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Bakgrund
I en tid där samhällsansvar i allt högre grad präglar storföretagens agerande har
ambitiösa personalavvecklingsprojekt där flera privata och offentliga
organisationer involveras under 1990-talet blivit vanliga i samband med större
industrinedläggningar. Ur ett styrningsperspektiv blir projektledningens uppgift
att tillvarata den kompetens som ställs till projektets förfogande av medverkande
aktörer. Möjligheterna till detta begränsas utav risken för interorganisatorisk
suboptimering.

Syfte
Vårt syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för hur projektledningen kan
skapa förutsättningar för måluppfyllelse i ett interorganisatoriskt projekt.
Dessutom avser vi klargöra de specifika förutsättningar som påverkar styrningen
av ett personalavvecklingsprojekt i ett interorganisatoriskt sammanhang, samt
hur styrningen skall anpassas till dessa förutsättningar.

Genomförande
Fallstudien baseras på intervjuer med representanter för organisationer
involverade i Norrköpingsmodellen, det personalavvecklingsprojekt som följde
nedläggningen av Ericssons fabrik i Norrköping.

Resultat
Det formella systemet ger projektet dess grundstruktur samtidigt som det
riskerar att begränsa organisationens flexibilitet. Flexibiliteten skapas istället av
det informella systemet, som påför projektorganisationen en dynamisk egenskap
som är nödvändig i en osäker miljö. Den dynamiska karaktären förstärks
ytterligare genom att projektet tillförs oklarhet och en unik identitet. Människor i
kris som möter en arbetsmarknad i ständig förändring kräver en
projektorganisation där olika aktörers kompetens tillsammans skapar
förutsättningar för individuella lösningar.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I början av 1997 beslutade Ericsson att tillverkningen av kretskort vid fabriken i
Norrköping skulle upphöra. Fortsättningsvis skulle Ericsson köpa kretskort från
två amerikanska underleverantörer med tillverkning i Skottland. (Andersson,
1997) Beskedet om en bantning av personalstyrkan från 2 300 till 600 gavs av
Ericsson Telecoms VD Anders Igel den 25:e mars och slog i Norrköping ned
som en blixt från klar himmel (Rolfer, 1998).

Avvecklingen som följde var en av de största industrinedläggningarna i Sverige
på många år och omständigheterna kring uppsägningen väckte, under stor
medial uppmärksamhet, starka känslor i Norrköping (Andersson, 1997). I sitt
1:a-maj-tal samma år uppmanade socialdemokraternas dåvarande
partisekreterare Ingela Thalén till bojkott av Ericssons produkter (Rolfer, 1998).
Bilden av Ericsson, både som arbetsgivare och som företag, fick se sig naggad i
kanten. I detta avseende var inte händelserna i Norrköping unika på något sätt.
Liknande uppståndelse har genom åren orsakats av nära nog samtliga större
företagsnedläggningar. I takt med antalet nedläggningar har även debatten om
företagens samhällsansvar ökat vilket har fått många företag att komma till
insikt om betydelsen av frågor kring personalansvar.

Två år senare, i januari 1999, beslutades att den kvarvarande verksamheten vid
fabriken i Norrköping skulle avvecklas och att uppsägning av den resterande
arbetsstyrkan på 587 personer därför var nödvändig. Denna gång valde Ericsson
ett annat tillvägagångssätt. Istället för att säga upp sin personal, enligt de villkor
som lagar och avtal ger, initierades ett samarbete med Norrköpings kommun,
Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, facken och andra parter på
arbetsmarknaden. Målet med samarbetet var enligt Ericsson att de anställda
skulle erbjudas en individuell utveckling och hjälp till nyanställning. För det
operativa genomförandet av projektet anlitades Proffice. (Andersson, 1999:1)
Projektet, som kom att kallas Norrköpingsmodellen, inleddes den 14:e juni
1999, då Proffice tog över det formella ansvaret för Ericssons anställda. De sista
uppsagda personerna skall lämna den tillfälliga organisationen i slutet av 2000.
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Huruvida individerna lämnar Norrköpingsmodellen i egenskap av nyanställda
eller arbetslösa beror i stor utsträckning på de involverade organisationernas
förmåga att samverka. Två privata aktörer, Ericsson och Proffice, vars ordinarie
verksamheter befinner sig långt från varandra, skall tillsammans med ett antal
offentliga institutioner och personalintresseorganisationer finna individuella
lösningar för 587 personer.

1.2 Om personalavveckling och
projektstyrning

1.2.1 Personalavveckling ur olika perspektiv

Personalavveckling kan studeras ur flera olika perspektiv. Ur ett
nationalekonomiskt perspektiv behandlas vanligen nedläggningsbeslutets
konsekvenser för samhället och avveckling som en förutsättning för utveckling.
Schumpeter (1934) kallade detta skeende för Creative Destruction1. Begreppet
syftar till det frigörande av resurser som sker under en avveckling; resurser som
sedan ligger till grund för utveckling av en mer lönsam och hållbar verksamhet.
Avveckling är inte bara en förutsättning för utveckling utan även en konsekvens
av utveckling. Den nya utvecklingen kommer att konkurrera ut gammal
verksamhet i kampen om knappa resurser. (Anell & Persson, 1981) Denna syn
på avveckling ger begreppet en positiv innebörd, vilket står i kontrast till den
beskrivning som ofta sker utifrån det socialpsykologiska perspektivet. Detta
perspektiv ges ett stort utrymme i media där man ofta belyser
verksamhetsavvecklingens konsekvenser för den enskilde individen. Även i
forskningssammanhang förekommer socialpsykologiska betraktelser (se t ex
Hedlund & Eriksson, 1992).

Man kan även studera verksamhetsavvecklingar ur ett företagsekonomiskt
perspektiv. Grunden för sådana betraktelser är verksamhetens lönsamhet och
finansiella konsekvenser av en eventuell avveckling. Den slutliga värderingen
ligger sedan till grund för det beslut som leder till att verksamheten avvecklas
(Molinder, 1989). Denna uppsats kommer att behandla beslutets verkställande.

                                          
1 Arvedson (1998) översätter begreppet till  nyskapande förstörelse.
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Med ett företagsekonomiskt språk handlar det alltså om styrning av
personalavveckling.

1.2.2 Projektet och dess styrning

Ordet projekt härstammar från det latinska verbet projicere, som betyder ”kastas
fram”. Enligt Wisén & Lindblom (1997)  innebär det att kasta fram förslag till
förändringar och förbättringar som kan medföra positiv och meningsfull
utveckling. Lockyer & Gordon (1996) menar att det inte finns någon definition
av projekt som passar varje situation, men anser att följande beskrivning verkar
accepteras av många olika användare:

”Project – unique process, consisting of a set of co-
ordinated and controlled activities with start and finish
dates undertaken to achieve an objective conforming to
specific requirements including constraints of time, cost and
resources.”

(Lockyer & Gordon, 1996, s 1)

På liknande sätt definieras ordet av andra författare (se t ex Burke, 1992; Lientz
& Rea, 1995). Det är även en definition som sammanfaller med vår uppfattning
av ett projekt och den bild vi fått av Norrköpingsmodellen. Vad gäller ett
projekts mål bestäms det utifrån en fastställd kvalitet som skall uppnås under en
bestämd tid och till en bestämd kostnad (Anthony, 1988). Den begränsning de
olika faktorerna utgör för varandra beskrivs i den s k måltriangeln (Triangle of
Project Objectives; se t ex Burke, 1992; Lock, 1996).

