktlinjerna,
aktiviteterna och resultaten behålls som ett önskvärt tillstånd. Beteendet
i organisationen förändras genom arbete med de influerande faktorerna,
såsom projektkultur, arbetsklimat och kompetens.

c) Som en förstärkning (institutionalisering) av rådande förhållanden. Med
detta avses att lärandet bl a sker genom att förekommande aktuella bete-
enden i organisationen tydliggörs, värderas och godkänns.

8.11 Tillämpning av projektivitetsmodellen
Här följer ett kortfattat exempel i syfte att illustrera och förklara modellens
uppbyggnad (se även kapitel 13 – fortsatt forskning). Med projektivitetsmo-
dellen som grund skall en metod för analys av organisationens förmåga att
tillämpa projektarbetsformen kunna utvecklas. En del av analysens utveck-
ling innebär att formulera önskvärda resultat, aktiviteter och riktlinjer i de
olika funktionerna i fokusarea-matrisen.

Ett exempel: ”Projektkatalogen”

Antag att ett önskvärt tillstånd inom funktionen projektstyrning är att en
aktuell projektkatalog existerar och att den upprättas på ett sätt som är effek-
tivt och som ger önskat innehåll. Det vore dessutom önskvärt att upprättan-
det av projektkatalogen inte enbart byggde på enskilda personers kompetens
och erfarenhet, utan stöddes och styrdes av formulerade riktlinjer. I foku-
sarea-matrisen (se figur 8.6) skulle då följande kunna formuleras:
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I figuren visas exempel på inledande formuleringar av ett önskvärt tillstånd.
Nästa steg är att precisera och utveckla formuleringarna. Vad menas t ex
med att en projektkatalog existerar? I vilken form skall den finnas? På vilket
sätt ska den vara tillgänglig? Vad menas med aktuell? Vilken information
skall finnas i projektkatalogen?

När det önskvärda tillståndet är beskrivet analyseras organisationens pro-
jekthantering i en jämförelse mellan faktiskt och önskvärt tillstånd. Exem-
pelvis ställs frågor som: Existerar det en projektkatalog? Upprättas projekt-
katalogen på ett önskvärt sätt? Finns det formulerade riktlinjer för hur det
skall gå till?

Nästa steg är att analysera på vilket sätt de influerande faktorerna (t ex kom-
petens eller projektkultur) påverkar riktlinjer, aktiviteter och resultat i matri-
sen. Om det upptäcks att ingen projektkatalog existerar trots att riktlinjer
finns för hur den skall upprättas, bör analysen fortsätta med att klargöra or-
saker till bristen. När de preciserade influerande faktorerna analyseras mot
fokusareorna i matrisen kan flera frågor uppstå som exempelvis:

Figur 8.6.  Exempel på inledande formuleringar i utvecklingen av en
projektivitetsanalys.

 RIKTLINJER   AKTIVITETER  RESULTAT

PROJEKT-
STYRNING

Det finns en ar-
betsbeskrivning
som styr och
stödjer arbetet
med projekt-
katalogen.

Det existerar
en aktuell
projektkatalog.

Projektkatalogen
skapas och un-
derhålls av pro-
jektkontoret ge-
nom att ...
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• Hindrar projektkulturen tillämpningen av riktlinjer för framställning av
projektkatalogen? I så fall på vilket sätt (vanor, värderingar, normer)?

• Finns det några kulturella hinder för existensen av en projektkatalog?

• Är det känt att en projektkatalog skall finnas enligt riktlinjerna för pro-
jekthanteringen? Är riktlinjerna för framställning av projektkatalogen
överhuvudtaget kända? Saknas det kunskap om vilken roll som ansvarar
för katalogens framställning och existens?

• Saknas kompetens inom området?

Om en projektkatalog existerar och aktiviteter genomförs enligt riktlinjerna
för att upprätta den, kan det vara väl så viktigt att ta reda på orsakerna till att
det fungerar. Det gäller att säkra framtida beteende och resultat – så frågan
är vad som är avgörande för projektkatalogens existens och tillämpning.

Nästa steg är att beskriva eventuella åtgärder beroende på vilken typ av lä-
rande som föreligger eller är önskvärt, t ex att befästa och förstärka goda
beteenden, modifiera det formulerade önskvärda läget, eller förändra bete-
enden inom organisationen.

8.12 Analys och validering av MDP-
 modellen

8.12.1 Områden

MDP-modellens områden verkar tydligare avgränsade på ett mer naturligt
sätt än tidigare modellers områden, vilket bidrar till MDP-modellens kom-
municerbarhet. Jag anser att områdena i den första dimensionen – projekt-
funktionerna – kan accepteras eftersom de upplevs som naturliga indelning-
ar (inte enbart i projektverksamheter). De roller som definieras i respektive
projektfunktion är vanligt förekommande i projektverksamheter, vilket ger
direkta kopplingar till verkliga aktörer.

Uppdelningen i områden i den andra dimensionen bör också kunna uppfattas
som adekvat. Det är tydligt var gränserna går mellan Riktlinjer, Aktiviteter
och Resultat. MDP-modellens konstruktion och uttalade syfte gör att resul-
taten måste formuleras på en så låg nivå att de kan kopplas direkt till aktivi-
teterna.
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Områdena i den tredje dimensionen – de influerande faktorerna – utgörs i
MDP-modellen främst av kompetens, projektkultur, arbetsklimat, engage-
mang och samsyn. Ytterligare influerande faktorer kan bilda områden i den-
na dimension, t ex motivation och visioner. Dessa faktorer är allmänt erkän-
da som viktiga för en organisations framgång oavsett bransch.

En nackdel med modellens områden är att de kan upplevas som alltför gene-
rella, vilket försämrar kommunicerbarheten. Vidare är det till synes svårt att
specificera triader i den projektutförande funktionen. Ytterligare en svaghet
kan vara att de influerande faktorerna inte är en tydligt avgränsad mängd.

8.12.2 Intern kongruens

Jag anser att logiken i modellen är tillfredsställande, vilket påverkar kom-
municerbarheten i stor utsträckning. Dels är uppdelningen i områden natur-
lig, dels framstår konstruktionen med de fyra dimensionerna som lyckad.
Det verkar logiskt att placera de influerande faktorerna i en egen dimension
och analysera hur de påverkar övriga områden. Relationen mellan riktlinjer,
aktiviteter och resultat (triaderna) är också logisk och lättförståelig.

Genom att resultat i MDP-modellen måste formuleras på en låg nivå, finns
en risk att de övergripande målen för projekten inte kan inkluderas i en pro-
jektivitetsanalys. Det finns heller ingen explicit koppling till olika områ-
desindelningar som kan användas för presentation av resultatet från en pro-
jektivitetsanalys.

8.12.3 Bakomliggande synsätt

Konstruktionen av MDP-modellen grundar sig på att projektivitet inte kan
bedömas med ett totalvärde. Det är tillräckligt svårt att bedöma om projekti-
viteten är hög eller låg i olika aspekter t ex projektmognad eller med avse-
ende på flexibilitet i resursallokeringen. Även en gradering i hög/låg projek-
tivitet i ett avseende måste antagligen bygga på subjektivt konstruerade refe-
renser.

Jag har även övergivit synsättet att det optimala projektresultatet är utgångs-
punkten för konstruktionen av en projektivitetsmodell. Eftersom jag anser
att projektresultaten enbart är en aspekt på projektivitet har MDP-modellen
konstruerats enligt detta nya synsätt.
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Genom hela forskningsarbetet har jag ansett att även de chefer som är in-
blandade i projektverksamheten har stor påverkan på projektiviteten. De
projektstyrande cheferna har lika stort behov av t ex riktlinjer, specificerade
aktiviteter och kompetens som övriga i projektverksamheten. MDP-
modellen gör det möjligt att specificera konkreta triader och påverkan av
kompetens och projektkultur även för den projektstyrande funktionen vilket
är viktigt.

8.12.4 Tillämpning

Jag anser att MDP-modellen kan accepteras som utgångspunkt för vidare
utveckling av en metod för projektivitetsanalys. Fördelen med modellen är
att fokus placeras på konkreta observerbara aktiviteter, genomförda av aktö-
rer i definierade roller i de olika projektfunktionerna. Analysen har därmed
förutsättningar att kunna tydliggöra förhållanden som bör och kan åtgärdas.
I utvecklingen av de föregående modellerna utgick jag ifrån att det fanns ett
antal rätta områden av typen affärsmässighet, leveransprecision eller pro-
jektledningskompetens i en projektivitetsmodell. Under den sista etappen
visade det sig att de flesta formulerade projektivitetsfaktorer kunde placeras
i många olika områden. Jag anser därmed att områdesindelningar främst har
betydelse inför presentationen av analysresultatet. Med MDP-modellen kan
man fokusera på att formulera konkreta mätbara bedömningspunkter och
därefter välja områden för presentationen enligt önskemål.

MDP-modellen är fortfarande inte testad i praktiskt arbete. Det är därmed
ännu osäkert om modellen kan motsvara förväntningarna. Ett problem är
också att MDP-modellen kan uppfattas som mindre trovärdig eller till och
med som felaktig eftersom konstruktionen inte liknar andra tidigare projek-
tivitetsmodeller.

8.13 Sammanfattning
Den sista etappen startade med en validering av Mognadsgradsmodellen.
Valideringen visade att en ny modellversion behövde utvecklas. Med ut-
gångspunkt i de redovisade kunskapsbehoven genomfördes därefter en em-
pirisk undersökning som kan karaktäriseras som en syntes av olika tillväga-
gångssätt. Etappens modellutveckling styrdes av följande krav och önskemål
avseende projektivitetsmodellen:

• Tydliga avgränsade områden med minsta möjliga överlappning.
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• En struktur inom varje område som möjliggör en tydlig koppling till
aktörers konkreta aktiviteter.

• Ett nedtonat fokus på processorientering och mognad – även om det
måste ingå i modellen.

Resultatet av denna etapp blev den Multidimensionella Projektivitetsmodel-
len (MDP-modellen) som validerades med avseende på de kriterier som gällt
för samtliga modellförslag i forskningsarbetet – modellens områden, den
interna kongruensen, överensstämmelsen med bakomliggande synsätt samt
tillämpning.

Flera delar från Mognadsgradsmodellen ingick implicit i MDP-modellens
konstruktion:

• Mognadsgraderna enligt CMM i Mognadsgradsmodellen finns implicit
representerade i MDP-modellens Riktlinjer.

• Mognadsgradsmodellens fyra resultatområden och områden av förmåga
kan betraktas som en av grunderna till MDP-modellens projektfunktio-
ner.

Valideringen visade att MDP-modellen kan accepteras som avhandlingens
slutversion avseende tillämpbarheten i ett fortsatt utvecklingsarbete av en
metod för projektivitetsanalys (MDP-modellen kommer även att analyseras
gentemot den teoretiska referensramen i kapitel 11). MDP-modellens områ-
den verkar naturligt avgränsade inom de två dimensionerna projektfunktio-
ner och triader. Placeringen av områden som Kompetens, Projektkultur och
Engagemang i en egen dimension framstår också som fruktbar. MDP-
modellen överensstämmer även med mitt bakomliggande synsätt att projekt-
ivitetet inte kan bedömas med ett sammanvägt totalvärde.
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9 Modellutvecklingen i fem
etapper – en översikt och
analys

Del två av avhandlingen har beskrivit mitt arbete med utvecklingen av en ny
projektivitetsmodell. Även om många problemställningar och frågor hante-
rats under arbetets gång har avhandlingens tre forskningsfrågor varit vägle-
dande för utvecklingsarbetet:

• Vilka områden bör ingå i en projektivitetsmodell? Hur kan de
formuleras?

• Hur kan varje område beskrivas i en projektivitetsmodell?

• Hur kan relationen mellan olika områden beskrivas i en projektivitets-
modell?

I syfte att förtydliga processen i modellutvecklingen och vad som skiljer de
olika modellerna åt följer här en sammanställning med fokus på de fem
modellernas konstruktion. Avhandlingens slutversion – MDP-modellen – är
avsedd att fungera som självständig projektivitetsmodell vid utveckling av
en metod för projektivitetsanalys. Dessutom bildar samtliga projektivitets-
modeller (inklusive Broms & Möllers samt EINs) tillsammans en ” verktygs-
låda”  där varje modell bidrar med någon användbar del eller aspekt. De oli-
ka modellernas styrkor och svagheter kommer att behandlas i följande över-
sikt.

9.1 Broms & Möllers projektivitetsmodell
Broms & Möllers (1992) projektivitetsmodell (se avsnitt 1.1.6) baserades på
Wenells definition av projektivitet och erfarenheter av projekthantering.
Enligt modellen som fokuserar på produktutveckling (se figur 9.1) leder hög
projektivitet till lyckade projekt.
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9.1.1 Konstruktion

• Områden

I projektivitetsmodellen formuleras sex områden – Organisationsstruktur,
Projektportfölj, Multiprojektstyrning, Ledning av enskilda projekt, Projekt-
kultur samt Arbetsklimat.

Projektivitet

Organisations-
struktur-

Projekt-
portfölj

Multiprojekt-
styrning

Ledning av
enskilda projekt

Projektkultur

Arbetsklimat

Lyckade
 projekt

Figur 9.1.  Broms & Möllers projektivitetsmodell.
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• Beskrivning av områden

Varje område beskrivs i löpande text med exempel på vad som ingår i områ-
det. Det finns ingen konsekvent indelning i delområden, hierarkier eller oli-
ka dimensioner och perspektiv inom områdena.

• Relationer mellan områden

De sex angivna områdena anses (var för sig) påverka projektiviteten. Hög
projektivitet leder i sin tur till lyckade projekt (uppnådda projektmål med
avseende på funktionalitet, kostnad och tid).

9.1.2 Validering av Broms & Möllers projektivitets-
modell

Broms & Möllers modell ansågs alltför avgränsad genom sin fokusering på
produktutvecklingsprojekt och leveransprecisionen i projekten. Enligt mo-
dellen leder hög projektivitet till lyckade projekt, vilket definierades som
uppnådda projektmål med avseende på funktionalitet, kostnad och tid.

9.2 EINs projektivitetsmodell
Utgångspunkten för mitt forskningsarbete var den projektivitetsmodell som
skapats av EIN 1994 (se avsnitt 1.1.6). EIN definierade projektivitet som
” organisationens förmåga att med projekt som arbetsform nå sina sociala
och affärsmässiga mål” vilket modellen skulle illustrera (se figur 9.2).

9.2.1 Konstruktion

• Områden

EINs projektivitetsmodell består av sex områden: Multiprojektstyrning,
Organisationsstruktur, Ledning av enskilda projekt, Projektkultur, Ar-
betsklimat samt Utvecklingsstrategier.

• Beskrivning av områden

Områdenas struktur är oklar. Varje område beskrivs i löpande text med ex-
empel på vad som ingår i området. Det finns ingen konsekvent och tydlig
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definition av delområden, hierarkier eller olika dimensioner och perspektiv
inom områdena.

• Relationer mellan områden

Det finns ingen explicit relation eller påverkan mellan modellens områden.
De sex områdena utgör tillsammans (är beståndsdelar av) organisationens
projektivitet.

Multiprojekt-
styrning

Organisations-
struktur

Utvecklings-
strategier

Arbetsklimat Ledning av
enskilda projekt

Projektkultur

Figur 9.2. EINs projektivitetsmodell.
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9.2.2 Modellutveckling och jämförelse

I en jämförelse mellan EINs och Broms & Möllers projektivitetsmodeller
framkommer följande:

• I EINs modell är projektivitet mer övergripande definierat som
” organisationens förmåga att med projekt som arbetsform nå sina soci-
ala och affärsmässiga mål” , medan det i Broms & Möllers modell finns
en explicit koppling mellan hög projektivitet och lyckade projekt (enligt
definitionen uppnådda projektmål med avseende på funktionalitet, kost-
nad och tid).

• Modellerna består av samma områden även om ett av områdena fick nytt
namn (från Projektportfölj till Utvecklingsstrategier).

• EINs modell uttrycker att det finns sex områden som tillsammans utgör
organisationens projektivitet, medan Broms & Möllers modell pekar ut
de sex områden (bakgrundsfaktorer) som påverkar projektiviteten.

9.2.3 Validering av EINs projektivitetsmodell

Vid en granskning av EINs modell framgick tydligt att flera områden i mo-
dellen kunde påverka och även överlappa varandra. Enligt min uppfattning
var därför EINs projektivitetsmodell inte godtagbar som utgångspunkt för
helhetsbedömningar av organisationers projektivitet.

En styrka i EINs projektivitetsmodell ärr att den utgör en helhetsbild över
organisationens projektverksamhet, och inte enbart fokuserar på leverans-
precision i produktutvecklingsprojekt som Broms & Möllers modellversion.

9.3 Systemmodellen
Mitt första modellförslag – Systemmodellen – skall ses som ett uttryck för
viljan att betrakta projektivitetsmodellen som ett system där inbördes påver-
kan mellan alla ingående delar var tydliggjord. Systemmodellen (se avsnitt
4.5) förkastades efter en kort tid eftersom det tänkta systemet framstod som
omöjligt att definiera (se figur 9.3).
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9.3.1 Konstruktion

• Områden

Systemmodellen består av följande områden: Strategisk ledning, Operativ
ledning, Organisation och roller, Kvalitetssystem, Kultur, Verktyg/metoder/
processer, Kompetens, Projektportfölj samt Linjearbeten.

Strategisk ledning: Affärsstrategi, vision, mål och planer

Operativ ledning: Affärsplaner och mål

Organisa-
tion och

roller

Kvalitets-
system

Kultur
Verktyg/
metoder/
processer

Kompe-
tens

Projektportfölj

Linjearbeten

Före Under Efter

Figur 9.3.  Systemmodellen.
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• Beskrivning av områden

Områdenas struktur är oklar även i denna modellversion. Varje område be-
skrivs enbart i löpande text med exempel på vad som ingår i området. Det
finns ingen tydlig definition av delområden, hierarkier eller olika dimensio-
ner och perspektiv inom områdena.

• Relationer mellan områden

Initialt var syftet med modellen att ta hänsyn till och visa den påverkan som
finns mellan modellens områden. Problemet var att påverkan kunde identifi-
eras mellan i stort varje ingående område. Systemsynsättet blev därför
underordnat i det fortsatta arbetet.

9.3.2 Modellutveckling och jämförelse

I denna version av modellen tillkom flera nya områden och andra omformu-
lerades, t ex Ledning av enskilda projekt som blev området Kompetens. Om-
rådena Strategisk ledning och Operativ ledning motsvarades av Multipro-
jektstyrning och Utvecklingsstrategier i EINs modell. Jag ville också illust-
rera att Linjearbeten ingick i systemet och att man kunde anlägga ett tids-
perspektiv i sökandet efter projektivitetsfaktorer.

9.3.3 Validering av Systemmodellen

Systemmodellen förkastades på grund av; bristfällig intern kongruens, god-
tycklig områdesindelning samt alltför stor komplexitet och omfattning. Sys-
temmodellen bedömdes olämplig som utgångspunkt för utveckling av en
metod för projektivitetsanalys. Med Systemmodellen försökte jag greppa
över hela verksamheten samtidigt som jag ville klargöra sambanden mellan
alla ingående delar – vilket visade sig vara en omöjlighet.

En styrka med Systemmodellen är påvisandet av komplexiteten i problem-
området vilket påverkade mitt fortsatta forskningsarbete. Relationer existe-
rade mellan modellens områden. Om en projektivitetsanalys skulle kunna
resultera i ett totalvärde på projektivitet måste dessa relationer bestämmas.
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9.4 Optimalt Projektresultatmodellen
(OPR-modellen)

I OPR-modellen (se avsnitt 5.6) tillämpades ett nytt angreppssätt. Det opti-
mala resultatet av ett enskilt projekt fokuserades. Idén var att försöka klargö-
ra samband mellan olika delar av projektresultatet och specifika aktiviteter
som utfördes av aktörer (se figur 9.4).

9.4.1 Konstruktion

• Områden

OPR-modellen består av följande områden: Optimalt projektresultat (OPR),
Aktiviteter, Förutsättningar, Förbättringar samt Påverkande faktorer.

• Beskrivning av områden

Området Optimalt projektresultat är uppbyggt av fyra olika beståndsdelar
(delområden) som tillsammans utgör OPR. De övriga områdena utgörs av ett
antal uppräknade delar utan anspråk på att vara heltäckande.

• Relationer mellan områden

Optimala projektresultat antas bli uppnådda genom Aktiviteter som i sin tur
stöds och styrs av Förutsättningar. Förbättringar antas påverka förutsätt-
ningarna för aktiviteterna. De så kallade Påverkande faktorerna är delvis
avgörande för vilka aktiviteter som i praktiken utförs och vilka resultat som
uppnås.

9.4.2 Modellutveckling och jämförelse

Jämfört med Systemmodellen består OPR-modellen av helt nya områden,
beroende på det nya angreppssättet. Flera av områdena i Systemmodellen
ingår i OPR-modellens områden Förutsättningar och Påverkande faktorer:

• I OPR-modellens område Förutsättningar ingår Systemmodellens om-
råden Kvalitetssystem, Verktyg/processer/metoder, en del av området
Kultur (normer), samt Organisation och roller med nytt namn – For-
mella roller.
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• Systemmodellens områden Kompetens samt en del av Kultur (vanor och
värderingar) ingår i OPR-modellens område Påverkande faktorer.

9.4.3 Validering av OPR-modellen

OPR-modellen förkastades på grund av; bristfällig intern kongruens – även
om viss förbättring uppnåtts, godtycklig områdesindelning – gällde framför

Figur 9.4. OPR-modellen.

Mätningar

Åtgärder
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arbete
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allt möjligheten att bilda ytterligare delområden, samt alltför hög komplexi-
tet – omfattningen var dock mindre än i tidigare versioner. Även OPR-
modellen bedömdes därför olämplig som utgångspunkt för utveckling av en
metod för projektivitetsanalys.

Modellens styrka är att den betonar betydelsen av konkreta aktiviteter, dess
förutsättningar samt den direkta kopplingen till ett resultat. Även om resultat
i OPR-modellen formulerades på en alltför övergripande nivå blev kedjan
Förutsättningar – Aktiviteter – Resultat en viktig beståndsdel i MDP-
modellen.

9.5 Sektormodellen
Nästa modell – Sektormodellen (se avsnitt 6.6) – byggde vidare på idéer från
OPR-modellen. Begreppet OPR utvecklades och kombinerades med mog-
nadsgrader med tydliga influenser från kvalitetsmodellen CMM (se figur
9.5).

9.5.1 Konstruktion

• Områden

Sektormodellen består av följande områden: Resultat och kundfokus, Pro-
jektledning/-verkställande, Affärsmässighet, Engagemang, kultur och kli-
mat, Kontinuitet samt Utförande.

• Beskrivning av områden

Varje område förutom Resultat och kundfokus är strukturerat i fem mog-
nadsgrader som beskriver en organisations arbetssätt med avseende på till-
lämpningen av procedurer och processer.

• Relationer mellan områden

Syftet är att varje sektor skall vara tydligt avgränsad utan inbördes påverkan.
De olika lagren beskriver olika nivåer av projektmognad. Modellen skall
visa att organisationens projektresultat kan nås på olika sätt, endera genom
” ad hoc” -beteenden eller på ett mer planerat och processtyrt sätt.
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9.5.2 Modellutveckling och jämförelse

Sektormodellen består av sex områden som har stora likheter med både
EINs modell och Systemmodellen. Områdena är dock bildade med utgångs-
punkt i OPR-begreppet.

Resultat
och kund-
fokus

”Ad hoc”

Planering

Processer

Ledning

Projektledning och
 -verkställande

Affärs-
mässighet

Utförande

Kontinuitet

Engagemang,
kultur och klimat

Figur 9.5. Sektormodellen.
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Sektormodellen var ett försök att kombinera mognadsgrader i projekthante-
ringen enligt CMM och en vidareutveckling av begreppet OPR. Flera delar
av OPR-modellen tillämpades i Sektormodellen:

• De fyra olika delarna i ” det optimala projektresultatet”  (OPR) från OPR-
modellen överfördes i modifierat skick till Sektormodellen. Dessutom
tillkom en sektor – Utförande.

• Området Aktiviteter fanns representerat genom mognadsgraden ad hoc i
Sektormodellen. Området Förbättringar tillämpades i mognadsgraden
Ledning.

9.5.3 Validering av Sektormodellen

Sektormodellen kunde inte godtas som utgångspunkt för vidare utveckling
av en projektivitetsanalys främst på grund av dess bristande kongruens samt
problemen med att hitta ” den rätta”  områdesindelningen.

Sektormodellens bidrag var främst att mognadsgrader introducerades vilket
gjorde strukturen inom områdena mer konkret.

9.6 Mognadsgradsmodellen
Mognadsgradsmodellen (se avsnitt 7.6) var ett försök att avgränsa projekti-
vitetsmodellen till endast några få aspekter på projektivitet. Projektmogna-
den enligt CMM fokuseras i denna modell (se figur 9.6).

9.6.1 Konstruktion

• Områden

Modellen består dels av fyra Resultatområden: Leveransprecision, Hög kva-
litet och funktionalitet, Pekuniär (penningmässig) och strategisk vinst samt
Ökning av humankapitalet, dels av fyra Områden av förmåga: Planering,
organisering och ledning, Kravhantering, kvalitetsuppfattning och kundfo-
kusering, Affärsmässig bedömning, prioritering och beslut samt Utveckling
av kompetens, engagemang och projektkultur.
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• Beskrivning av områden

Resultatområdena är beskrivna på en övergripande nivå utan någon specifi-
cerad inre struktur. Varje område av förmåga är indelad i fem mognadsgra-
der enligt CMM: Initial, Repeterbar, Definierad, Kontrollerad och Optime-
rad.

Gradering av
organisationens

förmåga med
avseende på

projektmognad

O P T I M E R A D

K O N T R O L L E R A D

D E F I N I E R A D

I N I T I A L

R E P E T E R B A R

Planering,
organisering
och ledning

Kravhante-
ring, kvali-
tetsupp-

fattning och
kundfokuse-

ring

Affärsmässig
bedömning,
prioritering
och beslut

Utveckling
av kompe-
tens, enga-
gemang och
projektkultur

Områden av
förmåga

Leverans-
precision

Hög kvalitet
och funk-
tionalitet

Pekuniär
och strate-
gisk vinst

Ökning av
humanka-

pitalet

Resultat-
områden

Kundtillfredsställelse och långsiktig lönsamhet
Organisationens

övergripande
mål

Figur 9.6. Mognadsgradsmodellen.



176

• Relationer mellan områden

Enligt modellen gäller att ju högre mognadsgrad i ett område av förmåga,
desto säkrare nås korresponderande projektresultat. I modellen tas ingen
hänsyn till eventuell påverkan mellan respektive område av förmåga. Även
de olika resultatområdena behandlas som helt avgränsade gentemot var-
andra.

9.6.2 Modellutveckling och jämförelse

Resultatområdena i modellen är hämtade från OPR-begreppet och modifie-
rade i jämförelse med Sektormodellen. De fyra formulerade ” områdena av
förmåga”  är kopplade till respektive resultatområde. Området Kontinuitet
ingår inte i modellen. Mognadsgradsmodellens konstruktion bygger vidare
på Sektormodellen i följande avseenden:

• Fyra av Sektormodellens sektorer (Kontinuitet exkluderades) ingår med
preciserade formuleringar även i Mognadsgradsmodellens Resultatom-
råden och Områden av förmåga.

• Mognadsgraderna i Sektormodellen är omformulerade enligt CMMs
kvalitetsmodell.

9.6.3 Validering av Mognadsgradsmodellen

Mognadsgradsmodellen klarade inte valideringen främst på grund av följan-
de orsaker; modellens områden verkade fortfarande osäkra (om än adekva-
ta), modellen var alltför processfokuserad – tillämpningen av processer i
projektarbete ansågs endast utgöra en av aspekterna på projektivitet, samt
modellen var inte tillräckligt omfattande/bred för praktisk tillämpning.

Mognadsgradsmodellens styrka var främst den interna kongruensen som en
konsekvens av fokuseringen på endast några få aspekter av projektiviteten.

9.7 MultiDimensionella Projektivitets-
modellen (MDP-modellen)

Avhandlingens sista modellversion, MDP-modellen (se avsnitt 8.6 –8.10),
representerar ännu ett försök att tillämpa ett nytt synsätt. Målet att hitta om-
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råden baserade på optimala projektresultat eller organisationens övergrip-
ande verksamhetsmål övergavs. I stället formulerades en modell med områ-
den i fyra dimensioner där utgångspunkten var projektfunktionerna samt en
kedja av riktlinjer, aktiviteter och resultat (triader) inom projekthanteringen
(se figur 9.7).

9.7.1 Konstruktion

• Områden

- Funktioner (1:a dimensionen): Projektstyrning, Projektledning och
Projektutförande.

- Triader (2:a dimensionen): Riktlinjer, Aktiviteter och Resultat.

- Influerande faktorer (3:e dimensionen): Kompetens, Projektkultur,
Engagemang, Arbetsklimat och Samsyn. De influerande faktorerna
kan vara fler – t ex visioner och förtroende – och definieras på olika
sätt.

- En fjärde dimension – Organisatoriskt lärande – ingår också i mo-
dellen.

• Beskrivning av områden

De tre projektfunktionerna består främst av olika rollbeskrivningar med an-
svar, befogenheter och arbetsuppgifter. Samtliga områden inom triaderna
och de influerande faktorerna är översiktligt beskrivna med exempel på in-
gående delområden. Det förekommer ingen hierarkisk struktur inom respek-
tive område.
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• Relationer mellan områden

Projektfunktionerna och triaderna utgör två dimensioner i MDP-modellen,
eftersom det går att specificera triader (riktlinjer, aktiviteter och resultat)
inom samtliga funktioner. De influerande faktorerna (t ex kompetens) kan
anses påverka samtliga funktioner och triader i modellen. Den fjärde dimen-
sionen – lärande – kan tillämpas på samtliga övriga dimensioner i modellen.

RIKTLINJER AKTIVITETER RESULTAT

PROJEKT-
STYRNING

PROJEKT-
LEDNING

PROJEKT-
UTFÖRANDE

RIKTLINJER AKTIVITETER RESULTAT

PROJEKT-
STYRNING

PROJEKT-
LEDNING

PROJEKT-
UTFÖRANDE

Influerande
faktorer

Figur 9.7. MDP-modellen med lärande-dimensionen.
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9.7.2 Modellutveckling och jämförelse

Flera delar från Mognadsgradsmodellen ingår implicit i MDP-modellens
konstruktion:

• Mognadsgraderna enligt CMM i Mognadsgradsmodellen finns implicit
representerade i MDP-modellens Riktlinjer.

• Mognadsgradsmodellens fyra resultatområden och områden av förmåga
kan betraktas som en av grunderna till MDP-modellens uppdelning i
projektfunktioner.

9.7.3 Valideringen av MDP-modellen

Valideringen visade att MDP-modellen kan anses acceptabel som forsk-
ningsarbetets slutversion avseende tillämpbarheten i ett fortsatt utvecklings-
arbete av en metod för projektivitetsanalys. MDP-modellens områden verkar
naturligt avgränsade och placeringen av de influerande faktorerna i en egen
dimension framstår också som fruktbar. MDP-modellen överensstämmer
även med det bakomliggande synsättet att projektivitetet inte kan bedömas
med ett sammanvägt totalvärde.

En svaghet i MDP-modellen är att den är formulerad på en generell nivå,
och kan därmed uppfattas otillräckligt styrande vid fortsatt forskningsarbete
och praktisk tillämpning.
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Under den sista etappen i forskningsarbetet ägnade jag mig bl a åt studier
och analys av projektbegreppet. Resultatet blev ett förslag till ett utvecklat
och preciserat projektbegrepp. Denna del av avhandlingen innehåller en
redovisning av den begreppsutveckling som genomförts och som påverkat
slutversionens utformning i hög grad. Därefter följer en analys gentemot den
teoretiska referensramens huvuddelar.

DEL III

Kunskaps-
utveckling
och analys

Mot ett förnyat
projektbegrepp

Analys av MDP-
modellen gentemot

den teoretiska
referensramen

Kapitel 10 Kapitel 11
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10 Mot ett förnyat projekt-
 begrepp

I detta kapitel redovisas den begreppsutveckling som genomförts och upp-
levts nödvändig för att kunna konstruera slutversionen av projektivitetsmo-
dellen. Kapitlet som kan betraktas som en förädling av min teoretiska refe-
rensram (se kapitel 3) behandlar ett utvecklat projektbegrepp där innebörden
i och relationen mellan begreppen projektuppgift och projektarbetsform pre-
ciserats.

10.1 Utveckling av projektbegreppet
Begreppet projekt refererar till många olika typer av arbetsuppgifter. När
alla dessa arbetsuppgifter ska täckas in blir definitionen alltför generell och
den tappar i precision. Ett annat problem och en anledning till den rika flo-
ran av projektdefinitioner är att perspektiven blandas ihop, dvs. att karakte-
ristika från perspektiven projekt som satsning, plan och organisation inryms
i en och samma definition (se avsnitt 3.4).

En möjlig väg att precisera projektdefinitionen är att skilja på uppgiften och
den arbetsform som tillämpas för att klara av uppgiften. Projektuppgiftens
och projektarbetsformens karakteristika kan alltså betraktas och formuleras
var för sig – i varsin definition.

10.1.1 Definition av en projektuppgift

Med ovanstående ställningstagande kan en projektuppgift definieras som:

En temporär, signifikant uppgift med specificerat mål (resultat, tids-
och kostnadsramar) och en komplex procedur av engångskaraktär.

Observera att alla karakteristika tillsammans är nödvändiga – dels för att
exkludera andra typer av arbetsuppgifter från projektuppgiften, dels för att
kunna bedöma på vilket sätt projektarbetsformen skall tillämpas i uppgiftens
genomförande. I det följande preciserar jag min syn på projektuppgiftens
karakteristika. Mina egna synpunkter kan jämföras med den redovisning av
övriga definitioner som gjordes i avsnitt 3.2.
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10.1.2 En temporär uppgift

Temporär är inte lika med bestämda tidsramar (start och sluttidpunkter). En
arbetsuppgift kan vara temporär utan förutbestämda start- och slutdatum. En
arbetsuppgift kan ha en bestämd tidsram (t ex 15 år) men inte vara temporär.
Enligt mitt synsätt behövs ” temporär”  i definitionen för att påvisa skillnaden
jämfört med de arbetsuppgifter som är “ ständigt pågående” , t ex administra-
tion, underhåll och ledning i en affärsdrivande organisation. I ett organisato-
riskt livscykelperspektiv upptar en temporär arbetsuppgift endast en liten bit
av tiden.