KVALITET

KOSTNAD TID
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Figur 1 Måltriangeln

Källa: Burke, 1992, s 16

Slutresultatets kvalitet måste uppfylla syftet för vilket projektet var upprättat.
Kvalitetskraven är oftast definierade i ett kontrakt och är därför inte
förhandlingsbara. Som vi redan antytt måste projektet genomföras utan
överskridande av förutbestämda kostnader. Vidare är det viktigt att varje
avgörande moment sker inom planerade tidsramar. Andersen et al (1994)
skriver att projektstyrning är att organisera resursanvändningen och att arbeta
mot mål. Den enklaste definitionen av projektstyrning ger Burke (1992):

”Making the project happen.”

(Burke, 1992, s 9)

För att knyta an till måltriangeln kan vi konstatera att projektstyrning syftar till
att optimera förhållandet mellan de tre faktorerna. Det kan vara nödvändigt att,
under vissa förutsättningar, identifiera någon av dessa tre som särskilt
prioriterad. (Lock, 1996) Risk- och problemhantering är centrala begrepp i
projektstyrningslitteraturen. Lock (1996) skriver att projektstyrningens syfte är
att förutse faror och problem samt att planera, organisera och kontrollera
aktiviteter så att projektet fullbordas på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

1.2.3 Styrning av interorganisatoriska
personalavvecklingsprojekt

Som personalavvecklingsprojekt beskrivs Norrköpingmodellen som unikt i det
avseende att det genomförs i samverkan mellan en rad olika organisationer, d v s
projektet är interorganisatoriskt. Det skall dock sägas att de flesta större
personalavvecklingsprojekt i modern tid har genomförts i samarbete mellan den
uppsägande parten, facken och framförallt offentliga institutioner. Däremot
utmärker sig Norrköpingsmodellen genom graden av samverkan. En formell
organisation har upprättats och flera aktörer finns samlade i samma lokaler.

Motivet till ett samarbete, oavsett sammanhang, är att utvinna s k
synergieffekter. Grundtanken är att samarbetets potentiella värde är högre än det
totala värdet av de enskilda organisationernas prestationer. Det visar sig dock
ofta att samarbetets svårigheter underskattas och att de önskade
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synergieffekterna uteblir. (Madhok & Tallman, 1998) Det som traditionellt
beskrivs som kritiskt i interorganisatoriska projekt är att varje organisation
strävar efter att uppfylla sina egna mål. I ett gemensamt projekt försvårar detta
målkongruens. Vidare betonas att samarbeten kan leda till en avsaknad av
ansvarstagande och att det sker kostsamma dubbleringar och överlappningar av
verksamhet. Dessa svagheter kan sammanfattas under termen
interorganisatorisk suboptimering. (Chisholm, 1989)

Sammanfattningsvis ser vi att Norrköpingsmodellen som projekt har två
specifika egenskaper. Förutom att det involverar flera organisationer och därmed
måste anpassas efter det interorganisatoriska förhållandet verkar projektet under
de speciella förutsättningar som en personalavveckling innebär.

1.3 Problemformulering

Det är alltså inte självklart att ett antal sinsemellan olika organisationer förmår
utgöra en fungerande enhet. En medveten och effektiv styrning måste i våra
ögon vara en viktig förutsättning, varför vi med denna uppsats vill söka svaret
på följande fråga:

•  Hur kan man med hjälp av styrning få olika organisationer att inom ramen
för ett personalavvecklingsprojekt uppfylla ett gemensamt mål?

Varje projekttyp är unikt utifrån sina förutsättningar och kräver därför sin egen
analys. För att kunna besvara huvudfrågan måste vi därför också ta ställning i
följande fråga:

- Vilka specifika förutsättningar bör projektledningen ta hänsyn till i ett
interorganisatoriskt personalavvecklingsprojekt?

Utifrån svaret på denna fråga aktualiseras ytterligare två frågor:

- Hur skall de samverkande aktörerna organiseras?
- Hur skall ett effektivt styrsystem anpassas till de specifika förutsättningarna?
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Personalavvecklingsprojektet skiljer sig i sina förutsättningar från andra typer av
projekt. Det borde dock finnas en mängd gemensamma egenskaper för alla
interorganisatoriska projekt. Dessa vill vi med en generellt orienterad fråga
lokalisera:

-   Hur skapas måluppfyllelse i ett interorganisatoriskt projekt?

1.4 Syfte

Vårt syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för hur projektledningen kan
skapa förutsättningar för måluppfyllelse i ett interorganisatoriskt projekt.
Dessutom avser vi klargöra de specifika förutsättningar som påverkar styrningen
av ett personalavvecklingsprojekt i ett interorganisatoriskt sammanhang, samt
hur styrningen skall anpassas till dessa förutsättningar.

1.5 Några klargöranden

Styrning kan inom ett projekt ske på flera olika nivåer. Denna uppsats fokuserar
den övergripande styrning som Ericsson utför i Norrköpingsmodellen. Ericssons
som styrande organ benämner vi i uppsatsen för projektledningen. Denna skall
av läsaren inte förväxlas med projektledaren, som i vårt fall arbetar på operativ
nivå för Proffice Karriär & Utveckling. Vidare vill vi betona skillnaden mellan
Norrköpingsmodellen och Proffice Karriär & Utveckling. När vi övergripande
använder ordet projekt är det alltid Norrköpingsmodellen som avses.

Som målgrupp för denna uppsats ser vi i första hand studenter inom ämnet
företagsekonomi, men inriktningen på denna uppsats gör den även läsvärd för
personer med styrande funktioner i interorganisatoriska projekt och då
framförallt personalavvecklingsprojekt. Det är också med hänsyn till uppsatsens
målgrupp som vi har gjort vår bedömning av läsarens förkunskaper.
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2 Metod

2.1 Vetenskapssyn

Vår individuella bakgrund blir avgörande för hur vi, när vi betraktar olika
samhällsfenomen, tolkar och beskriver en viss situation. Detta beror på en rad
underliggande förutsättningar. Vi anser oss starkt påverkade av den miljö i
vilken vi har levt och lever. Utifrån nationalitet, kultur, historia, möten,
upplevelser samt ett antal andra påverkande faktorer ser vi oss själva som
produkter av det senare 1900-talets svenska samhälle. Fyra års studier inom
företagsekonomi präglar ytterligare vår tankevärld. Den företagsekonomiska
skolan karaktäriseras av ett eget vokabulär och ett specifikt språkbruk. Förutom
av vår tidigare bakgrund präglas alltså vårt språk av det faktum att vi är
företagsekonomer.

Konsekvenserna av detta förhållande blir att vi tolkar och beskriver intryck med
hjälp av detta språk. Personer fostrade i en annan begreppsvärld gör säkerligen
andra tolkningar av samma intryck vilket leder till andra uppfattningar av
samma fenomen. Ett exempel på detta tolkningsproblem är att vi, i en
intervjusituation, placerar in andras påståenden i vår tanke- och begreppsvärld.
Konsekvensen av detta blir att ju mer respondentens bakgrund överensstämmer
med vår egen, desto större möjligheter har vi att återge dennes tankar.

Ovanstående diskussion kan tydligast kopplas till ett hermeneutiskt perspektiv.
Den hermeneutiska vetenskapsinriktningen utgår från att man tolkar och förstår
saker inom ramen för sin verklighet (Patel & Tebelius, 1987). Enligt detta
synsätt grundar sig förståelse på den historiskt givna förförståelsen, dvs den
personliga referensram varje individ bär på. Men samtidigt som vår förförståelse
på ett subjektivt sätt präglar vår tolkning är den nödvändig för att
förståelseprocessen skall ta sin början. Förförståelsen ger en riktning i vårt
sökande och det är den som avgör vilka värderingar vi lägger på de föremål som
studeras. (Ödman, 1979) Vidare fokuserar hermeneutiken språket. Människor
definierar sin värld och sina upplevelser med hjälp av språket som även utgör en
garanti för att vi tillhör en social institution. (Patel & Tebelius, 1987) En sådan
består, enligt Månson (1994), av möten mellan människor, där de ingående
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parterna på förhand, utifrån förförståelse och språk, intersubjektivt har
accepterat en definition av situationen.