10.1.3 En uppgift med specificerat mål

Projektuppgiftens mål uttrycks med tre parametrar:

1) Ett specificerat slutresultat, t ex en vara, tjänst eller ny organisation.

2) Den totala kostnaden för att genomföra uppgiften.

3) Tidpunkter för uppgiftens start och slut, dvs. tidpunkt då resultatet är
färdigt.

Jag ser alltså inte tids- och kostnadsramar enbart som restriktioner i pro-
jektmålet. Observera att endast temporära arbetsuppgifter kan ha specifice-
rade slutresultat och att det kan existera temporära aktiviteter utan specifice-
rade slutresultat.

Egenskapen ” specificerat mål”  är inte något som är speciellt för projektupp-
gifter. I stort sett kan de flesta arbetsuppgifter ha väldefinierade mål. Även
om projektmålet är väldefinierat så är det i praktiken så att de flesta pro-
jektmål måste förändras under projektets genomförande. Detta gäller både
specifikationer på slutresultatet, färdigdatum och kostnad för slutresultatet.
Man kan säga att projektmålet är dynamiskt över tiden men skall vara sta-
tiskt och väldefinierat i varje givet ögonblick. Ett ändrat projektmål får till
följd att det ursprungliga projektmålet (enligt originalplanen) inte blir helt
uppfyllt om resultatet (t ex en ny produkt) blir färdig för sent eller till högre
kostnad än vad som planerats. Om förseningar eller fördyringar uppstår un-
der projektets gång måste antingen projektmålen ändras eller uppgiften av-
brytas utan att projektmålet uppfyllts.
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10.1.4 En uppgift med en procedur av
 engångskaraktär

Många arbetsuppgifter är temporära och har specificerade slutresultat, men
det är bara uppgifter av engångskaraktär som är projektuppgifter. Observera
att enligt mitt synsätt är engångskaraktären främst ett kriterium för procedu-
ren som tillämpas i uppgiften – inte för slutresultatet. Ett unikt slutresultat
kräver troligtvis även en procedur av engångskaraktär, men även om (som
exempel) exakt samma produkt utvecklas en andra gång, kan uppgiften an-
ses vara av projekttyp om proceduren är av engångskaraktär (jfr Andersen
m fl 1994).

Jag använder hellre begreppet ” engångskaraktär”  än ” unikt” . Begreppet
unikt är tillspetsat och tillför inget konstruktivt utöver begreppet engångska-
raktär. Motsatsen till en procedur av engångskaraktär är en repetitiv och
standardiserad procedur. Engångskaraktären i arbetsuppgiftens procedur or-
sakas av:

• Ett nytt resultat.

Slutresultatet har aldrig framställts förut vilket medför att en betydande del
av aktiviteterna i arbetsuppgiftens procedur är nya och inte tidigare tilläm-
pade.

• Den planerade proceduren påverkas och ändras.

Även om resultatet framställts förut och en gammal plan skulle kunna till-
lämpas ännu en gång kan de aktiviteter som leder dit inte genomföras på
samma sätt som tidigare p g a olika typer av förändringar. Dessa förändring-
ar kan orsakas av projektets omvärld (t ex organisationsförändringar, nya
marknadskrav eller ny teknik) eller internt i projektet (nya procedurer skapas
t ex när individer med nya erfarenheter och kompetenser skall arbeta till-
sammans i nya team). Förändringarna och osäkerheten i planerna orsakas till
viss del även av procedurens komplexitet.

Om hela proceduren (dvs. alla aktiviteter) i en arbetsuppgift är standardise-
rad och specificerad på förhand är uppgiften inget projekt utan en specifice-
rad process.
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10.1.5 En uppgift med komplex procedur

Att en arbetsuppgift är både temporär, av engångskaraktär och har specifice-
rat mål är inte tillräckligt för att utesluta andra typer av uppgifter än projekt-
uppgifter. Exempelvis kan uppgiften ” demonstration av en ny produkt för en
kund”  ha samtliga dessa karakteristika och ändå inte anses vara en projekt-
uppgift. Det som ytterligare behövs för att skilja ut projektuppgiften från
andra typer av arbetsuppgifter är omfattningen och komplexiteten i procedu-
ren. Det är ofta just komplexiteten i en uppgift som ger proceduren dess
engångskaraktär. Engångskaraktären och komplexiteten medför även den
osäkerhet som är typisk för projektuppgifter.

10.1.6 En signifikant uppgift

Ytterligare ett kriterium – signifikansen för organisationen – är avgörande
för om en uppgift anses vara en projektuppgift eller inte. Projektets signifi-
kans kan bedömas med avseende på storleken av bidraget till den långsiktiga
lönsamheten, grad av påverkan på organisationens verksamhet (t ex hur
många av de anställda som berörs) eller strategiskt – projektet kan handla
om t ex en kundorder, en produktutveckling eller en organisationsförändring.

10.1.7 Bedömning av uppgiftens karaktär

Ovanstående kriterier kan inte specificeras exakt i en definition av projekt-
uppgiften. Det verkar inte meningsfullt att införa gränser som leder till att en
projektuppgift skall bedömas med ett ” ja eller nej”  med avseende på t ex
engångskaraktären. Jag ser heller inget enkelt sätt att specificera hur kom-
plex en arbetsuppgift bör vara för den skall kallas projektuppgift. Definitio-
nens kriterier bör istället utläsas som att en projektuppgift karaktäriseras av
” komplexitet snarare än enkelhet”  och ” engångskaraktär snarare än repeter-
barhet och standardisering” .

Främsta syftet med mina redovisade kriterier är att lyfta fram de parametrar
som tillsammans får praktiska konsekvenser för hanteringen av projektupp-
giften i en organisation. Speciellt engångskaraktären, komplexiteten och
signifikansen bör bedömas inför varje enskild projektuppgift.
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10.2 Multiprojektorganisationen
I vissa organisationer förekommer projektuppgifter enbart vid enstaka till-
fällen. Projektuppgifter är då något som ligger utanför den ordinarie verk-
samheten och enbart existerar vid t ex organisationsförändringar, flytt av
verksamheten eller nybyggnationer. I andra organisationer är projektuppgif-
ter normala företeelser och en naturlig del av den operativa verksamheten.
Dessa organisationer kan kallas multiprojektorganisationer.

Projektuppgifter kan inte (generellt sett) begränsas eller placeras:

• inom vissa nivåer i en hierarki. En projektuppgift kan omfatta individer
och avdelningar på flera olika nivåer i organisationen.

• inom vissa funktioner, avdelningar, affärsområden i en organisation. En
projektuppgift kan inrymmas inom en enda sektion, eller beröra och om-
fatta många/alla delar av organisationen.

• till vissa intressenter i en organisation. Varje projektuppgift har sin egen
uppsättning intressenter.

• inom fastställda tidsintervall (en viss varaktighet). Projektuppgifter kan
ha olika lång utsträckning i tiden.

Därför föreslår jag en organisationsmodell (se figur 10.1) som fokuserar på
syftet med organisationens arbetsuppgifter för att precisera vad som karakte-
riserar en multiprojektorganisation med dess olika typer av projektuppgifter.

Operativa och stödjande aktiviteter

I en modell som fokuserar på syftet med organisationens arbetsuppgifter,
kan den organisatoriska verksamheten delas in två huvuddelar – operativa
och stödjande aktiviteter (jfr Porter 1985).

De operativa aktiviteterna omfattar dels produktion och försäljning, dels
produktutveckling. Försäljning är i modellen ett vitt begrepp som omfattar
allt från daglig försäljning ” över disk” , kundstöd och mindre konsultuppdrag
till stora kundorder. I vissa multiprojektorganisationer (t ex Ericsson) pågår
ständigt en betydande ny- och vidareutveckling av produkter. I modellen in-
går detta utvecklingsarbete i de operativa aktiviteterna (se figur 10.1).

De stödjande aktiviteterna omfattar dels ledning, administration och under-
håll, dels organisationsutveckling som t ex förbättringar av kompetens, pro-
cesser, arbetsklimat och organisationskultur. I affärsdrivande organisationer
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som inte utvecklar egna produkter utgörs de utvecklande aktiviteterna i mo-
dellen enbart av organisationsutveckling. Utvecklingen syftar där till att för-
ändra de stödjande aktiviteterna för att förbättra förutsättningarna för den
operativa verksamheten. De organisationer som enbart tillämpar projektar-
betsformen för organisationsutveckling i någon form vid enstaka tillfällen är
inte multiprojektorganisationer. Kännetecknande för en multiprojektorgani-
sation är därvid att:

Projektuppgifter är vanligt förekommande och genomförs både inom
den operativa och den stödjande verksamheten såsom kundorder-,
produktutvecklings- och organisationsutvecklingsprojekt.

Operativa
aktiviteter

Stödjande
aktiviteter

Produkt-
utveckling

Organisations-
utveckling

Ledning, administra-
tion och underhåll

Produktion och
 försäljning

Utveckling
av en ny

produkt för
marknaden

Utveckling av
en ny produkt
för en kund

Flytt av verk-
samheten till
en annan ort

Konstruktion och
leverans av en
produkt till en

kund

Förbättring av
metoder, kvali-
tet och organi-

sation

Figur 10.1. Exempel på olika typer av projektuppgifter i en
multiprojektorganisation.

Uppbyggnad
av en ny

fabrik
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10.3 Projektuppgiften i en multiprojekt-
 organisation

I tabell 10.1 visas skillnaden mellan projektuppgifter och några andra typer
av arbetsuppgifter i en multiprojektorganisation med avseende på de redovi-
sade kriterierna. De olika arbetsuppgifterna i tabellen är enbart exempel som
valts för att tillämpa de diskuterade kriterierna för en projektuppgift.

Tabell 10.1. En jämförelse mellan projektuppgifter och andra
arbetsuppgifter i en multiprojektorganisation.

Typ av uppgift Temporärt Specificerat
mål

Engångs-
karaktär

Komp-
lexitet

Signi-
fikans

Projekt Ja Ja Ja Ja Ja

Enmansutredning Ja Ja Ja Ja Nej

Presentation av en
ny produkt för en
viktig kund

Ja Ja Ja Nej Ja

En process för
viktiga affärsbe-
slut

Ja Ja Nej Ja Ja

En 3-dagars pro-
jektledarkurs (den
25:e gången detta
år)

Ja Ja Nej Ja Nej

Ledning, admi-
nistration, under-
håll – betraktat
som helhet.

Nej Nej Ja Ja Ja

Det finns naturligtvis undantag, t ex en presentation av ny produkt för en
viktig kund som är komplex och därför kan klassas som projektuppgift.
Observera också att det inte finns någon definierad allmängiltig gräns mel-
lan t ex ” engångskaraktär”  och ” ej engångskaraktär” . Ett ” Ja”  betyder som
nämnts ovan att kriteriet snarare är uppfyllt än inte.
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10.4 Projektuppgift och projektarbetsform
För att genomföra organisationens uppgifter av projekttyp kan projektarbets-
formen (där arbetsform representerar det sätt på vilken uppgiften genom-
förs) väljas – eller inte väljas. Enligt detta resonemang går det (och är för-
delaktigt) att skilja på projektuppgiften och projektarbetsformen, både som
teoretiska begrepp och i praktiken.

I en multiprojektorganisation karaktäriseras projektarbetsformen bl a av
följande explicita och delvis formaliserade inslag :

• Affärsmässig styrning. Detta är dels de återkommande affärsmässiga
utvärderingarna av projektet som ligger till grund för prioriteringar
mellan organisationens arbetsuppgifter, dels att möjliggöra ett effektivt
genomförande av prioriterade projekt i organisationen.

• Ledning (och ledarskap). En projektledare utses med befogenhet och
ansvar att verkställa projektet för att nå projektmålet enligt de projekt-
planer som är godkända av organisationens ledning.

• Planeringsfas. Denna fas omfattar bl a tidsplanering, budgetering,
resursallokering och organisering.

• Planer. T ex tid-, resurs-, kostnads- och kommunikationsplan.

• Genomförandefas. Fasen där projektets planer realiseras och slutresul-
tatet framställs.

• Koordinering och kontroll av projektgenomförandet. Eftersom projektet
är av engångskaraktär och aldrig tidigare genomförts kommer planerna
troligen att behöva ändras under genomförandet. Speciell uppmärksam-
het bör därför ägnas åt rutiner för kontroll och koordinering av projek-
tets olika aktiviteter.

• Avslutningsfas. En fas där projektets organisation upplöses, projektets
resultat och genomförande utvärderas, samt erfarenheter av projektet
sammanställs och överförs till linjeorganisationen.

• Hantering av ändringar som påverkar projektuppgiftens procedur och
mål. I projekt ändras oftast målen och proceduren under projektets
genomförande. Detta kan ske på grund av nya kundkrav, krav från den
egna organisationen eller som följd av oväntade problem eller möjlig-
heter i projektarbetet. Ny planering och nya planer är naturliga företeel-
ser och bör förväntas.
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• Hantering av osäkerheter. Eftersom nya risker och möjligheter hela tiden
uppstår under projektets gång bör hanteringen vara explicit så att inget
” sopas under mattan”  som senare stjälper projektets möjligheter att nå
målet och bidra till lönsamhet för organisationen.

• Temporär organisation. En organisation skapas utifrån de krav på kom-
petens och resurser projektuppgiftens genomförande kräver. Organisa-
tionen är temporär och upplöses efter projektets slut.

Ovanstående karakteristika utgör ett exempel på en ” definition”  av projekt-
arbetsformen tillämpad i en multiprojektorganisation. Flera av ovan nämnda
karakteristika kan uppfattas som ” over-head”  och ta stora kostnader och re-
surser i anspråk. Mindre (t ex icke komplexa) arbetsuppgifter av repetitiv
karaktär kanske inte motiverar dessa ” extrautgifter” . En bedömning av
lämpligheten av att tillämpa projektarbetsformen bör utföras i varje enskilt
fall. För att multiprojektorganisationens projektuppgifter skall genomföras
effektivt krävs dessutom en medveten tillämpning av projektarbetsformen,
vilket illustreras med följande exempel:

En komplex uppgift av engångskaraktär (t ex en stor kundorder eller ut-
veckling av en komplex produkt) kan i och för sig genomföras utan vare sig
en formaliserad planeringsfas, explicit utsedd ledare eller hantering av osä-
kerheter. Eftersom uppgiften i sig är en projektuppgift blir dock genomfö-
randet troligen inte effektivt.

Om en mindre uppgift skall genomföras kan det vara onödigt att genomgå en
formaliserad planeringsfas, skapa en formell projektorganisation och genom-
föra upprepade riskanalyser. En oreflekterad tillämpning av projektarbets-
formen orsakar då ett ineffektivt genomförande av uppgiften.

Genom att skilja begreppen projektuppgift och projektarbetsform åt, har be-
greppen kunnat preciseras tydligare. Avhandlingens forskningsfråga ” Hur
kan en organisations projektivitet beskrivas i en modell?”  har därmed fått en
preciserad innebörd.

Min precisering av projektbegreppet får konsekvensen att:

a) Projektarbetsformen är en arbetsform som man kan välja att tillämpa för
olika uppgifter.

b) Projektarbetsformen är fördelaktig att tillämpa för att klara av uppgifter
av projekttyp.
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c) Det krävs en medveten tillämpning av projektarbetsformen om projekt-
effektivitet skall uppnås.

10.5 Sammanfattning
Kapitlet har beskrivit min precisering och utveckling av projektbegreppet.
Jag har valt att skilja på projektuppgift och projektarbetsform. En projekt-
uppgift kan definieras som:

En temporär, signifikant uppgift med specificerat mål (resultat, tids-
och kostnadsramar) och en komplex procedur av engångskaraktär.

Begreppet multiprojektorganisation definierades som en organisation där
projektarbetsformen tillämpas som en normalt förekommande arbetsform på
projektuppgifter i både operativ och stödjande verksamhet. Projektarbets-
form kan definieras som:

Det arbetssätt som är lämpligt att tillämpa vid genomförande av pro-
jektuppgifter.

För att hantera projektuppgifter på ett effektivt sätt i dessa multiprojektorga-
nisationer, krävs en medveten tillämpning av projektarbetsformen som
karaktäriseras av explicit och delvis formaliserad affärsmässig styrning, led-
ning, fasindelningar för planering, genomförande och avslut samt rutiner för
ändrings- och osäkerhetshantering.
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11 Analys av MDP-modellen
 gentemot den teoretiska
 referensramen

Syftet med detta kapitel är att analysera MDP-modellen gentemot avhand-
lingens teoretiska referensram (se kapitel 3 och 10). Syftet är att teoretiskt
klargöra MDP-modellens möjligheter till tillämpning med hänsyn till multi-
projektmiljöer, projektuppgiftens och projektarbetsformens karaktär, olika
projekttyper samt olika perspektiv på fenomenet projekt och projektivitet.
Vidare behandlas MDP-modellens relation till begreppen process, projekt-
modell samt modeller för analys av projektmognad.