Enligt det hermeneutiska tänkandet är verkligheten individberoende. Med ett
positivistiskt synsätt finns däremot en sann och oberoende verklighet som vi kan
få vetskap om genom iakttagelser. Positivistiska påståenden bygger på logiska
och analytiska samband som påvisar lagbundenhet. (Patel & Tebelius, 1987)
Positivisterna menar att man även inom samhällsvetenskaper som t ex ekonomi
kan tillämpa naturvetenskapens metodik (Wandén, 1981) och att vetenskap och
kunskap ger oss möjlighet att förutsäga framtida händelser (Patel & Tebelius,
1987). Till skillnad mot hermeneutiken, där man medvetandegör individuella
värderingar av empirin, ser man som positivist att empirin uttrycker en
oberoende verklighet (Wahlbin, 1988).

Vi anser att vi som sociala individer och företagsekonomer färgas i våra
tolkningar, men är samtidigt övertygade om att vi med ett kritiskt
tillvägagångssätt kan utföra en relevant analys byggd på logiska resonemang.
För att översätta detta på det aktuella fallet, anser vi att det resultat vår studie ger
har en framtida relevans under liknande omständigheter. Denna relevans
begränsas dock till den företagsekonomiska intersubjektiva verkligheten, där vi
upplever att det finns en gemensam logikuppbyggnad. I denna verklighet
fokuseras frågor som behandlar företagets  (i vårt fall Ericssons)
intresseområden, vilket givetvis påverkar inriktningen på vår uppsats. Parallellt
med vår studie av Norrköpingsmodellen genomförs bl a en socialpsykologisk
undersökning av samma projekt. Det är rimligt att anta att vi ger olika innebörd
åt liknande empiriska material.

Utifrån denna kortfattade beskrivning menar vi att vår egen bild av verkligheten
befinner sig någonstans mellan dessa två renodlade synsätt, men vi upplever
samtidigt att vår verklighetsuppfattning har relativt starkare hermeneutiska drag.

2.2 Hur vi bygger vår uppsats

De teorier vi kommer att utgå från bygger ursprungligen på tidigare
observationer och tolkningar, gjorda av andra författare. Vår avsikt är att ställa
det fall vi studerar i ljuset av dessa teorier. På samma gång innebär detta en
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prövning av tidigare forskning. För att åskådliggöra dessa påståenden vill vi kort
beskriva uppsatsarbetets kronologiska gång. Utifrån de iakttagelser som gjordes
i samband med ett inledande besök i Norrköping påbörjades en förberedande
litteraturstudie. Denna låg sedan till grund för ytterligare empirisk
datainsamling. Dessa data ställde, i sin tur, krav på ytterligare teoretiska studier.
På liknande sätt kan hela arbetsgången, tills dess att uppsatsen färdigställs, ses
som en dialog mellan teori och empiri. Avslutningsvis skall denna dialog, som
en del av syftet, leda till att ifrågasätta och komplettera existerande teorier
kopplade till styrning av interorganisatoriska avvecklingsprojekt.

Vetenskapligt arbete anses traditionellt följa en av två alternativa vägar,
bevisandets väg (deduktion) eller upptäckandets väg (induktion). Vid deduktion
utgår man från teorin och bygger därefter antaganden om hur relationer mellan
fenomen i verkligheten borde vara (Patel & Tibelius, 1987). Den deduktiva
forskaren menar att en generell regel kan förklara ett visst enskilt fall. Vid
induktion utgår man istället från en mängd enskilda fall och hävdar att ett
samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt. (Alvesson &
Sköldberg, 1994) En återblick på vårt tillvägagångssätt visar att varken
induktion eller deduktion har tillämpats i ren form.  Vi har istället använt oss av
ett s k abduktivt tillvägagångssätt. Detta beskriver Alvesson och Sköldberg
(1994) såsom en kombination av induktion och deduktion, där man under
forskningsprocessen alternerar mellan tidigare teori och empiri, varvid båda
successivt omtolkas i skenet av varandra. Teorin utgör ett föreslaget
övergripande mönster och arbetssättet är så tillvida deduktivt, men då teorierna
justeras och förfinas utifrån gjorda empiriska upptäckter finns alltså även ett
tydligt induktivt inslag.

Vi skall dock komma ihåg att en rad utvecklande händelser varken har sitt
ursprung i den teoretiska eller empiriska sammanställningen. Förutom av vår
förförståelse påverkas vårt arbete av t ex möten med handledare och
seminariekollegor. Patel & Tibelius (1987) menar att mycket av det
intellektuella forskningsarbetet sker individuellt, men betonar samtidigt
nödvändigheten av detta samspel med andra människor i t ex seminariets form.
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2.3 Fallstudien som undersökningsform

Som undersökningsform har vi valt att göra en djupare studie av ett specifikt
projekt. Djupare i den mening att vi studerar flera variabler och dess samverkan.
Genom att söka samma information hos olika källor försöker vi även belysa
problemen ur olika individers perspektiv. Vi kommer dessutom att studera
projektet på plats i Norrköping, vilket tillåter oss att göra iakttagelser som kan
ligga till grund för vår analys. Som huvudkällor för vårt empiriska material ser
vi, förutom de iakttagelser vi gör på plats, intervjupersoner och interna
dokument.

Vår undersökningsform stämmer väl överens med den beskrivning Patel &
Tibelius (1987) ger fallstudien. Enligt författarna är fallstudien en undersökning
av en mindre grupp (en individ, en grupp individer, en organistion) där man
utgår från ett helhetsperspektiv och försöker erhålla så täckande information
som möjligt. Den grundläggande uppgiften är att skapa en helhetsbild av varje
fall. I analysen ingår bl a att klargöra hur de viktiga faktorerna är inbördes
beroende av varandra, d v s fenomenet studeras i sitt sammanhang (Wahlbin,
1988). Fallstudien genomförs oftast i individernas naturliga miljö, vilket har
inneburit att begreppet fältunderökning ofta har kommit att användas synonymt
(Patel & Tibelius, 1987).

En traditionell uppfattning är att fallstudier huvudsakligen används i ett
explorativt syfte (Fleetwood, 1990). En undersökning klassificeras som
explorativ då det finns luckor i tidigare kunskap och då man därför avser
inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde (Patel
& Davidson, 1991). Fleetwood (1990) framhåller fallmetodens fördelar i
explorativa studier, men argumenterar för dess användning även i deskriptiv och
förklarande forskning. Förklarande forskning syftar till att klarlägga kausalitet
och bör helst även leda till generalisering och teoribildning. Fallstudiens styrka
anses av vissa vara just dess ekologiska validitet, d v s möjlighet att generalisera
från en kontext till en annan. Vad gäller den deskriptiva metoden tycks kravet på
teoribildning vara lägre. Istället betonas detaljerade och grundliga beskrivningar
av valda aspekter och dess inbördes samband. (Patel & Tibelius, 1987)
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Denna uppsats har delvis ett deskriptivt syfte men med tanke på den begränsade
litteraturen inom interorganisatoriska personalavvecklingsprojekt och med tanke
på våra teoribildande ambitioner, finns även inslag av explorativ respektive
förklarande forskning. Mot bakgrund av detta anser vi att fallstudien utgör en
lämplig undersökningsform.

Såsom vi har valt att formulera våra frågor ligger ett kvalitativt arbetssätt
närmast till hands. Vid ett kvalitativt arbetssätt utgår man framförallt från
textmaterial som t ex genomförda intervjuer, böcker och artiklar. Arbetssättet
ställer höga krav på texthanteringen och bearbetning av insamlat material. (Patel
& Davidson, 1991). I många fall likställer man fallmetoden med kvalitativ
metod. Detta är dock enligt Wahlbin (1988) felaktigt. Han menar att även
kvantitativa metoder kan användas vid fallstudier. Vid ett kvantitativt förfarande
handlar det i första hand om att beskriva ett fenomen med statistiska
bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Tibelius, 1987). Relativt den
kvantitativa metoden är fördelen i vårt fall, med valet av en kvalitativ metod, att
de variabler som är föremål för studien inte behöver förenklas i samma
utsträckning.

2.4 Datainsamling

Då vi upplever att uppsatsens syfte kräver ett kvalitativt tillvägagångssätt bygger
större delen av vår empiriska presentation av Norrköpingsmodellen på intervjuer
som vi har genomfört med olika inblandade parter. För att ge projektet en rättvis
och balanserad bild ansåg vi det nödvändigt att  intervjua dels representanter
från varje organisation som aktivt deltar i modellen, dels representanter från
projektorganisationens olika formella grupper. Vissa av intervjupersonerna fick i
våra intervjuer representera både sin moderorganisation och sin projektfunktion
i Norrköpingsmodellen.

2.4.1 Val av intervjuobjekt

Vår första intervju genomförde vi med projektledaren för Proffice Karriär &
Utveckling (K & U) i Norrköpingsmodellen. Under denna intervju försökte vi få
en helhetsbild av projektet; sammansättningen av organisationer,
projektorganisationens struktur samt hur samverkan uppfattades av
projektledaren. Vidare undersökte vi projektets bakgrund och projektledarens
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huvudsakliga uppgifter. Under samtliga intervjuer ställde vi frågor som rörde
moderorganisationens roll i projektet och uppfattningar om dess samverkan med
övriga organisationer.

Vår andra intervju genomförde vi med en handledare på Proffice K & U.
Handledarna är de som har närmast kontakt med de uppsagda och det kändes
angeläget att redan från början komma så nära ”slutprodukten” som möjligt.
Under denna intervju fokuserade vi på handledarens syn på samarbetet mellan
de olika organisationerna, samt även handledarnas informationsbehov och deras
uppfattningar om informationsflödet. Av handledaren fick vi även en bra
beskrivning av det program som de arbetssökande följer.

I syfte att undersöka beslutsfattande och samverkan i arbetsgruppen samtalade vi
med representanter för alla organisationer i denna grupp. Från Ericsson, som
bidrar med administrativt stöd i arbetsgruppen, intervjuade vi en administratör
och en informatör. Dessa personer fick även svara på frågor gällande projektet i
allmänhet och Ericssons arbete i synnerhet (båda respondenterna har dock i och
med projektet formellt övergått till Proffice). Från Arbetsförmedlingen talade vi
med en yrkesvägledare. Inför denna intervju förberedde vi ett antal frågor som
berörde Arbetsförmedlingens samarbete med Proffice och risken för
överlappning.

Från styrgruppen började vi först med att intervjua två fackliga företrädare.
Fokus i dessa intervjuer låg på hur facket arbetade i modellen, samt framför allt
hur de fackliga föreningarna och Ericsson samverkade med varandra. De
fackliga representanterna fick även beskriva hur projektet växte fram och varför.
En särskilt viktig intervju, med tanke på uppsatsen syfte, genomförde vi med
Ericsson personalchef. Vi ville här undersöka tankarna bakom projektets
utformning, Ericssons arbete i styrgruppen, hur man styr olika fristående
organisationer samt hur verksamheten kontrolleras.

Från Trygghetsrådet intervjuade vi tre personer samtidigt. Intervjun, som i
mångt och mycket fick formen av en informell diskussion, behandlade bland
annat den konkurrenssituation som råder mellan Trygghetsrådet och Proffice. Vi
förhörde oss även om Trygghetsrådets syn på arbetssättet i K & U, då
Trygghetsrådet arbetar med liknande metoder.
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För att utveckla helhetsperspektivet och för att fördjupa vår förståelse för
projektet intervjuade vi sedan två personer som starkt bidragit till
Norrköpingsmodellens utseende, regionchefen för Proffice i Östergötland och
platschefen för Ericsson i Norrköping. Den sistnämnde bär även det yttersta
ansvaret för projektets styrning, vilket gjorde denna intervju synnerligen viktig.
Vid vårt sista besök i Norrköping utförde vi en komplettande intervju med
projektledaren.

Av de organisationer som är officiellt knutna till Norrköpingsmodellen har vi
valt att inte intervjua representanter för Norrköpings kommun, Länsstyrelsen
och Länsarbetsnämnden. Detta därför att de inte kan betraktas som operativt
engagerade och därmed i relativt låg grad påverkas av projektets styrning.

2.4.2 Intervjuernas genomförande

Till samtliga intervjuer hade vi tagit en timme i anspråk av respondenterna.
Tiden för intervjuerna kom till slut att variera mellan 40 och 90 minuter.
Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. Inför varje
intervju utvecklade vi ett frågeformulär anpassat till respondentens roll i
projektet2. Andersson  (1985) skriver att den halvstrukturerade intervjun
karakteriseras av att den intervjuande parten har strukturerat upp de
frågeområden som skall behandlas, men att den exakta formuleringen av
frågorna inte är utförd och att frågorna heller inte behöver komma i en bestämd
ordning. Detta stämmer relativt väl in på hur vi valde att lägga upp intervjuerna.
Även om vi hade frågeformuleringar till stöd, var vi noga med att inte låta
ordningen vara bindande. Frågorna handlade mycket om respondenternas
tolkningar av vissa förhållanden och situationer. Till skillnad från ytlig
information som är av faktakaraktär, så tillförskansade vi oss övervägande djup
information. Den djupgående informationen karakteriseras av svårtillgänglighet
och att den måste tolkas av mottagaren (Lantz, 1993).

Förutom på Trygghetsrådet, där man motsatte sig bandupptagning, spelade vi in
alla intervjuer med bandspelare. Bandspelaren tillät oss att hålla odelad
koncentration på respondenten, något som Ekholm & Fransson (1984) påtalar

                                          
2 Se Appendix 1 för en sammanställning av intervjufrågorna



Norrköpingsmodellen – om styrning av ett interorganisatoriskt personalavvecklingsprojekt

14

som en fördel. Nackdelen, enligt samma författare, är att en del personer blir
hämmade av bandinspelning. Vi kan i efterhand konstatera att den intervju som
kändes mest avslappnad var den som genomfördes på Trygghetsrådet. Som en
trolig orsak till detta ser vi just avsaknaden av bandspelare, men det skulle också
kunna vara det faktum att Trygghetsrådet bjöd på kaffe och bullar.

För att säkerställa den empiriska kvaliteten skrev vi även ut de inspelade
intervjuerna. Utskrifterna underlättade vårt arbete med empiripresentation och
analys. I de fall respondenterna så önskade fick de även möjlighet att läsa
igenom och kommentera det bearbetade materialet.