11.1 MDP-modellen och utvecklingen mot
 multiprojektmiljöer

I många organisationer tillämpas projektarbetsformen numera även i den
normala operativa verksamheten. Projekten är mindre, flera till antalet, till-
lämpas på många typer av arbetsuppgifter, samt förekommer i allt fler bran-
scher (se avsnitt 3.1). Hur förhåller sig MDP-modellen till den nya situatio-
nen?

Funktioner

Alla tre funktionerna i MDP-modellen existerar i både ” gamla och nya pro-
jekt” . Även i organisationer där projekt är enstaka företeelser, är projekt-
styrning, projektledning och projektutförande en naturlig indelning i funk-
tioner.

Några av de definierade rollerna i MDP-modellen framträder dock tydligare
i multiprojektmiljöer. I multiprojektmiljöer är det vanligt att samma person
är intern beställare av flera pågående projekt. Denna situation kan göra det
svårare för projektbeställaren att personligen stödja och vara närvarande i
projekten, jämfört med en situation där ett enda projekt genomförs som får
odelat fokus och uppmärksamhet. I multiprojektorganisationer kan den pro-
jektstyrande funktionen upprätta och utnyttja ett projektkontor med uppgift
att stödja organisationens projekt. Projektkontoret kan ta över en del av de
uppgifter som annars skulle åläggas den interne projektbeställaren.
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Inom projektledningsfunktionen utpekas allt oftare en kvalitetsansvarig som
skall se till att man följer uppställda krav på projektgenomförandet. Att fo-
kusera på projektkvalitet med avseende på säkerhet i genomförande, förut-
sätter att projekten är normalt förekommande i organisationen.

Triader

MDP-modellens uppbyggnad syftar till att kunna specificera en uppsättning
önskvärda normativa riktlinjer, aktiviteter och resultat (triader) i de tre
funktionerna för en organisations projekthantering. MDP-modellen lyfter
fram behovet av specificerade triader även för den projektstyrande funktio-
nen.

Om riktlinjer för aktiviteter i projekthanteringen ska vara till någon nytta
krävs en kontinuerlig tillämpning av riktlinjer och aktiviteter. Detta förut-
sätter implicit dels att projekt genomförs som en normalt förekommande
arbetsform, dels att ett antal triader är gemensamma för organisationens
projekt. Utvecklingen mot en ökad tillämpning av projektarbetsformen i oli-
ka typer av projekt kan dock leda till att antalet gemensamma triader i matri-
sen minskar. Olika typer av projekt kan kräva olika uppsättningar av specifi-
cerade triader.

Influerande faktorer

Projektkulturen kan vara en viktig framgångsfaktor i de nya multiprojekt-
miljöerna. Etablerade arbetssätt och normer för projekthanteringen bör få
stor betydelse när projekten blir vanligt förekommande och därmed ökar i
betydelse för organisationens överlevnad och långsiktiga lönsamhet. Om
projekten enbart är enstaka företeelser i organisationen, kommer antagligen
inte projektkulturen att utvecklas i någon större omfattning. I en multipro-
jektmiljö kommer synsätt och tillvägagångssätt i projekthanteringen gradvis
att etableras i organisationen, och projektkulturen att byggas upp genom
upprepade tillämpningar av projektarbetsformen.

Det är möjligt att engagemang och motivation inte uppstår eller kan skapas
lika lätt och naturligt i multiprojektmiljöer som i ett enstaka projekt där man
automatiskt får fokus och uppmärksamhet eftersom något ovanligt sker i
organisationen. Om projektarbete är den normala arbetssituationen för de
flesta i en organisation, är det rimligt att frågan om medarbetarnas engage-
mang och motivation kräver samma uppmärksamhet som i övriga typer av
arbetsuppgifter.
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Lärande

Kunskap framstår alltmer som ett avgörande konkurrensmedel (Lundin m fl
1999). I detta perspektiv blir lärande med avseende på projekthanteringen
viktigt för organisationer som tillämpar projektarbetsformen i sin operativa
verksamhet. Det är främst i en multiprojektmiljö som det finns motiv för
lärande och förbättringar inför nästa projektgenomförande. MDP-modellens
utgångspunkt är att projektarbetsformen tillämpas som en normalt förekom-
mande arbetsform och att möjligheter till korrigeringar i beteenden kan ut-
nyttjas i den fortsatta projekthanteringen.

Ett lärande med avseende på projektledning, -styrning och operativt projekt-
arbete kan då ske i en kontinuerlig process över tiden, från projekt till pro-
jekt. I detta perspektiv är MDP-modellen en lämplig utgångspunkt för analys
av organisationers projekthantering i så kallade multiprojektmiljöer.

11.2 MDP-modellen och projektuppgiftens
 karakteristika

I avsnitt 10.1 presenterades en utvecklad definition av begreppet projekt-
uppgift:

En temporär, signifikant uppgift med specificerat mål (resultat, tids-
och kostnadsramar) och en komplex procedur av engångskaraktär.

Kriterierna i definitionen kan dels ses som en syntes av andra förekomman-
de definitioner av projektbegreppet (se avsnitt 3.2), dels en precisering.
I följande avsnitt analyseras de ingående kriterierna i definitionen gentemot
MDP-modellen.

Funktioner

Även om uppgiften är temporär och av engångskaraktär är alla tre funktio-
nerna med dess roller betydelsefulla. Det specificerade slutresultatet med
tids- och kostnadsramar påverkar alla funktioner i projektet på olika sätt. Att
projektuppgifter är signifikanta i någon aspekt är i linje med antagandet att
speciella roller behöver definieras även i den projektstyrande funktionen.
Vidare orsakar uppgiftens komplexitet med avseende på resurspåverkan och
utbredning i organisationen att den projektstyrande funktionens stöd blir
viktig för projektets genomförande.
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Triader

Kriterierna engångskaraktär, specificerat mål, komplexitet samt signifikans
påverkar alla hur triaderna specificeras. De riktlinjer som specificeras bör
stödja de aktiviteter som generellt förekommer i organisationens projekt.
Riktlinjer för det operativa arbetet hämtas från organisationens operativa
verksamhetsprocesser. Det kan understrykas att en tillämpning av MDP-
modellen även medför specificering av de affärsansvarigas triader i samband
med projekthanteringen.

Om projektuppgiften är av engångskaraktär, är det då meningsfullt att speci-
ficera normativa triader i en projektivitetsmodell? Det som egentligen avses
med en procedur av engångskaraktär är främst att det operativa arbetet är en
engångsföreteelse. Syftet med MDP-modellen är inte att stödja en formule-
ring av normativa triader för det operativa genomförandet. MDP-modellen
fokuserar på de triader som är likartade oavsett projektets operativa arbete.
Triader formuleras främst inom projektstyrnings- och projektledningsfunk-
tionerna men även inom den utförande funktionen existerar triader som
generellt är giltiga oavsett slutresultat.

Influerande faktorer

Faktorn kompetens kan behandlas ur två olika perspektiv. Dels behövs kom-
petens för att klara av de uppgifter som utförs i projektets operativa arbete,
dels kan också kompetensen som avser förmågan att arbeta i projektarbets-
formen utvecklas.

Projektkulturen omfattar enligt MDP-modellen även den projektstyrande
funktionen. Det är alltså fel att uttrycka det som att de affärsmässigt ansva-
riga enbart ” stödjer”  projektkulturen eftersom de själva utgör en viktig del
av densamma. Med tanke på projektuppgiftens omfattning och engångska-
raktär är arbetet med projektkulturen extra viktigt. Det gäller att fånga det
generella i projekten och skapa en gemensam projektkultur som gäller över
hela organisationen.

Lärande

Av kriterierna i projektdefinitionen är det främst procedurens engångska-
raktär och signifikansen som påverkar lärandedimensionen i MDP-modellen.
Att projektuppgiften bedömts signifikant leder till att triader specificeras
även för den projektstyrande funktionen. Det är inte bara projektlednings-
funktionen som får speciella arbetsuppgifter vid tillämpning av projektar-
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betsformen. Lärandet bör även hanteras med avseende på den projektstyr-
ande funktionen.

I MDP-modellen fokuseras lärande inte på kunskaper om en engångsförete-
else utan främst på det som kan tillämpas generellt i organisationens pro-
jektuppgifter. Lärande är med andra ord fokuserat på det som kan upprepas i
organisationens projektuppgifter och inte på de operativa aktiviteterna av
engångskaraktär.

11.3 MDP-modellen och olika projekttyper
Ett vanligt antagande och en utgångspunkt är att alla projekt i grunden är
likartade. I praktiken uppvisar projekt emellertid en stor variation (Shenhar
& Dvir 1995). I detta avsnitt behandlas tillämpningen av MDP-modellen i
olika projekttyper (se avsnitt 3.3).

MDP-modellen tycks tillämpbar på de flesta projekttyper. Undantag kan
dock identifieras bland de redovisade projekttyperna. Med avseende på Har-
risons (1992) definition av tre olika projektnivåer är MDP-modellen mest
lämplig för tredje nivåns projekttyp, dvs. för projekt som karakteriseras av
betydande komplexitet, värde, storlek, tidspress samt organisatoriskt gräns-
överskridande. Det är denna projekttyp som enligt Harrison kräver speciella
projektstyrnings- och -ledningsaktiviteter samt projektledningskompetens.

Funktioner

De tre funktionerna är adekvata oavsett projektens grad av signifikans,
engångskaraktär och komplexitet. Inte för någon av de redovisade projektty-
perna kan man påstå att en viss roll generellt sett kan uteslutas. Några exem-
pel på tillämpning beroende på projekttypen kan vara:

Projektuppgiftens strategiska syfte kan påverka vilka roller som tillsätts i
den projektstyrande funktionen. Ett stort kundorderprojekt och ett litet in-
ternt processutvecklingsprojekt kan ha olika behov av referensgrupper och
sammansättning av styrgruppen.

Projekt som inte är omfattande med avseende på antalet inblandade eller
organisatorisk spridning, kan genomföras utan en stödjande styrgrupp även
om andra faktorer (t ex kommunikationsproblem) kan avgöra om en styr-
grupp behövs eller inte.



198

Projektuppgiftens karaktär påverkar också projektledningsfunktionens sam-
mansättning. Ett omfattande riskfyllt projekt kräver stora insatser inom osä-
kerhetshantering. I ett komplext produktutvecklingsprojekt behövs en ansva-
rig för versions- och ändringshanteringen.

Triader

I denna dimension är skillnaderna större mellan de olika projekttyperna.
Beträffande signifikansen finns ett behov av andra specificerade triader i
t ex ett kundorderprojekt jämfört med ett internt förbättringsprojekt. I ett
kundorderprojekt kan kommunikationen och affärstransaktionerna med kun-
den vara en utgångspunkt för formulering av specifika triader (t ex tillämp-
ningen av kontrakt, förhandlingar och offertarbete) som inte har någon mot-
svarighet i ett internt förbättringsprojekt.

Även skillnader i graden av engångskaraktär och komplexitet kan orsaka
speciella behov av triader för olika projekttyper. Förmodligen kan en upp-
sättning generellt giltiga riktlinjer, aktiviteter och resultat formuleras, men
därutöver existerar med säkerhet ett stort antal som varierar med projektty-
pen. Detta pekar på att en utveckling av en projektivitetsanalys inte kan ge-
nomföras enbart med generellt formulerade triader. En praktisk tillämpning
av MDP-modellen kräver antagligen en viss anpassning till den specifika
projekttypen.

Influerande faktorer

Det är svårt att se hur projektkultur, kompetens och engagemang skulle be-
tyda mindre i vissa projekttyper än i andra – även om skillnader i t ex pro-
jektkulturen kan förekomma. Det kan råda en projektkultur inom kundorder-
projekten medan en annan råder inom de interna förbättringsprojekten, vil-
ket i sin tur kan bero på att kundorderprojekten betraktas som viktigare. Det
är också naturligt att en annan kompetens krävs i ett projekt som utvecklar
en tekniskt avancerad produkt jämfört med ett flyttprojekt. Projekt med hög
grad av osäkerhet och komplexitet kräver antagligen andra kompetenser än
små projekt som delvis bygger på standardiserade processer. Att kompetens
är en relevant influerande faktor i alla projekttyper verkar däremot själv-
klart.
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Lärande

Även lärande-dimensionen är relevant i alla projekttyper. Det är inte pro-
jekttypen i sig som påverkar behovet av och möjligheterna till lärande. Det
som kommer att bli avgörande är istället hur frekvent projekttypen är i orga-
nisationen och hur väl behovet av lärande uppmärksammas.

11.4 MDP-modellen och fenomenet projekt i
 olika perspektiv

Fenomenet projekt kan beskrivas och uppfattas ur olika perspektiv. I av-
handlingens teoridel (se avsnitt 3.4) har perspektiven projekt som satsning,
plan, temporär organisation samt samarbetsform diskuterats. Frågan är hur
MDP-modellen kan tillämpas med utgångspunkt i de olika perspektiven.

11.4.1 MDP-modellen och ”projekt som satsning”

Med en utgångspunkt i avhandlingens övergripande forskningsfråga ” Hur
kan en organisations projektivitet beskrivas i en modell?”  är det naturligt att
i ett perspektiv se projekt som satsningar (se avsnitt 3.4.1). I MDP-modellen
är satsningsperspektivet väl representerat.

Funktioner

En av funktionerna är den projektstyrande funktionen med det övergripande
affärsmässiga ansvaret för projekten. Betraktat som satsningar måste det
finnas en affärsmässigt ansvarig för initiering av samtliga projekt. De flesta
aspekter är inkluderade i projektstyrningsfunktionen och dess roller. Styr-
grupp för stöd, projektkontor för effektiv hantering och samordning av pro-
jekten, en intern projektbeställare – för värdering och beslut om projekt-
genomförande eller ej – är alla roller som kan inrättas i syfte att projekten
skall bli lyckade ur ett satsningsperspektiv.

Triader

I satsningsperspektivet fokuseras på de riktlinjer, aktiviteter och resultat som
är nödvändiga för att organisationens projekthantering skall bidra till den
långsiktiga lönsamheten på bästa sätt. Exempel är de affärsmässiga beslut
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som tas i samband med projektens initiering, förekomsten av en projekt-
katalog eller riktlinjer för upprättande av affärsscenarion. MDP-modellens
styrka ligger i att den styrande funktionen behandlas på samma sätt som den
projektledande, dvs. att de observerbara resultaten ska kunna kopplas till
konkreta aktörers aktiviteter.

Det räcker inte med att formulera övergripande (självklara och intetsägande)
resultat som ” projektet stöds av den styrande funktionen” . MDP-modellens
konstruktion tvingar fram en specificering av resultaten.

Influerande faktorer

Samma influerande faktorer påverkar antagligen den styrande funktionens
såväl som de övriga funktionernas aktörer. Kompetens, projektkultur och
engagemang är logiskt sett lika relevanta att uppmärksamma med avseende
på chefers agerande som för övriga medlemmar i organisationen.

Lärande

Perspektivet projekt som satsning lyfter fram de riktlinjer, aktiviteter och
resultat som kan specificeras inom den projektstyrande funktionen. I den
lärande organisationen är beslut om insatser för lärande och förändring av
beteenden avhängiga beslut från den styrande funktionen. Dessutom är det
organisatoriska lärandet en fråga även för projektstyrningen i sig.

11.4.2 MDP-modellen och ”projekt som plan”

I perspektivet projekt som plan (se avsnitt 3.4.2) flyttas fokus till projektled-
ningsfunktionen. MDP-modellen kan tillämpas dels med synsättet att pro-
jektplanering betyder mest för de som deltar i planeringsprocessen, dels med
synsättet att projektplanens funktion är att specificera (och förutse) projek-
tets genomförande. Ett lyckat projekt i detta perspektiv är både att projektet
håller den uppgjorda planen, levererar slutresultatet i planerad tid och till
rätt kostnad, men även att planer ändras vid behov för att stödja och av-
spegla det resterande projektarbetet. Även med en fokusering på perspekti-
vet projekt som plan kan organisationens projektivitet alltså analyseras i
flera avseenden. Planeringsprocessen är betydelsefull, dessutom behöver en
projektplan som visar sig hålla hela vägen till mål inte vara särskilt bra i
andra avseenden. Om planen framställts med en stor del extra tid och margi-
naler som skall säkra leveransprecisionen även om allt elände inträffar är det
antagligen inte speciellt bra om planen uppfylls till punkt och pricka.
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Funktioner

Av MDP-modellens funktioner är det projektledningsfunktionen som tradi-
tionellt är fokuserad i detta perspektiv. Projektledaren är ansvarig för hela
funktionen men beroende på projektets situation och behov kan projektleda-
ren upprätta en projektstab i syfte att stödja ledningen av projektet. I en
multiprojektorganisation omfattar ” projekt som plan”  även den styrande
funktionen. Under det enskilda projektets genomförande kan en plan med
aktiviteter upprättas för projektbeställare, styrgrupp och andra roller i den
styrande funktionen.

Triader

I detta perspektiv har MDP-modellen flera likheter med förekommande mo-
deller för projektmognad såsom CMM och PMMM (se avsnitt 3.8). Tradi-
tionellt råder inom projektledningsområdet en klar syn på hur projektled-
ningsmetodik skall utformas och vilka resultat, aktiviteter och riktlinjer som
bör kunna observeras (PMI 2000). Dessa projektmognadsmodeller omfattar
vanligtvis inte triader för den styrande funktionen.

Influerande faktorer

Det är vanligtvis inom ” projekt som plan”  begreppet projektkultur och pro-
jektkompetens är fokuserat. Projektkulturen och kompetensen påverkar
normalt projektledaren och arbetet med planering och uppföljning av arbetet
gentemot planerna. I projektkulturen ingår också det synsätt man har i orga-
nisationen på projektplanens betydelse och funktion (jfr Tjäder 1999).

Lärande

Det är lätt att se hur lärande-dimensionen kan tillämpas inom detta perspek-
tiv. Begreppet projektmognad avser delvis hur organisationen kan lära av
sina misstag för att inte börja om från ett ” noll-läge”  i nästa projekt. Att ob-
servera hur projektgenomförandet fungerar och dra lärdomar utifrån erfa-
renheterna som man utnyttjar i nästa projekt är grundtanken i modeller som
t ex CMM och PMMM.
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11.4.3 MDP-modellen och ”projekt som temporär
 organisation”

I perspektivet projekt som temporär organisation (se avsnitt 3.4.3) är befo-
genhets- och ansvarsfördelningen mellan chefer i linje- och projektorganisa-
tionen en viktig fråga. Projekten kan genomföras helt inom en existerande
linjefunktion, i en särskilt skapad enhet för projektet, eller genom att en ma-
tris bildas med linjeorganisationen där projektmedlemmarna både deltar i
projektet och behåller sin plats i linjeorganisationen. Hur fungerar MDP-
modellen som utgångspunkt för analys i detta perspektiv?

MDP-modellen bygger på synsättet att projekt är en vanligt förekommande
arbetsform i organisationen. I detta perspektiv är organisationens förmåga att
bilda, utnyttja och upplösa temporära organisationer inom ramen för den
pågående verksamheten i fokus.

MDP-modellen utgår ifrån att befogenheter och ansvar är specificerade i
projekthanteringen. De angivna rollerna i MDP-modellens funktioner är av-
sedda att vara just roller och inte befattningar i linjeorganisationen. De indi-
vider som innehar rollerna, har dessa enbart under projektets livstid. Exakt
hur maktbalansen skall vara fördelad mellan linjeorganisationens och pro-
jektets chefer är inte av betydelse för MDP-modellens användbarhet. Det
avgörande är att rollerna och relationerna mellan linjeorganisation och pro-
jekt är väldefinierade.

Funktioner

Alla funktioner i MDP-modellen är relevanta i en temporär projektorganisa-
tion samtidigt som rolldefinitionerna bör anpassas efter projektets situation
och behov. Det är viktigt att rollbeskrivningarna även specificerar temporära
ansvarsområden och befogenheter med avseende på relationen till linjeorga-
nisationens chefer. MDP-modellen stödjer synsättet att även projektbeställa-
rens roll är temporär med speciella befogenheter, ansvarsområden och
arbetsuppgifter just för det enskilda projektet.

Triader

Med utgångspunkt i rollbeskrivningarna kan triader som är viktiga formule-
ras just för att den temporära organisationen skall bli effektiv. Riktlinjer kan
finnas för hur samförstånd och en effektiv fördelning av ansvar och befo-
genheter skall uppnås mellan projektets rollinnehavare och linjeorganisatio-
nens chefer. Det kan visserligen tyckas svårt att specificera konkreta resultat
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av typen: ” samförstånd finns mellan projektledaren och resursägaren” , men
här framträder också ett syfte med MDP-modellen – att även svårgripbara
företeelser som ” en bra fungerande temporär organisation”  skall kunna kon-
kretiseras i form av formulerade triader.

Influerande faktorer

Som exempel kan projektkulturen bli helt avgörande för hur effektivt sam-
spelet mellan den temporära organisationen och linjeorganisationen funge-
rar. Med projektkultur avses (i denna avhandling) inte bara projektinterna
beteenden och normer utan även hur projektet behandlas av linjeorganisa-
tionen. En effektiv uppdelning av befogenheter och ansvar kan lätt förhind-
ras av normer som inte tillåter att befogenheter ges (inte ens temporärt) till
roller utanför linjehierarkin.

Lärande

I en multiprojektorganisation kommer temporära projektorganisationer att
uppstå och upplösas som ett naturligt inslag i verksamheten. Det finns goda
möjligheter till lärande mellan projekten samtidigt som lärandet framstår
som ett viktigt område eftersom projektets framgång i hög grad påverkas av
samverkan med linjeorganisationen och dess chefer. Det svåra i perspektivet
” projekt som temporär organisation”  kan dock vara att konkretisera mätbara
triader i de olika funktionerna.

11.4.4 MDP-modellen och ”projekt som
 samarbetsform”

I avsnitt 3.4.4 behandlades perspektivet projektet som samarbetsform. Efter-
som projekt är engångsuppgifter kommer oftast nya grupper och arbetsrela-
tioner att bildas i samband med projektgenomförandet. Hur kan dimensio-
nerna i MDP-modellen tillämpas i detta perspektiv?

Funktioner

Förhållandet mellan individerna i gruppen och ledaren är betydelsefullt för
projektets effektivitet. Projektet sammanför olika individer som måste sam-
arbeta för att projektet skall kunna genomföras på ett effektivt sätt. Det är
inte enbart de operativa projektteamen som måste utveckla effektivt samar-
bete och bra arbetsmiljö. Personlig utveckling, gruppdynamik och ledarskap
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är viktiga ingredienser inom MDP-modellens alla funktioner. Exempelvis
kan (i den projektstyrande funktionen) en styrgrupp bildas med syfte att
stödja projektets genomförande. Det är viktigt att även styrgruppen utveck-
las till en effektiv grupp präglad av öppenhet, samsyn och delaktighet.

Triader

Vid en första anblick verkar det vara svårt att kunna formulera några kon-
kreta triader i detta perspektiv – t ex att konkret formulera en önskvärd bild
(resultat) av en projektgrupps situation med avseende på öppenhet och del-
aktighet. Ändå bör det vara möjligt eftersom en ledares skicklighet (åtmins-
tone i ett avseende) kan beskrivas som förmågan att kunna se vad som pågår
” under ytan”  i en grupp. Det är med andra ord något som en ledare kan ob-
servera i gruppen.

Exempel på försök att tydliggöra vad som karaktäriserar grupper i olika situ-
ationer eller mognadsgrader representeras av modellerna SAL2 (Hersey &
Blanchard 1993), FIRO (Schutz 1989) samt Harrisons (1992) skala med
ändpunkterna ” konflikt”  och ” teamwork” . I dessa modeller försöker man
bl a konkretisera vad som kännetecknar en effektiv grupp – t ex vad som av-
ses med ett bra arbetsklimat, samsyn och delaktighet.

Ett tänkbart tillvägagångssätt för att formulera triader är, att utgå från be-
skrivningen av en grupp enligt t ex Harrison (1992) eller Schutz (1989). De
formulerade resultaten kan motsvaras av en önskvärd observerbar situation i
t ex den mogna, effektiva gruppen. Därefter kan aktiviteter som är avsedda
att höja gruppens mognad och effektivitet formuleras.

Triader kan formuleras inom samtliga funktioner. För den projektutförande
funktionen är det troligen just i detta samarbetsperspektiv som den största
delen av triaderna kan formuleras.

Influerande faktorer

Projektkultur, kompetens och andra influerande faktorer spelar stor roll för
utvecklingen av samarbetet i en projektgrupp. Om medvetna aktiviteter för
att utveckla en grupps effektivitet skall kunna genomföras krävs att normer
och värderingar i gruppen tillåter detta. Eftersom diskussioner och pro-
blemlösning i samband med grupputveckling oftast berör individerna i grup-
pen på ett personligt plan, kan dessa aktiviteter upplevas mer påträngande
och ansträngande än kompetenshöjning inom t ex teknik och metoder.
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Lärande

Lärande gäller inte bara metod- eller teknisk kompetens. Det är rimligt att
anta att lärande även uppstår med avseende på hur man arbetar tillsammans i
en temporär projektgrupp. Lärande i detta samarbetsperspektiv bedöms vara
relevant i högsta grad men hur kan det hanteras och styras i en multipro-
jektmiljö? Det gäller att utnyttja enskilda individers kompetensutveckling i
nästa projekt och då kan MDP-modellen tjäna som utgångspunkt för att
konkretisera mätpunkterna.

11.5 MDP-modellen och processbegreppet
En definition av processbegreppet återgavs i avsnitt 3.5:

” En helhet av sammanhängande aktiviteter som avslutas med ett re-
sultat som har ett påtagligt värde för interna eller externa kunder”
(Goldkuhl 1995b).

En typ av process är den operativa verksamhetsprocessen med syftet att sä-
kerställa ett resultat via en specificerad, repeterbar kedja av aktiviteter, dvs.:

 ” En specificerad repeterbar helhet av sammanhängande aktiviteter,
genomförda av aktörer, och som leder till ett säkerställt resultat.”

Vilka konsekvenser får denna processdefinition med dess karakteristika för
MDP-modellens tillämpning? En stor skillnad mellan projektet och den ope-
rativa verksamhetsprocessen är projektets engångskaraktär kontra proces-
sens repetitiva karaktär (se avsnitt 3.5). MDP-modellen utgår från att vissa
riktlinjer, aktiviteter och resultat kan repeteras i projekt efter projekt. Det är
dessa önskvärda triader som skall formuleras i fokusarea-matrisen.

Funktioner

Projektuppgiftens engångskaraktär är mest påtaglig i det operativa arbetet,
medan det repetitiva framträder främst i de projektledande och projektsty-
rande funktionerna. Processynen med avseende på repeterbarhet är dock
tillämpningsbar inom alla funktioner och alla roller i MDP-modellen.

Triader

Formuleringen av riktlinjer är grunden för att aktiviteter skall kunna repete-
ras även av individer som inte har erfarenhet från aktiviteterna (jämför med
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processbeskrivningar). MDP-modellen står för en processyn med avseende
på de triader som kan formuleras i fokusarea-matrisen. De triader som for-
muleras är uttryck för mätbara, repeterbara resultat som uppnås genom repe-
terbara aktiviteter stödda av tydliga riktlinjer. Dessutom är resultatet i de
formulerade triaderna ett uttryck för något önskvärt av påtagligt värde för
interna eller externa aktörer, vilket stämmer väl överens även med den gene-
rella processdefinitionen. I MDP-modellen kräver detta ett ställningstagande
angående vilka triader som är önskvärda att uppnå, vilket i sin tur är beroen-
de av projektets situation i organisationen.

Influerande faktorer

Den konkreta tillämpningen av riktlinjer (t ex processbeskrivningar) avgörs
till stor del av vilken projektkultur som råder i organisationen. Frågan är vil-
ka aktiviteter som bör styras av riktlinjer och vilka som bör överlåtas till
varje individ att situationsanpassa. De normer som råder i organisationen
avgör om aktiviteter skall styras av riktlinjer eller inte, vilket gäller inte
minst inom den projektstyrande funktionen. Kompetensen avgör hur väl
riktlinjer kan tillämpas, om riktlinjerna är de rätta, samt hur (och om) akti-
viteter genomförs enligt riktlinjerna.

Lärande

Ett kontrollerat lärande med avseende på hur väl de specificerade riktlinjer-
na och det avsedda beteendet följs är möjligt att tillämpa inom alla funktio-
ner och triader. Lärandet med avseende på de formulerade triaderna i MDP-
modellen uppvisar stora likheter med hanteringen och förbättringen av ope-
rativa verksamhetsprocesser.

11.6 MDP-modellen och projektmodell-
 begreppet

Det finns stora likheter mellan en projektivitetsmodell och en projektmodell.
Största skillnaden ligger i syftet med de olika modellerna. Syftet med en
projektivitetsmodell är att stödja en analys och bedömning av den organisa-
toriska förmågan att tillämpa projektarbetsformen, medan syftet med en
projektmodell är att stödja och styra projektverksamheten i en organisation
(se avsnitt 3.6).
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En avgörande skillnad är också att projektmodellen enbart utgörs av ett antal
normativa riktlinjer för hur projektverksamheten ska bedrivas i en organisa-
tion, medan MDP-modellen även fokuserar på faktiska aktiviteter och re-
sultat, samt orsaker till förhållanden i projektverksamheten.

Funktioner

Det är vanligt att generella projektmodeller omfattar riktlinjer för hela pro-
jektverksamheten – inte bara en projektledningsmetod för projektledaren i
det enskilda projektet. I detta avseende har projektmodellen och MDP-
modellen samma omfattning.

Triader

Syftet med att specificera triader i MDP-modellen är kunna analysera hur
bra en organisation är att genomföra sina projekt. De specificerade triaderna
representerar därmed en önskvärd situation avseende riktlinjer, aktiviteter
och resultat i projektverksamheten. Syftet med en projektmodell är att styra
beteendet och aktiviteterna i projektverksamheten genom att formulera nor-
mativa riktlinjer, men naturligtvis är även dessa formulerade så att de repre-
senterar önskvärda beteenden.

Influerande faktorer

Projektmodeller kan även innehålla riktlinjer eller goda råd för hur kompe-
tens, projektkultur och motivation ska hanteras inom projektverksamheten.
I MDP-modellen analyseras dessa influerande faktorer som orsaker till pro-
blem eller framgång i projekthanteringen.

Lärande

En projektmodell kan innehålla riktlinjer för dokumentation av projekterfa-
renheter som syftar till lärande mellan projekt och en förbättrad hantering av
projektverksamheten. Vanligtvis är inte syftet med en projektmodell att
analysera orsaker till problem med projekten, medan MDP-modellen explicit
behandlar detta i en av modellens dimensioner.
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11.7 MDP-modellen och ”projektivitet som
 organisatorisk förmåga”

Om projektivitet kan anses inrymma både projektmognad, -effektivitet,
-kvalitet och projektresultat (se avsnitt 3.7) – hur kan MDP-modellen utgöra
en utgångspunkt för analys av alla dessa områden?

En projektivitetsanalys med utgångspunkt i MDP-modellen syftar inte till att
ge ett sammanvägt totalvärde på organisationens projektivitet. MDP-
modellen ska möjliggöra en analys av organisationens projektivitet i olika
avseenden. Syftet är att de olika aspekterna av projektivitet (projekteffekti-
vitet, -kvalitet, -mognad, -resultat och organisatoriskt lärande) ska kunna
analyseras via MDP-modellens dimensioner.

Projekteffektivitet

MDP-modellen är inte avsedd för analys av produktivitet utan mer inriktad
på om rätt aktiviteter utförs, om de leder till önskat resultat eller måste göras
om i onödan. I den meningen kan effektivitet analyseras i samtliga funktio-
ner och roller i MDP-modellen. Så länge fokuseringen sker på en så detalje-
rad nivå att resursinsatsen av en aktör direkt kan relateras till uppnått resul-
tat är formuleringen av triader ett angreppssätt för analys av effektiviteten.
De influerande faktorerna (t ex kompetens) kan betraktas som orsaker till att
aktiviteter utförs på rätt eller felaktigt sätt. I lärande-dimensionen fokuseras
på hur organisationen kan undvika beteenden som inte leder till avsett re-
sultat och därmed blir ineffektiva.

Projektkvalitet

Projektkvalitet med avseende på hur kundens uppfattning är en fråga för alla
funktioner och roller. Triader kan formuleras både för att ta reda på kundens
uppfattning och för att ” säkra”  att kunden är tillfredsställd med genomfö-
randet och resultatet.

Kvalitet kan också eftersträvas i betydelsen ” genomförande enligt formule-
rade krav” . Triader i alla funktioner kan formuleras med fokus på kontroll av
att planerade aktiviteter i projektet genomförs som planerat. Detta omfattar
även aktiviteter inom projektledning och projektstyrning.

De influerande faktorerna (t ex projektkulturen) och synen på kvalitetskon-
troll och kundens roll i projekten, påverkar starkt vilka kvalitetsaktiviteter
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som kommer att utföras i projektarbetet. Lärande kan vara inriktat på vilka
kontroller och förebyggande åtgärder som faktiskt leder till hög kvalitet i
olika avseenden.

Projektmognad

Projektmognad kan analyseras i alla tre funktionerna. MDP-modellens styr-
ka ligger i att fokusering även sker på projektstyrningen. En aspekt på pro-
jektmognad (enligt t ex CMM) är förmågan att kontrollera genomförandet
av ett projekt och att skapa en verksamhet där inga aktiviteter sker ” ad hoc” .
Alla aktiviteter (även projektledningen och projektstyrningen) bör planeras,
gemensamgöras inom organisationen, utvärderas och utvecklas. I MDP-
modellen utgör ” riktlinjer”  och tillämpningen av dessa ett fokusområde för
projektmognaden.