2.4.3 Övriga källor

Förutom intervjuerna ligger en rad övriga källor till grund för vår empiriska
framställning. En betydelsefyll inblick i den operativa verksamhet som vi
tidigare bara fått beskriven, gav vår närvaro vid ett handledarmöte. Tillsammans
med de informella pratstunder vi haft i samband med våra besök i Norrköping
samt de iakttagelser vi gjort när vi rört oss i verksamhetens lokaler har denna typ
av ”aktiva fältstudier” givit oss möjlighet att fördjupa vår förståelse för
projektet.

Till grund för det empiriska materialet ligger även sekundärt material. Det är
såväl internt som externt riktade dokument från olika organisationer i projektet.
Vi har dessutom läst tidningsartiklar som hanterar nedläggningen av Ericsson i
Norrköping och Norrköpingsmodellen.
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2.5 Uppsatsens disposition

Metod

Referensram
Projektets
formella

ram

Empiri -
Norrköpingsmodellen

Analys

Slutsatser

Problem och syfte

Komplet-
terande
synsätt

Figur 2 Uppsatsens disposition

Källa:Egen

Av naturliga skäl präglar vårt problem och syfte hela uppsatsen. Metodkapitlet
har vi ägnat åt att förklara på vilket sätt vi uppfyller syftet. I nästföljande kapitel
presenterar vi uppsatsens referensram. Vid ett kvalitativt inriktat forskningssätt
kan forskaren endast använda teorin som kontroll för sina tolkningar och som en
spegel att reflektera sina tolkningar mot (Patel & Tibelius, 1987). Det är utifrån
detta perspektiv vi ser referensramens roll som en jämförelsegrund för det
empiriska material vi samlar. Vår referensram baseras på relevanta teorier inom
projektstyrning och interorganisatoriskt samarbete. För att koppla fallstudien till
modern forskning och teoribildning har vi eftersträvat att bygga referensramen
på så aktuell litteratur som möjligt. I de fall vi refererar till äldre publikationer
handlar det i de flesta fall om verk skrivna av författare som än idag betraktas
som auktoriteter inom ämnet och som ofta citeras i modern litteratur. Till grund
för referensramen ligger böcker och forskningsartiklar.



Norrköpingsmodellen – om styrning av ett interorganisatoriskt personalavvecklingsprojekt

16

I det empiriska kapitlet redogör vi för Norrköpingsmodellen. Innehållet i kapitlet
bygger i första hand på den information vi insamlat med hjälp av intervjuer. I
analysen skärskådar vi sedan Norrköpingsmodellen i ljuset av de teorier vi
redogjort för i referensramen. Till skillnad mot de två föregående uppsatsdelarna
bygger analysen delvis på våra egna medvetna ställningstaganden, vilket ger
kapitlet en mer resonerande karaktär. Med uppsatsens sista kapitel vill vi visa
läsaren att vi har uppfyllt uppsatsens syfte, vilket delvis ger kapitlet en
sammanfattande uppgift.

2.6 Metodkritik

Ett antal förutsättningar och händelser kan negativt ha påverkat uppsatsens
reliabilitet. Vad gäller våra intervjuer kan man misstänka att framförallt Ericsson
och Proffice har ett intresse av att Norrköpingsmodellen beskrivs som en
framgång. Detta förhållande har sannolikt påverkat svaren på de frågor vi ställt.
Framförallt på högre nivå upplever vi att man väljer att betona de delar av
verksamheten som fungerar bra. Vidare tror vi att det faktum att samarbetet skall
fortgå under ytterligare tolv månader har gjort att respondenterna har undvikit
att öppet kritisera andra organisationers insats och förmåga att samarbeta. Båda
dessa problem har vi dock varit uppmärksamma på och försökt vara lyhörda för
nyanser i respondenternas beskrivningar. Detta aktualiserar det resonemang vi
tidigare fört om problematiken kring tolkning och hermeneutik. Kopplade till
dessa problem är även risken att vi på ett felaktigt sätt tolkat svaren i våra
intervjuer. Denna risk har vi dock begränsat med hjälp av bandupptagning och
noggrann databehandling.

Av sekretesskäl medgavs vi inte någon insyn i projektets budget och kostnader.
Då dessa aspekter i hög grad, som en del av måltriangeln, påverkar projektets
styrning tvingas vi i vår analys att i hög grad utesluta resonemang kopplade till
kostnad. Vi upplever dock inte att detta i någon högre grad begränsat vår
möjlighet att uppfylla uppsatsens syfte.

Som alternativ till vår valda genomförandeform hade vi kunnat välja ett bredare
angreppssätt. Att samla in data från ett större antal liknande projekt hade kunna
ge våra slutsatser en större tyngd. Med hänsyn till den tid som är avsatt för
uppsatsens genomförande hade detta dock inneburit en ytligare undersökning av
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problemet. Genom att endast fokusera på ett projekt har vi istället fått möjlighet
att göra en djupare studie.
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3 Projektets formella ram

Den traditionella projektstyrningslitteraturen fokuserar den formella och mer
konkreta sidan av organisation och rutiner. Vi ser de formella strukturerna som
en naturlig utgångspunkt för vår teoretiska redogörelse av projektstyrningen.

3.1 Den formella projektorganisationen

”It should be obvious that if all the project objectives are to
be achieved, the people, communications, jobs and
resources must be properly organized. But the form which
this organization should take might not be so obvious.”

(Lock, 1996, s 11)

Liksom Lock (1996), menar även Wisén & Lindblom (1997) att det inte går att
ge några regler för hur en projektorganisation skall utformas. De anser att
organisationens uppbyggnad och sammansättning måste anpassas till projektets
art och mål. Författarna presenterar en generell bild av hur organisationen kring
ett projekt ofta ser ut.

UPPDRAGSGIVARE

STYRGRUPP

PROJEKT-
LEDARE

PROJEKT-
GRUPP

REFERENS-
GRUPP

Figur 3 Projektorganisationen

Källa: Wisén & Lindblom, 1997, s 78
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3.1.1 Uppdragsgivaren
Uppdragsgivaren är den eller de personer som fattar beslut om att ett projekt
skall genomföras och fastställer projektmål och resursinsats. Uppdragsgivaren är
således i många fall inte den som kommit med projektförslaget. Vidare är
uppdragsgivaren eller någon av denna utsedd person vanligtvis ordförande i
styrgruppen. (Egerdal & Nordenstam, 1972) Den identifierade uppdragsgivaren
(Wisén & Lindblom, 1997)

•  är den som äger uppgiften,
•  är den som svarar för direktivet,
•  fastställer projektets syfte och inriktning,
•  utser projektledaren och anger dennes befogenheter,
•  utser representanter i styrgruppen,
•  anger projektets tids- och resursramar samt ser till att resurserna ställs till

projektets förfogande.

Cleland (1994) betonar att som projektets ägare måste uppdragsgivaren vara
medveten om ansvaret att regelbundet bedöma projektets utveckling och
framgång.

3.1.2 Styrgruppen
Förutom att tolka uppdragsgivarens direktiv, har styrgruppen framförallt en
beslutande och godkännande funktion. Det är styrgruppen som godkänner mål
och projektplan samt fattar beslut i  projektadministrativa frågor av större vikt, t
ex budget och tidsplan. I styrgruppen är det viktigt att det finns en förmåga att
fatta snabba, rationella och välförankrade beslut varför denna grupp bör bestå av
ett begränsat antal personer med tyngd i organisationen. En för stor styrgrupp
anses kunna begränsa projektets effektivitet. T ex kan det leda till en för stor
spännvidd mellan uppfattningarna inom styrgruppen. Konsekvenserna kan då bli
långa beslutsprocesser som genererar vaga och opreciserade riktlinjer. (Wisén &
Lindblom, 1997)

Enligt Egerdal & Nordenstam (1972) bör styrgruppen bestå av uppdragsgivaren,
projektledaren, chefer för berörda organisationer eller avdelningar, specialister
samt representanter för berörda personalgrupper. Allmänt menar de också att
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styrgruppen skall sammansättas så att merparten av nödvändiga beslut kan fattas
inom gruppen. För detta krävs ofta att de som ingår i en styrgrupp har vissa
beslutsbefogenheter. Men det får inte drivas så långt att representanterna i
styrgruppen ingår enbart i kraft av sin formella ställning (Wisén & Lindblom,
1997). De bör också ha ett reellt intresse för projektet eller speciell sakkunskap.

3.1.3 Projektledaren
En projektledare har enligt Lientz & Rea (1995) tre klart definierade
ansvarsområden. Först och främst är det projektledaren som styr tillgängliga
resurser i syfte att nå projektets mål. För det andra så skall projektledaren
utveckla projektplanen och ansvara för att projektet avslutas inom utsatt tid,
inom budgetens ramar och med en acceptabel kvalitet. Avslutningsvis skriver
författarna att projektledaren är länken mellan den operativa verksamheten och
styrgruppen.

Den tydliga kopplingen styrgruppen och projektledaren emellan gör de båda
aktörerna ömsesidigt beroende av varandra. Dåliga projektresultat orsakade av
styrgruppens inkompetens drabbar ofta projektledaren, samtidigt som
styrgruppens effektivitet beror på projektledarens förmåga att verkställa
styrgruppens beslut. (Andersen et al, 1994)

Projektledarens ansvar och befogenheter varierar mellan olika typer av projekt
och organisationer.  I vissa fall arbetar projektledaren enbart med planering och
koordination av resurser. I andra fall kan projektledaren ha det fulla ansvaret för
att projektets mål uppfylls, även om han/hon inte alltid har fullständig auktoritet
gentemot alla deltagare i projektet. (Lock, 1996) Projektledaren är även
projektets ansikte utåt. I denna roll har han/hon en viktig funktion att fylla,
eftersom projektet och dess idéer måste vara realistiska i förhållande till
omvärlden och dess förväntningar, vilket kräver god kännedom om hur
omvärlden ser på projektet. (Wisén & Lindblom, 1997)

3.1.4 Projektgruppen
Det är viktigt att säkerställa att projektgruppen består av representanter från alla,
i projektet, involverade parter (Lientz & Rea, 1995). Gruppens medlemmar bör
inte väljas efter tjänsteställning utan efter fackkunskaper, yrkeserfarenhet och
samarbetsförmåga. Projektgruppen utför kartläggningar, sammanställningar och
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analyser, utformar förslag, medverkar vid den löpande uppföljningen av
projektet, samt deltar i avrapportering. Att medverka i projektplanering är en
annan viktig uppgift för projektgruppen. Detta arbete bör så långt som möjligt
utföras av projektledaren och projektgruppen tillsammans. (Wisén & Lindblom,
1997)

I likhet med styrgruppen bör projektgruppens storlek begränsas till ett så lågt
antal medlemmar som möjligt. En liten projektgrupp underlättar samverkan,
minskar informationströgheten, ökar flexibiliteten, samt projektledarens
möjligheter till insyn och delaktighet i arbetet. (Lientz & Rea, 1995)

3.1.5 Referensgruppen
För att säkerställa att olika intressenter och experter får möjlighet att påverka
projektet, trots att de inte är direkt engagerade i det, kan en referensgrupp bildas.
Denna kan vara knuten till styrgruppen och/eller projektgruppen. Oavsett vilken
grupp den tillhör har den en rådgivande funktion; den skall följa och stödja
projektet, underlätta informationen och kontakterna mellan
projektorganisationen och de övriga intressenterna. (Wisén & Lindblom, 1997)

3.2 Styrsystemet – projektets ram

Förutom den formella organisationen utgör styrsystemet en viktig del av den
bild som traditionellt beskriver projektet. Det är med hjälp av
projektstyrningssystemet (project management system) som projektet
implementeras och leds (Cleland, 1994). Ofta sägs styrsystemet i sin tur bestå av
ett antal undersystem, förenklat uttryckta i funktioner för
•  organisationsstöd,
•  planering,
•  kontroll, och
•  information.

3.2.1 Organisationsstöd
När projektorganisationens struktur definieras menar Burke (1993) att beslut
avseende ansvar och befogenheter är viktiga. I den traditionella
organisationspyramiden finns en formell befogenhet kopplad till olika
hierarkiska nivåer. I detta system beror individens befogenheter på var han/hon
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befinner sig längs den vertikala linjen mellan pyramidens topp och botten. När
olika grupper inom organisationen arbetar tillsammans har de teoretiskt en
gemensam överordnad i organisationshierarkin som har till uppgift att integrera
de två grupperna. (Harrison, 1992) Nyare teorier beskriver dock befogenhet mer
som en kraft som accepteras frivilligt och som kan variera både vertikalt och
horisontalt (Cleland, 1994).

Att bära ansvar handlar om att fatta rationella beslut på egen hand, att ha
förtroendet att fatta dem och att hållas skyldig för beslutens konsekvenser
(Cleland, 1994). Befogenhet och ansvar kan vila på en person eller på en grupp.
Hur befogenhet och ansvar struktureras i ett projekt och hur de koncentreras på
olika nivåer påverkar också, enligt Cleland (1994), utfallet av projektets
kostnads-, tids- och kvalitetsmål. Projekt kan misslyckas om det råder osäkerhet
kring olika personers befogenheter och ansvar. Inom ramen för projektet skall
därför organisationsmedlemmarnas formella ansvar och befogenheter tydligt
beskrivas. (Cleland, 1994) En frihet att fatta lämpliga beslut måste ges de som
hålls ansvariga för genomförandet och om dessa beslut skall vara meningsfulla i
ett större sammanhang krävs att detta sammanhang är känt för den
beslutsfattande. Denna sista förutsättning ställer krav på tillfredställande
information. (Lockyer & Gordon, 1996)

3.2.2 Planering
Projektplaneringen anses vara en ofta eftersatt del av projektet (Campisi, 1998).
Planeringssystemet viktigaste del är projektplanen, som i sin enklaste form kan
liknas vid en tidsplan för alla aktiviteter som bidrar till projektets genomförande.
Den skall svara på frågorna Hur?, Vem gör vad? och När?. I en mer sofistikerad
form skall projektplanen även uttrycka kvaliteten och kostnaden för de olika
aktiviteterna. (Lockyer & Gordon, 1996) Därmed framträder en tydlig koppling
mellan projektplanen och måltriangeln. Att utforma projektplanen är vanligtvis
en uppgift för projektgruppen och projektledaren utifrån krav och med stöd av
projektets ägare (Lockyer & Gordon, 1996). Anthony (1988) skriver att
projektplaneringen i dess inledande skede endast utgörs av de grova
uppskattningar som ligger till grund för projektets genomförande. Först efter
mer omfattande studier och undersökningar kan projektplanerarna  lägga upp en
detaljerad budget, produktspecifikationer och scheman. Vidare skriver Anthony
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(1988) att projektplaner tenderar att kontinuerligt och drastiskt utsättas för
förändringar p g a oförutsedda händelser i projektmiljön.