Projektresultat

Projektets slutresultat och projektets effekter för organisationen är resultat-
formuleringar som ligger på en alltför övergripande nivå för en effektiv
analys i MDP-modellen. Eftersom t ex leveransprecision kan påverkas av
många faktorer är det omöjligt att koppla enbart en enskild aktörs aktiviteter
direkt till denna aspekt på projektresultatet. Samma förhållande råder för de
övergripande effekterna av projektet. Innan MDP-modellen kan tillämpas för
analys av projektresultat måste en nedbrytning av de övergripande projekt-
resultaten ske.

Organisatoriskt lärande

Lärande inom alla funktioner kan analyseras i MDP-modellen. MDP-
modellens triader stödjer en tillämpning av Argyris (1994) teorier, dvs. att
lärande sker när man korrigerat ett faktiskt beteende som inte överensstäm-
mer med önskvärt specificerat beteende (enligt specificerad riktlinje).

Alla influerande faktorer kan inverka på möjligheterna till lärande i projekt-
verksamheten. Brist på kompetens, motivation och projektkultur kan alla
vara hinder för organisatoriskt lärande. Även ” lärande om lärande” , dvs. lä-
rande på en metanivå kan beskrivas och analyseras i MDP-modellen.
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11.8 MDP-modellens relation till modeller
 över projektmognad

Som modell skall MDP-modellen vara en representation av något där vissa
egenskaper, som är viktiga för det syfte representationen skall användas till,
är framhävda medan övriga egenskaper utelämnats (Föllesdal m fl 1993).
Denna beskrivning av en kategori modeller stämmer väl överens med MDP-
modellen, en verksamhetsmodell som beskriver valda delar, strukturer, rela-
tioner och flöden i en verksamhet.

MDP-modellen i tillämpning skall avbilda väsentliga egenskaper i en orga-
nisation med hög projektivitet. Idén är att modellen skall fungera normativt
men ändå vara så flexibel i tillämpningen att alla projekttyper och situatio-
ner kan analyseras. MDP-modellen skall alltså vara vid i sin tillämpning om-
fatta projektets alla funktioner. Den skall fokusera på både riktlinjer, fak-
tiska aktiviteter och resultat, stödja analys av orsaker till problem och fram-
gångar, samt explicitgöra tillvägagångssätt och mål för lärande i projekt-
verksamheten.

Modellerna CMM och PMMM är båda så kallade kvalitetsmodeller med
inriktning på att mäta och förbättra projektmognaden (se avsnitt 3.8.3) och
skiljer sig från MDP-modellen på ett flertal punkter.

CMM

Jämfört med CMM (Capability Maturity Model) är MDP-modellen vidare i
sin uppbyggnad och avsedda tillämpning. CMM är inriktad på utveckling av
mjukvara och fokuserad på processer. I CMM karaktäriseras den högsta
kvalitetsnivån av kontinuerligt förbättrade organisatoriska gemensamma
processer. CMM fokuserar på projektmognad främst internt i det enskilda
projektet med syfte att förbättra leveransprecisionen i projekten. Enligt det
bakomliggande synsättet leder ett ingenjörsmässigt angreppssätt avseende
projektplanering och genomförande till lyckade projekt (mäts med avseende
på leveransprecision). Den projektstyrande funktionen omfattas inte explicit
av modellen, inte heller andra aspekter på lyckade projekt.

PMMM

PMMM (Project Management Maturity Model) är en kombination av
CMMs fem kvalitetsnivåer och de nio kompetensområdena i PMIs projekt-
ledningshandbok (PMBOK). PMMM är något vidare i sin tillämpning än
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CMM, eftersom PMBOK beskriver kompetensområden inom projektledning
generellt sett – oavsett projekttyp. Även PMMM är fokuserad på mognads-
grader enligt CMM och främst på projektledningsfunktionen. I likhet med
CMM representerar PMMM ett ingenjörsmässigt synsätt på projektplane-
ring och projektgenomförande. I en jämförelse med MDP-modellen är
PMMM snävare och främst fokuserad på projektmognad inom projektled-
ningsfunktionen. MDP-modellen avser att behandla projektmognad enbart
som en aspekt på projektivitet och då även inom den projektstyrande och
den projektutförande funktionen.

11.9 Sammanfattning
I detta kapitel har en analys av MDP-modellen gentemot den teoretiska refe-
rensramen genomförts. Syftet har varit att teoretiskt klargöra MDP-
modellens möjligheter att tillämpas med hänsyn till multiprojektmiljöer, oli-
ka projekttyper samt olika perspektiv på fenomenet projekt och projektivitet.
I analysen har MDP-modellen även ställts mot och jämförts med begreppen
process, projektmodell och modeller med fokus på projektmognad (CMM
och PMMM).

Analysen visar att:

• MDP-modellen passar bättre för tillämpning i multiprojektmiljöer än i
organisationer som enbart genomför enstaka projekt.

• MDP-modellen kan tillämpas för olika projekttyper med avseende på
graden av engångskaraktär, komplexitet och signifikans. En tillämpning
av MDP-modellen förutsätter dock att organisationens projektstyrning
och projektledning delvis består av fastställda och standardiserade akti-
viteter, ansvarsområden och befogenheter.

• MDP-modellen genom sin konstruktion stöder de fyra perspektiven
projekt som satsning, projekt som plan, projekt som temporär organisa-
tion, samt projekt som samarbetsform. Problem uppmärksammades med
att formulera konkreta triader inom perspektiven projekt som temporär
organisation och projekt som samarbetsform.

• MDP-modellen kan tillämpas som utgångspunkt för att utveckla en me-
tod för projektivitetsanalys. De olika aspekterna på projektivitet: pro-
jektresultat, -kvalitet, effektivitet, -mognad och organisatoriskt lärande
kan hanteras med stöd av modellen.
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Jag är framme vid den avslutande delen i forskningsarbetet och min avhand-
ling. Det är dags att summera resultatet och blicka vidare. I kapitel 12 sam-
manfattar jag mina kunskapsbidrag. Här beskriver jag dels hur min förför-
ståelse och det rådande synsättet påverkat utvecklingen mot en ny projekti-
vitetsmodell, dels hur min egen utveckling av projektbegreppet bidragit till
utformningen av MDP-modellen – avhandlingens slutversion. Jag ger där-
efter några råd till organisationer som tillämpar projektarbetsformen. I denna
del ger jag även min personliga syn på det framtida forskningsarbetet och
problemområdet genom att i kapitel 13 föreslå och presentera två olika
forskningsinriktningar med utgångspunkt i avhandlingens resultat.

DEL IV

Epilog
Kunskapsbidrag Fortsatt forskning

Kapitel 12 Kapitel 13



214



215

12 Kunskapsbidrag
Detta forskningsarbete har syftat till att utveckla en projektivitetsmodell som
kan tillämpas vid utveckling av en metod för projektivitetsanalys. Avhand-
lingens forskningsfrågor lyder:

• Vilka områden bör ingå i en projektivitetsmodell? Hur kan de formu-
leras?

• Hur kan varje område beskrivas i en projektivitetsmodell?

• Hur kan relationen mellan olika områden beskrivas i en projektivitets-
modell?

Dessa tre frågor har varit vägledande och styrande för forskningsarbetet i
utvecklingen av fem versioner av projektivitetsmodellen, som även genom-
förts med utgångspunkt i fenomenet projekt och dess karakteristika. En be-
greppsutveckling har därmed varit naturlig och nödvändig under forsknings-
arbetets gång. Avhandlingens kunskapsbidrag kan delas in i två delar:

• Ett utvecklat projektbegrepp där innebörden i och relationen mellan be-
greppen projektuppgift och projektarbetsform preciserats.

• Ett förslag till ny projektivitetsmodell (MDP-modellen) – tillsammans
med den uppsättning projektivitetsmodeller som utgör resultatet av
modellutvecklingen i fem etapper.

12.1 Projektbegreppet
I avhandlingen har redogjorts för ett antal definitioner av projektbegreppet.
Jag har ansett att en problematisering och utveckling av projektbegreppet
varit nödvändig med avseende på de grundläggande kriterierna, eftersom
förekommande projektdefinitioner verkar behäftade med ett antal brister:

• De är otydliga på grund av att de blandar samman kriterier och känne-
tecken för fenomenet projekt ur olika perspektiv.

• De är så generella att de inte tydligt avgränsar ett projekt gentemot and-
ra typer av uppgifter och arbetsformer i en organisation.

• Utgångspunkten för definitionerna är slutresultatets unikhet och inte det
som i praktiken orsakar problemen i projekthanteringen – procedurens
engångskaraktär.
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• De leder till en onyanserad syn på vad ett lyckat projekt är och driver
därmed ansvariga i projekten till ett i vissa avseenden suboptimalt bete-
ende.

Projektbegreppets definition

En anledning till otydligheten är försöken att inrymma kriterier för fenome-
net projekt ur olika aspekter i definitionen. Exempelvis kan kriterier som
tidspress, temporär organisation, unikt resultat och ” under ledning av en
projektledare”  inrymmas i en och samma definition. I samma formulering
blandas med andra ord aspekter på uppgiften, arbetsformen samt psykolo-
giska effekter t ex tidspress. En annan anledning (till viss del motsägelsefull)
till otydligheten är att projektdefinitionerna ofta hålls så generella att de
även inrymmer andra arbetsuppgifter (jfr Packendorff 1993).

Projektets engångskaraktär – slutresultatet eller proceduren?

Det amerikanska projektledningsinstitutet PMI (2000) för fram följande de-
finition på projekt: ” En temporär uppgift för att skapa en unik produkt eller
tjänst.”  Formuleringen kan tolkas som att det unika slutresultatet är ett krite-
rium för projektetiketten – inte proceduren som krävs för att komma dit. En
naturlig konsekvens av detta synsätt är att huvudproblemet anses ligga i att
specificera slutresultatet. När väl slutresultatet är tillräckligt bra specificerat,
kan man också specificera det nödvändiga arbetet. Denna övertygelse att
projektuppgifter kan hanteras relativt problemfritt bara man planerar till-
räckligt bra, har drivit på utvecklingen av dagens projektledningsteorier och
-tekniker med ursprung i den amerikanska försvarsindustrin (jfr Engwall
1995). När verkligheten uppvisat projekt med oväntade händelser, förse-
ningar och överskridna kostnadsramar (i IT-branschen nästan regelmässigt),
har man hållit fast vid övertygelsen och skyllt på inkompetenta projektledare
och dålig estimering. Eftersom en del av problemen i projekten anses bero
på planeringsproblem har stora insatser gjorts för att förbättra planerings-
verktygen bl a med hjälp av datorstöd.

Det lyckade projektet

Synen på vad som är ett lyckat projekt har påverkats starkt av ovanstående
synsätt. Kriterierna för ett lyckat projekt fokuserar traditionsenligt på leve-
ransprecision med avseende på slutresultat, tidplan och kostnad jämfört med
den ursprungliga projektplanen. Det är här det uppstår en konflikt mellan
önskad precision och vad som är både teoretiskt och praktiskt möjligt. Pro-
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jekt avser engångsuppgifter och ofta finns ingen möjlighet att veta exakt hur
arbetet kommer att gestalta sig. Viss erfarenhet kan överföras från liknande
projekt men det är troligt att ett visst mått av osäkerhet ändå existerar i pla-
nerna (jfr Tjäder 1999). Den grundläggande tekniken i projektplanering
bygger på att man kan reducera osäkerheter genom att bryta ner proceduren i
mindre och mindre arbetspaket. Det man inte känner till alls kan dock inte
brytas ner på ett meningsfullt sätt (jämför med att bryta ner en lottodragning
i delmoment i tron att vinstchansen kommer att öka).

12.2 Mot en ny syn på projektbegreppet
Mitt kunskapsbehov och den inkonsistens mellan traditionella projektteorier
och praktisk tillämpning som bl a Engwall (1995), Tjäder (1999) och Gold-
ratt (1990) observerat fick mig att analysera en grundläggande beståndsdel i
problemområdet – projektdefinitionen. Mitt förslag är att försöka skilja på
uppgiften och den arbetsform som tillämpas för att genomföra uppgiften. En
projektuppgift i en multiprojektorganisation kan därmed definieras som:

En temporär, signifikant uppgift med specificerat mål (resultat, tids-
och kostnadsramar) och en komplex procedur av engångskaraktär.

Kriterierna komplexitet, procedur av engångskaraktär samt signifikans är
inte kriterier som kan besvaras med ja eller nej, utan bör gradbedömas från
fall till fall. I vilken grad och på vilket sätt är projektuppgiften komplex,
proceduren av engångskaraktär samt projektuppgiften signifikant för organi-
sationen? Samtliga kriterier behövs också för att avgränsa projektuppgifter
gentemot andra arbetsuppgifter i verksamheten såsom operativa verksam-
hetsprocesser, mindre uppdrag och ständigt pågående aktiviteter som t ex
ledning och kundstöd (se jämförelse i avsnitt 10.3).

Nästa fråga gäller på vilket sätt projektuppgiften ska genomföras på bästa
sätt i organisationen. Detta leder in på definitionen av projektarbetsformen –
vad karaktäriserar genomförandet av en projektuppgift? Det är här kriterier
som temporär organisation, planeringsfas, projektledning och riskanalyser är
adekvata (se avsnitt 10.4).

Projektarbetsformens beskrivning och definition följer av projektuppgiftens
karakteristika. Mycket av tillvägagångssättet i projektarbetsformen är en
nödvändig följd av projektuppgiftens komplexitet och engångskaraktär, och
eftersom en projektuppgift är signifikant för organisationen i ett eller flera
avseenden, är det t ex viktigt att en affärsmässigt ansvarig funktion styr och
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stödjer projektuppgiften. Vidare kan inte projektarbetsformen tillämpas en-
ligt en enda fastställd mall. Eftersom projektuppgiftens karakteristika måste
bedömas behöver även tillämpningen av projektarbetsformen anpassas efter
behov.

En nyanserad syn på ett lyckat projekt

Om man accepterar att ett projektmål är (mer eller mindre) ” statiskt i varje
givet ögonblick – men dynamiskt över tiden”  och dessutom accepterar att
planer kan existera med olika grad av osäkerhet, kan en nyanserad bild av
” det lyckade projektet”  ersätta det gamla paradigmet.

Är projektet lyckat om kostnaden ökar för att det planerade resultatet skall
levereras enligt tidplanen? Det enda sättet att avgöra detta i ett organisa-
tionsperspektiv är att se på helheten. I ett organisatoriskt perspektiv är pro-
jektets bidrag till den långsiktiga lönsamheten avgörande för om projektet
skall anses lyckat eller inte. Projekt kan alltså vara lyckade ur en aspekt och
misslyckade ur en annan. Innan det går att uttala sig om projektet som helhet
måste alla parametrar vägas in i en bedömning.

Slutsatsen blir att i väl fungerande multiprojektorganisationer pågår inga
olönsamma misslyckade projekt (idealt sett). Alla pågående arbetsuppgifter
bedöms kontinuerligt för att avgöra om uppgiften skall fortsätta att genom-
föras eller inte. Om ett projekt t ex är försenat men ändå tillåts fortsätta skall
detta motiveras i en affärsmässig bedömning.

12.3 Mot en ny projektivitetsmodell
Genom mitt synsätt på projektdefinitionen flyttas fokus från projektresulta-
tet till projektgenomförandet vilket ger nya infallsvinklar på organisationens
projektivitet. Organisationen bör inte bara bedömas efter leveransprecision
enligt tidplanen utan även på vad som görs under projektgenomförandet.

Med synsättet att en projektuppgift har en komplex procedur av engångska-
raktär inser man också att det är omöjligt att t ex på förhand bestämma exakt
hur lång tid arbetet kommer att ta. Ett sätt att öka möjligheterna att kunna
leverera enligt plan är att planera med så mycket marginal som möjligt.
Detta är förstås ett ineffektivt utnyttjande av resurser och dessutom finns
uppenbart risken att största delen av den extra tiden förbrukas i början av
projektet så att tidsnöd likväl uppstår (Goldratt 1990). Det går inte heller att
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planera sig ur problemet genom användning av sofistikerade datorstödda
planeringsverktyg.

Den enda egentliga åtgärden som återstår – om leveranstiden är ett priorite-
rat krav – blir att vara flexibel med avseende på de två andra parametrarna i
projektmålet (kostnaden och slutresultatet). Om en organisations viktigaste
framgångsfaktor är att leverera i tid bör man redan på förhand vara beredd
på de möjliga konsekvenserna av denna prioritering. Om projektet verkar bli
försenat måste man sätta in mer resurser eller skära ner på funktioner och
kvalitet i slutresultatet.

Det är här det kan uppstå motsättningar mellan organisationens krav på pre-
cision i den operativa verksamheten och projektens reella möjligheter. Kra-
ven på formaliserad planering och genomförande i kombination med den
stora osäkerhetsfaktorn som beror på engångskaraktären och komplexiteten i
uppgiften kan medföra stora problem. Flexibilitet och anpassning blir viktigt
– och det är främst linjeorganisationen som sätts på prov när projektets
oförutsedda behov av resurser realiseras.

Synsättet återspeglas i projektivitetsmodellerna

Synen på projektuppgiften och projektarbetsformen är avgörande för vad
som kommer att mätas i en projektivitetsanalys. Under mitt forskningsarbete
har jag gradvis svängt från att fokusera på ett lyckat projekt enligt den tradi-
tionella uppfattningen (leveransprecision med avseende på projektmålet) via
utvecklingen av begreppet det optimala projektresultatet till den optimala
projekthanteringen (där även projektresultatet ingår).