Med ordets definition har vi sagt att ett projekt är tidsbegränsat med ett bestämt
start- och avslutningsdatum. I de flesta projekt är det otillräckligt att endast ange
dessa två tidpunkter. Wisén & Lindblom (1997) anser att man tidigt bör
definiera ett antal bärande aktiviteter och att projektets samtliga bärande
aktiviteter skall tidsplaneras och läggas in i projektplanen. Genom att göra detta
minskar risken för en intensiv och forcerad projektavslutning som ofta ger en
sämre slutprodukt, ett irrationellt resursutnyttjande samt en stressig och orolig
arbetsmiljö. (Wisén & Lindblom, 1997)

Projektplanen kan beskrivas i nivåer. På högsta nivån finns en översikt som
visar de bärande aktiviteterna och milstolpar för projektet. I ett samarbetsprojekt
skall planen indikera överenskommen resursinsats mellan de i projektet
deltagande organisationerna. Lägre nivåer i projektplanen har en ökande mängd
detaljer med den lägsta nivån som beskriver för de uppgiftsansvariga vilka
aktiviteter de förväntas utföra. (Lockyer & Gordon, 1996)

Hur projektet planeras är i många fall kritiskt och många projekt har drabbats av
förseningar och budgetöverskridanden p g a otillräcklig planering.
Planeringsarbetet försvåras med ett stort antal aktiviteter, grupper och
inblandade organisationer. (Harrison, 1992) Ytterligare två viktiga aspekter bör
betonas i detta sammanhang. Den första handlar om planeringssystemets relation
till projektets mål, vilket måste ligga till grund för alla de ställningstaganden
som görs med avseende på planeringssystemet. (Cleland, 1994) Den andra gäller
det cybernetiska sättet att betrakta planeringsystemet. Planeringssystemet måste
ha ett iterativt funktionssätt, d v s i takt med projektets fortskridande och i takt
med förändrade förutsättningar måste det finnas en förmåga i systemet att
anpassa projektet till dessa och vid behov ifrågasätta tidigare ställningstaganden
och beslut (Harrison, 1992). I detta avseende är arbetet med planeringssystemet
nära kopplat till kontrollsystemet (Cleland, 1994).

3.2.3 Kontroll
Anthony (1988) skriver att projektledningen byter mellan kontrollaktiviteter och
planeringsaktiviteter dagligen. Initialt skall systemet generera standards för
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resultatbedömning, tidsplan och budget (Anthony, 1988). Systemet skall vidare
jämföra verkligt resultat med planerat samt initiera nödvändiga korrigeringar.
Syftet med kontrollsystemet är att bevaka olika organisationsenheter och
säkerställa att projektets resultatmål uppfylls inom ställda tids- och budgetramar.
(Cleland, 1994) Kontrollsystemet kan visualiseras i fyra tydliga steg:

(1)
Fastställa
standards

(4)
Vidtaga

korrigerande
åtgärder

(3)
Jämföra
verkligt

genomförande

(2)
Observera

genomförande

Figur 4 Kontrollcykelmodell

Källa: Cleland, 1994, s 178

Standards (1) skall baseras på projektplanen och minst motsvara de
förväntningar på projektet som följer projektets mål. (Cleland, 1994) Till
skillnad från den kontinuerligt verksamma organisationen är det svårare i ett
projekt att uppskatta standards utifrån erfarenheter och historisk information
(Anthony, 1988). Observation (2) sker genom behandling av formell och
informell information. Genom att jämföra (3) verkligt genomförande med det
planerade kan man besvara två nyckelfrågor: Hur går projektet? och  Vad
orsakar eventuella avvikelser? Genom omplanering, omallokering av resurser
eller genom att ändra styrningen kan korrigering (4) göras. (Cleland, 1994) Vid
avvikelser kan åtgärder vara nödvändiga med avseende på aktiviteternas längd,
resursallokering, projektlogiken (den ordning i vilken olika aktiviteter utförs)
och mål. Om ingen av dessa komponenter direkt kan ändras i samband med
kontroll är kontrollprocessen kostnadsineffektiv och onödig. (Snyder, 1998)

För att man med ett kontrollsystem skall kunna upptäcka problem innan de har
orsakat resultatavvikelser menar Lientz & Rea (1995) att man bör leta efter
tidiga varningssignaler. Dessa kan ofta avläsas i t ex kommunikationen mellan
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organisationens medlemmar. En annan problemsignal kan vara en vag
statusrapportering och information, medan en tredje kan vara förändringar i
medlemmarnas attityd.

Om projektet utförs av någon annan än projektägaren skapas ytterligare en
kontrollnivå i projektorganisationen. Precis som projektägaren har
organisationen som skall genomföra projektets operativa verksamhet ett eget
kontrollsystem. Det är därför viktigt att se till att utförarens kontrollsystem kan
anpassas till projektägarens så att denne får tillbörlig information. Projektägaren
är, under vissa omständigheter, förbehållen rätten att revidera kvalitetskrav och
tidsscheman och kan komma att sätta press på den uppdragstagande
organisationen. (Anthony, 1988)

3.2.4 Information
Informationssystemet är ett sätt att bygga relationer och förtroende som skall
leda till produktivitet och effektivitet (Green, 1998). Det skall bistå
projektorganisationens medlemmar med relevanta data och ligga till grund för
att sunda beslut fattas som bidrar till projektets framgång (Cleland, 1994). För
projektet i helhet och för varje avdelning i projektorganisationen skall
måltriangelns tre beståndsdelar, d v s kostnad, tid och kvalitet, fokuseras i
informationssystemet. (Anthony, 1988) I större utvecklingsprojekt är detta
system ofta datoriserat och informationen lagras i databaser. (Green, 1998) I
mindre komplexa projekt däremot kan systemet i huvudsak bestå av regelbundna
möten där projektdeltagarna rapporterar relevant information och redogör för
projektets fortskridande (Cleland, 1994).

Hur projektets deltagare är organiserade påverkar i stor utsträckning
informationsflödet. Men det nätverk av kontakter som spänner över
organisationsgränserna är också viktigt och kan ses som en uppsättning
ömsesidiga relationer som stabiliserar projektarbetet och skapar synergier.
Styrkan i detta nätverk beror i hög grad på projektledarens förmåga att bygga
och underhålla kontakter med alla personer som kan bidra till projektets
genomförande. (Cleland, 1994) I många fall kan ett problem upptäckas och
korrigeras innan en formell rapport är utförd. (Anthony, 1988) Tankarna kring
mer informella nätverk kommer vi att utveckla i nästa kapitel.
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3.3 Sammanfattning

Såsom vi beskrivit projektet hittills kan det sammanfattas i följande bild:

Mål

Kontroll Resultat

Planering

O
rganisationsstöd

Inform
ationsstöd

Figur 5 Det formella styrsystemet

Källa: Egen

Målet (svart symbol) utgör projektets källa och ligger till grund för det
cybernetiska förlopp (de vita pilarna) som börjar med att projektet planeras på
styrgruppsnivå. Projektorganisationen (gråa symboler) har sedan till uppgift att
med hjälp av de informations- och organisationsstödjande funktionerna realisera
planen. Det resultat organisationen når kontrolleras kontinuerligt relativt mål
och plan. Eventuella avvikelser leder till revidering av projektets planering och
mål.

3.4 Kritik mot det formella styrsystemet

Till vilken grad kan dessa mer formella strukturer sägas utgöra en tillräcklig
grund för projektstyrning? Chisholm (1989) medger att det formella
styrsystemet kan vara effektivt, men bara under förutsättning att omgivningen är
känd och oföränderlig och kan hanteras som ett slutet system. I en föränderlig
miljö menar Chisholm (1989) att den formella organisationsstrukturen snarast
kan betrakats som en fara för organisationen. Målet med verksamheten tenderar
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att förloras till fördel för ett okritiskt anammande av regler. Vidare skriver han
att formella system ofta skapar ett avstånd mellan den formella auktoriteten att
fatta beslut och möjligheten att fatta dessa beslut. Detta då den nödvändiga
tekniska informationen inte når fram till beslutsfattarna.