Mitt synsätt på projektbegreppet har därmed påverkat projektivitetsmodel-
lernas konstruktion. Med MDP-modellens dimensioner försöker jag omfatta
organisationens hela projekthantering i olika aspekter. Organisationens pro-
jektivitet kan inte bedömas enbart i termer av leveransprecision eller i till-
lämpningen av processer – även om dessa aspekter ingår som viktiga delar i
MDP-modellen.

Kunskapsbidraget från de olika projektivitetsmodellerna

Jag anser att MDP-modellen i sig utgör ett kunskapsbidrag som kan tilläm-
pas i praktiskt analysarbete. Dessutom lämnar var och en av de tidigare
modellversionerna (naturligtvis även Broms & Möllers samt EINs projekti-
vitetsmodeller) egna kunskapsbidrag i form av viktiga aspekter i en organi-
sations projekthantering:
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• Broms & Möllers modell var uttalat fokuserad på ett lyckat projektre-
sultat enligt traditionellt synsätt.

• EINs modell (etapp 1) stod för en vidare syn på syftet med organisatio-
nens projekthantering och på begreppet projektivitet.

• Systemmodellen (etapp 1) representerar behovet av att identifiera rela-
tionerna mellan de ingående delarna i projektivitetsmodellen.

• Optimala resultatmodellen (etapp 2) stod för en utvecklad syn på ett op-
timalt projektresultat och en relation mellan riktlinjer, aktiviteter och re-
sultat.

• I och med Sektormodellen (etapp 3) infördes en typ av mognadsgrader
(struktur inom områden) för fem områden i en organisations projekt-
hantering.

• Mognadsgradsmodellen (etapp 4) var ett försök att direkt tillämpa CMM
med fem mognadsgrader som främsta kännetecken. Antalet områden
minskades till fyra och formulerades på en organisatorisk övergripande
nivå. Resultatbegreppet var inte längre kopplat till det enskilda projektet
utan till organisationens projektverksamhet. Mognadsgradsmodellen in-
nebar alltså en förändring i mitt synsätt från optimalt projektresultat till
optimal projekthantering.

Kunskapsbidraget från MDP-modellen

MDP-modellen, dvs. den MultiDimensionella Projektivitetsmodellen (etapp
5) kan delvis betraktas som en syntes av de tidigare modellerna. De olika
dimensionerna täcker in de flesta av de tidigare modellernas fokusområden.
Eftersom jag anser att projektivitet bör bedömas i flera olika avseenden är
MDP-modellen den modell som bäst motsvarar dessa krav.

Konstruktionen med de influerande faktorerna som en egen dimension på-
verkande alla övriga dimensioner – istället för ett eget område vid sidan av
de övriga – framstår som ett lyckosamt drag. MDP-modellens konstruktion
gör det möjligt att konkretisera dessa svårgripbara företeelser som projekt-
kultur, kompetens och engagemang.

Syftet med en ny projektivitetsmodell – att tjäna som utgångspunkt för ut-
veckling av en metod för projektivitetsanalys – har varit vägledande för
avhandlingsarbetet. Mitt mål har varit att projektivitetsmodellen ska tjäna
som utgångspunkt vid formuleringen av konkreta mätbara projektivitetsfak-
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torer. För detta ändamål anser jag att MDP-modellen är klart mer funktions-
duglig och kommunicerbar än den modell som utgjorde mitt utgångsläge
(EINs projektivitetsmodell).

Till MDP-modellens svagheter hör främst att den kan uppfattas som alltför
övergripande och generell. Vid en första anblick kan de tre projektfunktio-
nerna och triaderna i fokusarea-matrisen framstå som tydliga och göra MDP-
modellen lätt att kommunicera. Nästa steg – att formulera konkreta bedöm-
ningsområden – kan uppfattas som abstrakt och otydligt beskrivet i MDP-
modellen. Det framgår inte heller explicit hur mognadsgrader ska definieras
och tillämpas i modellen.

12.4 Några råd till organisationer
Jag avslutar kapitlet med att lämna några råd till de organisationer som till-
lämpar projektarbetsformen i sin ordinarie verksamhet. Detta görs med ut-
gångspunkt i de kunskapsbidrag som diskuterats ovan.

Bedöm projektuppgiftens karakteristika

Har PMI med stöd i den amerikanska projekttraditionen fel uppfattning om
begreppet projekt? Jag svarar inte kategoriskt nej – men en nyansering be-
hövs! En bättre bedömning av projektuppgifter krävs för effektiv hantering.
Uppgifter som är temporära med mål bestående av tre parametrar – specifi-
cerat resultat, tids- och kostnadsram – är möjliga projektuppgifter. Det som
avgör om det är effektivt att tillämpa projektarbetsformen och på vilket sätt
tillämpningen skall ske är graden av engångskaraktär och komplexitet samt
vilken signifikans uppgiften har för organisationen. Att införa och tillämpa
fasta gränser för vad som är projekt eller inte kan fungera som en fingervis-
ning i bedömningen. Om man vill uppnå en effektiv hantering av olika pro-
jektuppgifter krävs dock en mer nyanserad skala för bedömningen än
” projektuppgift”  respektive ” ej projektuppgift” .

Nyansera synen på det lyckade projektet

Uppfattningen att projektet är lyckat enbart om det uppfyller de planerade
projektmålen riskerar att leda till suboptimering bland de ansvariga för pro-
jektarbetet. En ensidig fokusering på mätning av planeringsprecisionen i
projekten tillsammans med normala mänskliga reaktioner som t ex önskan
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att göra karriär, prestige samt rädsla för att erkänna felbedömningar, bidrar
utan tvekan till en rad ineffektiva beteenden såsom:

• Extra stora marginaler tas till vid estimering av tid och kostnader.

• Eventuella förseningar och kvalitetsbrister döljs i hopp om att det kan
lösa sig om man jobbar hårdare och inte erkänner problemen i projektet.

• Felplanering ” upptäcks”  och kommuniceras så sent som möjligt istället
för så tidigt som möjligt.

Min åsikt är att man ska utgå från det man bedömer troligt och skapa samsyn
kring osäkerheten i projektplanerna. På så sätt höjs beredskapen och incita-
mentet skapas för att upptäcka och rapportera problem så tidigt som möjligt.
Man kan vara en bra projektledare även om planen inte visar sig att hålla.
Kom ihåg att enligt den statistik som presenterats över IT-projekt (som
regelmässigt varit försenade, dyrare än beräknat och ofta misslyckats med
att leverera något resultat över huvudtaget) så skulle det, med en traditionell
syn på ett lyckat projekt inte funnits så många godkända IT-projektledare i
hela världen.

Det är för stort fokus enbart på projektledningsfunktionen

Jag anser att dagens organisationer som vill bli bättre på projekthantering
har alltför stort fokus på enbart projektledarnas kompetens. Enligt min erfa-
renhet beror organisationers problem med projekthanteringen minst lika ofta
på brister i kompetens hos affärsmässigt ansvariga, styrgruppsmedlemmar,
resursägare och interna mottagare av projektresultatet. Det saknas ofta stöd
av projektkultur och riktlinjer för den affärsmässiga projektstyrningen i
organisationen. Projektuppgifter och tillämpningar av projektarbetsformen
blir allt vanligare och nu framstår projektledarrollen alltmer som en yrkes-
roll med tre kompetensområden:

• Projektledningsmetodik – hur tekniker tillämpas för projektplanering
och projektuppföljning.

• Projektledarskap – hur individer och grupper i projekt kan utvecklas och
motiveras till gemensamma ansträngningar i projektarbetet.

• Projektintegration – hur projekt effektivt kan integreras i organisatio-
nens verksamhet.

Utbildning av projektledare i projektledningsmetodik och projektledarskap
kan ske utan motsvarande utbildning av affärsledningen i en organisation.
En ensidig kompetenshöjning inom området projektintegration kan däremot
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skapa problem om inte affärsledningen motsvarar projektledarnas krav och
förväntningar på projektstyrningen.

Konkretisera projektstyrningen

Det har skrivits mycket om projektledarens kompetens och olika kunskaps-
områden – men idag framstår det som minst lika viktigt att även definiera
projektstyrningens kunskapsområden.

Som en konsekvens av att man definierar projektstyrningens ansvar, befo-
genheter och aktiviteter, blir projektstyrningen mer konkret och möjlig att
förbättra. Även säljare och chefer i organisationer behöver styrning och stöd
för sitt agerande i projektverksamheten. Att införa en projektmodell med
riktlinjer för tillämpning av projektarbetsformen är en god idé om agerandet
i alla berörda roller är specificerade på en uppföljningsbar detaljnivå. I da-
gens projektmodeller framstår dock projektledningens aktiviteter som be-
tydligt bättre specificerade än projektstyrningens. Det är inte bara affärs-
beslutsprocesserna i projekten som behöver specificeras. Minst lika viktigt
är att stödja och styra affärsledningens kontinuerliga stöd till projekten.

Bedöm projektivitet i olika avseenden

Ovanstående får konsekvenser för hur man ska se på förmågan att tillämpa
projektarbetsformen. Projektiviteten kan antagligen inte bedömas som ett
enda värde. Även om det skulle vara möjligt verkar det inte vara menings-
fullt. Vad ska man göra om organisationens projektivitet är 23.6? Det finns
alltför stor komplexitet i problemområdet. Att kunna bedöma och förbättra
organisationers projektivitet i vissa utvalda avseenden är en mer realistisk
inriktning. I analysen av projektiviteten ska fokus finnas på riktlinjer, akti-
viteter och resultat i de tre projektfunktionerna samt på vilket sätt influeran-
de faktorer som kompetens, projektkultur och engagemang möjliggör eller
hindrar en effektiv projekthantering.
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13 Fortsatt forskning
Med MDP-modellen och bidragen från de övriga projektivitetsmodellerna
som utgångspunkt – vilka möjliga forskningsinriktningar finns för det fort-
satta arbetet? Ett alternativ är att utveckla en metod för analys av organisa-
tioners projektivitet. Ett annat intressant område med kopplingar till MDP-
modellen är organisatoriskt lärande genom tillämpning av projektmodeller.
I detta kapitel presenterar jag dessa två forskningsområden med dess pro-
blemställningar och tillhörande forskningsdesign.

13.1 Utveckling av en projektivitetsanalys
En tänkbar väg är alltså att fortsätta forskningsarbetet enligt ursprungspla-
nen (se avsnitt 1.7) och utveckla en metod för en multidimensionell projek-
tivitetsanalys (MDP-analys). Det är viktigt att tidigt bestämma syftet med
den utvecklade projektivitetsanalysen. Skall en genomförd analys svara på
vilken nivå organisationens projektivitet befinner sig på (enligt ett nivåsys-
tem som t ex CMM) eller skall ett poängsystem tillämpas som återspeglar
projektiviteten med ett eller flera värden? Ett annat (rimligare) alternativ är
att organisationens projektivitet bedöms i ett antal olika avseenden utan krav
på att ett totalvärde tas fram.

13.1.1 Problemområdet – alternativa syften med en
 MDP-analys

Ett totalvärde på organisationens projektivitet

Går det att bestämma ett totalvärde på en organisations projektivitet? Även
om skalan endast består av värdena hög respektive låg måste denna grundas
på någon värderingsprincip. Om projektiviteten skall kunna ges ett samman-
vägt värde måste varje formulerad projektivitetsfaktor bedömas och viktas.
En tänkbar enhet som gemensam nämnare är ett kalkylerat nuvärde. Projekt-
ivitetsfaktorerna är dock av många olika slag. Det kommer att bli svårt att
jämföra och vikta olika faktorer som t ex ” riktlinjer finns för värdering av
projekt”  samt ” en långsiktig kundrelation är etablerad” . Man måste alltså ta
hänsyn till om vissa projektivitetsfaktorer är viktigare än andra, samt om
hög förmåga i ett område kan uppväga låg förmåga i andra. Dessa frågor och
uppenbara problem gör att jag anser uppgiften att bestämma ett totalvärde på



226

en organisations projektivitet som oöverstiglig. En projektivitetsanalys
måste ha ett annat angreppssätt för att vara praktiskt användbar.

En nyanserad helhetsbild av projektiviteten

Istället för ett totalvärde på projektiviteten kan syftet med en analys vara att
skapa en nyanserad bild av organisationens förmåga att tillämpa projekt-
arbetsformen i olika avseenden. En projektivitetsanalys kan vara inriktad på
att identifiera och beskriva bra fungerande områden, problemområden samt
orsaker till problem och framgångar. Här kan MDP-modellen tillämpas som
grund för ett strukturerat tillvägagångssätt vid identifiering och specificering
av de konkreta projektivitetsfaktorer som kan anses beskriva en organisa-
tions projektivitet i olika avseenden.

Ett poängsystem för engagemang och samsyn

Syftet med att poängsätta olika aspekter på organisationens projektivitet är
inte att spegla ett verkligt förhållande eller ge ett korrekt totalvärde på pro-
jektiviteten. Ett poängsystem kan dock tillämpas för att illustrera och kom-
municera vilka aspekter av projektiviteten som kan eller bör förbättras och
vad som fungerar bra. En högre totalpoäng kan dessutom fungera som ett
mål och skapa engagemang i organisationen.

En poängsättning av organisationens projektivitet i olika områden inom
projekthanteringen kan ske utan viktning. Poängsättningen kan vara fixerad
och lika i alla områden. Det innebär att man bestämmer sig för vad som skall
ge poäng vid en analys. Om poängsättningen görs känd kan organisationen
jämföra sig med en idealpoäng.

Specificerade förbättringsområden, åtgärder och mätbara
effekter

MDP-modellen kan tillämpas för att på ett strukturerat sätt identifiera och
specificera organisationens förbättringsområden. De önskvärda resultaten,
aktiviteterna och riktlinjerna (triaderna) formuleras i fokusarea-matrisen och
jämförs därefter med organisationens faktiska situation och beteenden.

I nästa steg kan orsaker till brister i projekthanteringen analyseras (även
orsakerna till det som fungerar bra bör klargöras). Därefter analyseras de
influerande faktorernas påverkan inom respektive fokusarea. En ytterligare
gruppering i olika områden kan göras utifrån organisationens önskemål om
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en sammanställning av analysens resultat. En viktig del i analysen är därför
att etablera en samsyn om vad som skall bedömas och hur resultatet skall
presenteras.

Slutligen upprättas en handlingsplan med förbättringsåtgärder. Lärande-di-
mensionen i MDP-modellen tillämpas genom att ett (eventuellt nytt) ” bör-
läge”  formuleras inom valda områden.

13.1.2 Forskningsfrågan och förväntat resultat

Den övergripande forskningsfrågan kan formuleras:

- Hur kan en metod för analys av organisationers projektivitet utformas?

Syftet med forskningsarbetet är att utveckla en MDP-analys som är inriktad
på att bedöma olika aspekter av organisationens projektivitet. Det verkar
orealistiskt att en projektivitetsanalys ska resultera i ett enda projektivitets-
värde som representerar organisationens förmåga att tillämpa projektarbets-
formen.

13.1.3 Övergripande forskningsdesign – etapp 1

Utvecklingen av analysen kan ske i två etapper (se figur 13.1). I den första
etappen identifieras, formuleras och testas specifika mätpunkter. Etappens
förväntade resultat är version 1.0 av MDP-analysen.

Utgångspunkter och referenser

Utgångspunkter för detta arbete är:

• De utvecklade definitionerna av begreppen projektuppgift och projekt-
arbetsform som presenterades i avsnitt 10.1 och 10.4.

• MDP-modellen som presenterades i avsnitt 8.6 - 8.10

• Teorier om mätning, mätmetoder och formulering av mätpunkter.

• Existerande projektmodeller, dvs. uppsättningar av normativa föreskrif-
ter med avseende på aktiviteter och roller tillämpade i organisationers
projekthantering.
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Forskningsproceduren

Forskningsproceduren startar med en initial formulering av en uppsättning
mätpunkter. En avgränsning kommer att vara nödvändig – t ex att enbart fo-
kusera på projektens förstudie, dokument eller ett begränsat antal roller. De
utvalda mätpunkterna ska testas och granskas genom intervjuer, observatio-
ner och enkäter i en iterativ procedur.

Figur 13.1 Utveckling av MDP-analysen.
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aspekter av projektivitet, t ex
projektfaser, funktioner och roller
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Test och revidering fokuseras på:

• Mätbarhet och entydighet.

• Upplevd relevans.

• Behov och möjligheter till utveckling, fokusering och avgränsning.

• Täckningsgrad avseende olika aspekter av projektivitet, t ex projekt-
faser, funktioner och roller.

Den iterativa proceduren avslutas när uppsättningen mätpunkter har stabili-
serats och upplevs som entydiga och heltäckande för MDP-analysens syfte.

Resultat i etapp 1

Resultatet är den första versionen av den MultiDimensionella Projektivitets-
analysen (MDP-analysen). Den kommer att bestå av flera uppsättningar
mätpunkter som täcker in olika aspekter av organisationens projektivitet.

13.1.4 Övergripande forskningsdesign – etapp 2

MDP-analysen bör tydliggöra de starka och svaga sidorna i organisationens
projekthantering. Utifrån analysen av organisationens projektivitet kan åt-
gärder specificeras för att åstadkomma varaktiga förbättringar. Den andra
etappen kommer därför att vara inriktad på tillämpning, test och förbättring-
ar av projektivitetsanalysen i ett antal fallstudier (se figur 13.2).

Indata och referenser

Indata till denna etapp består av MDP-analysen version 1.0 samt erfaren-
heter från forskningsarbetet i etapp 1.

Forskningsprocedur

Huvudsakligt syfte med denna etapp är att tillämpa och testa MDP-analysen
genom fallstudier i organisationer som avser att genomföra ett förbättrings-
arbete med avseende på sin projekthantering och där en fas utgörs av en
projektivitetsanalys.

MDP-analysen kan tillämpas enligt följande:
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• Som en övergripande analys av organisationens förmåga att tillämpa
projektarbetsformen.

• Som en grund för organisationens utveckling av en projektmodell.

• Som ett test och en utvärdering av den projektmodell organisationen till-
lämpar.

• Som en grund för identifiering och specificering av mätpunkter i organi-
sationens projekthantering.

Efter tillämpning i en fallstudie sker i nästa steg en granskning och revide-
ring som leder fram till en ny version av MDP-analysen. Därefter görs en
bedömning om ytterligare tillämpning i en ny fallstudie kan ge ett betydande
kunskapsbidrag eller om forskningsprocessens etapp 2 kan avslutas.

Figur 13.2.  Tillämpning och revidering av MDP-analysen.
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Resultat i etapp 2

Det förväntade resultatet är en grundligt testad, utvärderad och tillämpad
version av MDP-analysen. Förmodligen måste avgränsningar och begräns-
ningar göras under arbetets gång. Det är troligtvis orealistiskt att förvänta
sig en fullständigt reviderad MDP-analys, klar att använda i analys och för-
bättringsarbete.

13.2 Organisatoriskt lärande genom
 tillämpning av projektmodeller

Det andra alternativet är att inrikta forskningen på multiprojektorganisatio-
ners lärande genom tillämpning av projektmodeller i projekthanteringen.
Både organisatoriskt lärande och projekthanteringen i multiprojektorganisa-
tioner har rönt stor uppmärksamhet det senaste decenniet. I en kombination
av dessa områden uppstår en intressant och samhällsrelevant forskningsin-
riktning.

13.2.1 Problemområdet – lärande i multiprojekt-
 organisationer

Multiprojektorganisationer

I en multiprojektorganisation kan projektarbetsformen tillämpas som en
normalt förekommande arbetsform för att genomföra kundorder, produkt-
utvecklingar och interna förbättringsarbeten. Projektarbetsformen tillämpas
alltså inte enbart för unika uppgifter vid sidan av organisationens ordinarie
verksamhet, utan i den normala operativa verksamheten.

Projektmodeller

En vanlig uppfattning är att användningen av en projektmodell som ett stöd
för projekthanteringen i en multiprojektmiljö kan öka effektiviteten och
affärsorienteringen i projekten. En projektmodell kan vara av olika omfatt-
ning, men består generellt sett av ett antal normativa riktlinjer med avseende
på projekthanteringen. Projektmodellen innehåller normalt fas-, aktivitets-
och rollbeskrivningar samt mallar för dokument och beslutsprocesser.
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En generell projektmodell bör omfatta riktlinjer för den affärsorienterade
styrningen av såväl det enskilda projektet som organisationens projektport-
följ. De flesta projektmodeller är utvecklade och tillämpade internt i organi-
sationer. Två projektmodeller som öppet finns att tillgå på marknaden idag
är PRINCE2 (CCTA 2000) och PROPS (EPMI 1999).

Lärande

Det råder olika uppfattningar om när lärande egentligen har uppstått. Enligt
Argyris’ (1994) teorier uppstår lärande på två olika sätt:

• När ett beteende överensstämmer med det avsedda beteendet och detta
observeras.

• När ett beteende inte stämmer med det avsedda beteendet och felet där-
efter korrigeras, dvs. lärande uppstår inte förrän den korrigerade hand-
lingen utförs.

En annan uppfattning är att lärande även uppstår genom en förändring i kun-
skap – en kognitiv förändring (Hedberg 1981). De olika typerna av lärande
är också relaterade till olika lärandesituationer, t ex genom formell utbild-
ning eller lärande genom praktiskt arbete. En annan uppdelning är att läran-
de kan ske genom erfarenheter, reflektion i handling, observation, dialog
eller genom praktiskt arbete (Ellström 1992; Nonaka & Takeuchi 1995).

Organisatoriskt lärande

Även organisatoriskt lärande (se avsnitt 3.7.5) har fokuserats under det se-
naste decenniet och då med orientering mot aktörer och praktisk handling
(Rohlin m fl 1994). Organisatoriskt lärande kan definieras som en process
av upptäckter och korrigering av fel (Docherty 1996). En annan definition är
att organisatoriskt lärande är en process bestående av förbättrat beteende
(eller handling) genom ökad kunskap och förståelse.

Projektmodellen som en grund för mätning och förändring

Ett sätt att tolka Argyris’ (1994) teorier är att lärande inte kan ske utan mät-
ning, dvs. en observation av ett beteende i relation till en förutbestämd refe-
rens. En lärande organisation behöver inte kännetecknas av att alla individer
agerar perfekt enligt bestämda riktlinjer. Det viktigaste är närvaron av med-
vetenhet och reflektion avseende det faktiska beteendet i jämförelse med det
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planerade. Det är enbart i samband med denna medvetna jämförelse som ett
individuellt och organisatoriskt lärande kan uppstå.

En implementerad projektmodell med ett antal riktlinjer kan utgöra den spe-
cificerade referensramen som skall jämföras med det faktiska beteendet i
organisationens projektverksamhet. Projektmodellen kan tjäna som en detal-
jerad beskrivning över önskvärda aktiviteter och beteenden i organisationens
multiprojektmiljö. Syftet med projektmodellen är just att ensa beteenden
enligt de fastställda riktlinjerna.

Lärandestrategier i en multiprojektmiljö

Det finns naturliga hinder för lärande i multiprojektmiljön. Ofta är den indi-
vid som observerar en misstämning mellan faktiskt och planerat beteende
inte samma person som kommer att genomföra handlingen nästa gång. Erfa-
renheterna måste transformeras på något sätt för att organisatoriskt lärande
skall uppstå.

Det konkreta kunskapsöverförandet bör hanteras på ett medvetet sätt av
organisationen om syftet är att uppnå lärande mellan projekt. En vanlig me-
tod för att försöka uppnå lärande mellan projekt är att upprätta en slutrap-
port under projektets avslutande fas. Avsikten är att slutrapporten skall utgö-
ra en källa av kunskap till följande projekt (EPMI 1999). I praktiken har det
visat sig svårt att tillämpa denna sekventiella strategi för lärande mellan
projekt, delvis på grund av den kontinuerliga tekniska utvecklingen och om-
placering av personal (Cusumano & Nobeoka 1998). På grund av den tek-
niska utvecklingen samt marknaders och kunders flyktiga krav tvingas orga-
nisationer till snabba anpassningar. I denna situation tycks den sekventiella
strategin för lärande svår att genomföra. En parallell kunskapsöverföring
mellan pågående projekt verkar vara ett bättre alternativ.

Förutom frågan om parallellt eller sekventiellt lärande finns ytterligare ett
antal frågor att besvara. Hur viktig är t ex omedelbar återkoppling på aktivi-
teter och beteenden? Bör lärande ske genom överföring av erfarenheter
skriftligt, muntligt eller genom observationer? När är singel-loop-lärande
mest effektivt och när är det nödvändigt att förstå sammanhanget, dvs. när
bör dubbel-loop-lärande tillämpas (se avsnitt 3.7.5)?
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13.2.2 Forskningsfrågor och förväntat resultat

Det övergripande forskningsproblemet är hur ett organisatoriskt lärande som
förbättrar projekthanteringen kan åstadkommas genom tillämpningen av en
projektmodell. Detta leder till följande forskningsfrågor (varav de två första
är situationsbeskrivande medan de två sista är förändringsinriktade):

• Vad kännetecknar det organisatoriska lärandet i multiprojektmiljöer –
hur kan det beskrivas?

• På vilket sätt kan det organisatoriska lärandet relateras till använd-
ningen av organisationens projektmodell?

• Vilket organisatoriskt lärande bör eftersträvas inom projekthante-
ringen?

• Hur skall riktlinjerna i projektmodellen formuleras och hanteras för att
möjliggöra ett medvetet organisatoriskt lärande?

Resultatet av forskningsarbetet skall ge svar på ovanstående frågor. Multi-
projektorganisationer ska kunna få vägledning i syfte att förbättra projekt-
hanteringen.

13.2.3 Övergripande forskningsdesign

Ett målinriktat organisatoriskt lärande förutsätter att ett medvetet föränd-
ringsarbete startas och genomförs inom organisationen. Det bästa sättet att
studera denna förändringsprocess är genom fysisk närvaro och aktivt delta-
gande i organisationen, eftersom traditionella fallstudietekniker med data-
insamling genom intervjuer och enkäter tycks ge otillräcklig access till verk-
liga skeenden, attityder och beteenden (Gummesson, 1985).

Aktionsforskning

Aktionsforskningen möjliggör en god tillgång till data eftersom konsulten/
forskaren deltar i den faktiska förändringsprocessen. En god access är dock i
sig inte tillräckligt. Forskningen måste genomföras med hög kvalitet samti-
digt som konsultuppdraget uppfyller kraven från uppdragsgivaren. Den till-
lämpade aktionsforskningen ska kunna karaktäriseras som ” reflekterande
empirisk forskning”  (Alvesson & Sköldberg 1994), samtidigt som fördelar
och problem med metoden hanteras.
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Aktionsforskningen skall kännetecknas av direktaccess till en stor mängd
olika typer av empiriska data, återkommande perioder av tolkning, kritiska
granskningar mellan varje fallstudie, samt metodtriangulering.

Forskningsproceduren

För att kunna utnyttja fördelarna och hantera riskerna med aktionsforskning-
en är en klar strategi nödvändig. Strategin måste uppfylla de kvalitetskrav
som ställs, både på konsultuppdragets genomförande och på den empiriska
reflekterande forskningsmetoden. Strategin kan formuleras enligt följande:

• Ett antal fallstudier (troligtvis 3-5) skall genomföras.

• Varje fallstudie skall bestå av:

a) Planering och förberedelser för att uppfylla kvalitetskriterierna för
reflekterande empirisk forskning.

b) Genomförande av ett konsultuppdrag (lägesbeskrivning och delta-
gande i en verklig förändringsprocess).

c) Sammanställning, analys och reflektion.

Denna procedur tillämpas för att kombinera rollerna som konsult och forska-
re (Gummesson 1985). Svårigheterna med att växla mellan praktiskt arbete
och nödvändig distans för reflektion skall bemötas genom ett växelspel
mellan rollerna över en längre tidsperiod och flera fallstudier. I varje fallstu-
die kommer det faktiska uppdraget som konsult att bestämma ramar och re-
striktioner för forskningen under uppdragets genomförande. Kvaliteten på
forskningen skall säkras genom noggrann planering av varje uppdrag (inklu-
sive en analys med fokus på uppdragets betydelse för forskningsprocessen),
och genom perioder av reflektion och kritisk analys mellan uppdragen. Syf-
tet är att ge ett helhetsperspektiv på forskningen samtidigt som kvalitetskra-
ven i uppdragen uppnås (jfr Ljung 2001).

Även i denna forskningsinriktning får den upplevda mättnadsgraden avgöra
om ytterligare fallstudier skall genomföras. Återigen är det svaret på frågan
” Ger ytterligare fallstudier betydande kunskapsbidrag?”  som avgör när
forskningsprocessen kan avslutas.
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13.3 Sjungom studentens…
I detta avslutningskapitel har jag föreslagit några tänkbara inriktningar för
fortsatt forskning inom området projektivitet. I början av min forskarutbild-
ning föreställde jag mig att redan nu kunna berätta om erfarenheterna från
denna fortsatta forskning. En utvecklad metod för analys av projektivitet
verkade inte omöjlig att åstadkomma inom ramen för en licentiatavhandling.
Tack och lov sansade jag mig och insåg att en modellkonstruktion var ett
tillräckligt stort problem att ta sig an i detta första steg.

Nu när min avhandling är klar har jag kommit till insikt om två saker. För
det första är min slutversion av projektivitetsmodellen en hypotes som be-
höver testas i praktiken. För det andra: Det enda sättet att försäkra sig om att
någon tar vid och forskar vidare – med utgångspunkt i mina resultat – är att
göra det själv.
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Bilaga 1: Intervjufrågor till Orienteringsstudien

1. Vad är din roll i projektet? (Vilka är arbetsuppgifterna? Vilket ansvar
och vilka befogenheter ingår i rollen? Med vilka andra roller finns
kontaktytor?)

2. Vilka är de fem viktigaste faktorerna som påverkar effektiviteten i ditt
arbete? Rangordna faktorerna om möjligt. Vem kan påverka faktorerna?

3. Vilka är de fem viktigaste faktorerna som påverkar ditt engagemang?
Rangordna faktorerna om möjligt. Vem kan påverka faktorerna?

4. Om du skulle delta i en projektivitetsmätning - vilka är de viktigaste
faktorerna att mäta i ditt arbete?

5. Hur kan du påverka eller bidra till hög projektivitet?

Syfte med fråga 1-5: Att genom öppna frågor med olika vinklingar (roll,
 effektivitet, engagemang, etc) identifiera tänkbara projektivitetsfaktorer.

6. Vad är det bästa möjliga resultatet av ditt arbete?

Syfte: Att identifiera resultat som kunde formuleras till projektivitetsfaktorer.

7.  Hur uppnås resultatet? Vilka aktiviteter genomför du?

Syfte: Att identifiera aktiviteter som kunde formuleras till projektivitets-
faktorer.
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8. Vilket stöd behövs för att genomföra aktiviteterna?

9. Saknar du några processer, metoder eller verktyg nödvändiga för ditt
arbete?

10. Förbättras stödet på något sätt?

Syfte med fråga 8-10: Att identifiera olika former av stöd och förutsättning-
ar som kunde formuleras till projektivitetsfaktorer.

11. Vilka är de fem viktigaste egenskaperna hos en person i din roll?

12. Vilka är de fem viktigaste egenskaperna hos en projektledare?

13. Vilka är de fem viktigaste egenskaperna hos en team-medlem?

Syfte med fråga 11-13: Att identifiera nödvändig kompetens i olika roller för
att bättre kunna beskriva rollerna och området kompetens.
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Bilaga 2: Intervjumall till Intervjustudien

Det optimala projektresultatet

Intervjuformuläret inleddes med en redovisning av min syn på ett ” optimalt”
projektresultat:

1. Projektmålen (resultat, tids- och kostnadsramar) är uppfyllda.

2. Kundtillfredsställelse är uppnådd (eller t o m överträffad)

3. Projektresultatet bidrar till att organisationens affärsmål uppnås. Det vill
säga att:

a) Resultatet är direkt lönsamt (pekuniärt) för organisationen.

b) Resultatet är i enlighet med affärsstrategin.

c) Kompetensen är höjd. Projektmedlemmarnas engagemang är höjt
eller kvar på en hög nivå. Projektkulturen är stärkt.

d) Arbetsklimatet är förbättrat eller oförändrat bra.

4. Mottagaren av projektresultatet är förberedd på övertagandet.

Syftet med att presentera begreppet OPR var dels att få återkoppling på om
begreppet var korrekt och meningsfullt, dels att skapa en plattform för res-
terande frågor och diskussioner i intervjuerna. Respondenterna uppmana-
des att lägga till, ändra eller ta bort formuleringar så att definitionen av ett
optimalt projektresultat överensstämde med deras egen uppfattning, innan
de besvarade frågorna.



246

Frågor

1) Som projektledare/projektsponsor/resursägare, vad är ditt huvudsakliga
ansvar när det gäller att uppnå projektresultaten enligt ovan?

2) Vilka delar av projektresultatet enligt ovan är ej inom ditt ansvars-
område?

3) Vilka personer/roller är ansvariga för de projektresultat du specificerade
i fråga 2?

Syfte med fråga 1-3: Att undersöka om en viss roll kunde relateras till en
eller flera delar av OPR.

4) Kan du beskriva de viktigaste aktiviteterna du genomför för att uppnå
projektresultaten? Vad gör du? I vilken fas av projektet? Vad är syftet?
Vad behöver du för att kunna genomföra aktiviteten? T ex: kompetens,
erfarenhet, processer, verktyg, metoder, kultur, samarbete, engagemang,
stöd, etc.

5) Kan du beskriva de viktigaste aktiviteter som andra personer måste utfö-
ra för att stödja dig i ditt arbete med att uppnå projektresultaten.

6) Kan du, utifrån dina egna eller andras erfarenheter, beskriva några otill-
fredsställande aktiviteter eller aktiviteter som saknas och konsekvenser-
na därav?

7) Kan du ange de viktigaste förbättringsområdena i projektarbetet och i
projektmiljön i din organisation?

Syfte med fråga 4-7: Att undersöka om specifika aktiviteter och
förutsättningar (även de ” påverkande faktorerna” ) kunde relateras till ut-
pekade aktörer och delar av det optimala projektresultatet.
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