I det formella systemet ifrågasätts framför allt dess möjligheter att lösa
informationsbehovet. Den nödvändiga relevanta informationen når sällan fram
till mottagaren, ett förhållande som ofta inte rättas till förrän det är för sent.
Chisholm (1989) menar att det formella systemet inte är kapabelt att skapa den
gemensamma plattform som är nödvändig i ett samarbetsprojekt. För att skapa
denna plattform krävs tillit och engagemang, något som det formella systemet
inte kan ge. Mot bakgrund av denna kritik måste vi alltså söka efter mer
dynamiska verktyg som förmår hantera förändring och interorganisatoriska
förutsättningar. Verktyg som kan komplettera och delvis ersätta det statiskt
formella styrsystemet.
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4 Kompletterande
projektstyrningsfilosofier

”Projekten återfinns i gränslandet mellan olika
organisationer […] och utgör tillfällen där relationer
mellan olika professioner, funktioner, statusgrupper och
styrsystem etableras och utvecklas. Mycket sker i den
interaktionen, som inte framkommer i den officiellt uttalade
uppgiften.”

(Sahlin – Andersson, 1989, s 26)

Med det citatet vill vi nu ta språnget från det formella projektstyrningssystemet
och beskriva några ytterligare synsätt på projektstyrning och samverkan. Dessa
skall inte ses som alternativa projektstyrningsinstrument, utan snarare som
komplement till den formella strukturen och styrsystemet.

4.1 Hur informell samverkan påverkar
projektorganisationen

Groat (1997) menar att den informella organisationen har underskattats såväl i
styrningslitteraturen som i praktiska sammanhang. Seidman (1980) hävdar att
man måste gå utanför den formella processen för att nå verklig koordination,
medan Chisholm (1989), som är av samma åsikt, skriver att informella
kommunikationskanaler, informella förhandlingar och uppgörelser, samt
ömsesidiga normer direkt och indirekt bidrar till koordinationsprocessen. Vidare
skriver Chisholm (1989) att det informella systemet skapas p g a det formella
systemets tillkortakommanden. Vi kan alltså konstatera att det finns ett
organisatoriskt system utanför det formella och att detta fungerar som ett
komplement till det formella systemet.
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4.1.1 Den informella organisationen och dess
förhållande till den formella

organisationen

”The informal organisation encompasses all of the channels
of interaction and all of the relationships which exist in an
organisation outside the narrow formal relationships
designed into the organisation’s management structure.”

(Groat, 1997, s 40)

Den informella organisationen består av arbetsrelaterade och sociala nätverk. De
arbetsrelaterade nätverken skapas då personer i organisationen medvetet
utvecklar relationer för att förbättra sina positioner i informationsomloppet. Det
sociala nätverket består av vänskapsrelationer och är i lägre grad begränsade till
hierarki och organisationsgränser då de utvecklas utanför den affärsmässiga
logiken. Det sociala nätverkets nytta i organisationen är därför mer oförutsägbart
än det arbetsrelaterade nätverket. (Groat, 1997)

Med betydligt flera informationskanaler och ett snabbare flöde än den formella
organisationen stärker de informella kontakterna organisationens
informationshantering. Till skillnad från den planerade formella organisationen
uppkommer det informella systemet spontant (Groat,1997) och är allestädes
närvarande i organisationen (Chisholm, 1989). I och med att det informella
systemet bygger på gruppbeteende och personliga relationer underlättar det
konsensus där konflikter och meningsskiljaktigheter uppstått.

Det formella systemet kan inte användas förutsättningslöst som ett instrument i
den sammansatta organisationen, då det är omöjligt att specificera alla standards,
beteenden och relationer i varje samarbetande organisation. Informella system
kan då på flera punkter kompensera för det formella systemets brister. De
formella kommunikationskanalerna kan under kaotiska perioder visa sig alltför
långsamma. Informella kanaler kan då överskrida de hierarkiska gränser som
normalt dämpar informationshastigheten. Vidare kommer de informella
kanalerna till nytta när det överhuvudtaget inte finns någon formell kanal som
kan lösa problemet, en situation som nästan är oundviklig men sällan
förutsägbar. (Chisholm, 1989)
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I en organisation med en formell struktur som uppmuntrar kommunikation vid
sidan av de konventionella formella kanalerna tenderar den informella
organisationen att skapas i linje med ledningens intentioner. Att skapa
projektgrupper är ett sätt att formalisera kontakter mellan avdelningar och
organisationer. Om kontakter över avdelnings- och organisationsgränser
hämmas av det formella systemet utvecklar organisationsmedlemmarna en aktiv
informell organisation som karakteriseras av misstänksamhet mot ledningen.
Detta eftersom den informationshämmande organisationen lämnar individen i en
känsla av utanförskap då organisationsmedlemmar har ett behov av delaktighet
och informationsutbyte som det formella systemet inte kan tillfredställa. (Groat,
1997)

Även om informella system kan verka något oklara och ohanterliga, så kan
ledningen uppmuntra och skapa förutsättningar för effektiva informella system.
(Chisholm, 1989) Genom att lämna det formella systemet otillräckligt skapas
incitament för tillkomsten av informella lösningar, samtidigt som dessa i sin tur
kompletterar och stärker det formella systemet. Mellan det formella och
informella råder alltså en slags ömsesidighet. Det kan vara svårt att skilja på vad
som är formellt och informellt. Sahlin – Andersson (1989) menar att det är
viktigt att inte förväxla formella förfaranden med faktiska förlopp. I
projektbeskrivningar fungerar ofta det formella systemet som en
efterkonstruktion av vad som faktiskt har hänt, då viktiga förutsättningar för
genomförandet i själva verket har vilat på det informella systemet.

4.1.2 Förutsättningar för informell samverkan

En viktig del i samordnande av organisationer är att etablera processer för
beslutsfattande som är hållbara. Det är ofta informella normer som ligger till
grund för samarbete. Effektiv koordination kräver ett utvecklande av informella
normer och regler genom att projektmedlemmar får mötas, socialisera och
experimentera. (Chisholm, 1989) Olika grupperingar inom
projektorganisationen utvecklar, genom interaktion, vissa regler och procedurer
som sedan förväntas ligga till grund för det forsatta samarbetet. (Sahlin –
Andersson, 1989)
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Då nya organisationer skapas är det viktigt att tid medges för att utveckla
informella procedurer. De som förväntar sig omedelbara substantiella resultat
från nya organisationer förbiser ofta det faktum att det tar tid och resurser att
skapa informella normer och processer. Problemet förstoras ytterligare då flera
fristående organisationer skall arbeta tillsammans, eftersom inga tvingande
mekanismer är tillgängliga för att stärka samtycke. (Chisholm, 1989)

”Partner cooperation in strategic alliances is a significant
concept because it represents a somewhat paradoxical
situation: firms are supposed to pursue their own interests,
but they are simultaneously required to restrain this natural
pursuit in order to make alliances work.”

(Teece, 1992, s 4)

Denna paradox och risken för opportunistiskt handlande från enskilda individer
och organisationer återkommer i litteraturen. Om risken för opportunism talar
emot uppkomsten av samarbete talar tron på tillit för detsamma. Tillit kan
definieras som en övertygelse om att den medarbetande organisationen på ett
tillfredsställande sätt fullgör sin uppgift. Tillit har i sin tur sitt ursprung i kontroll
och förtroende (Das & Teng, 1998).

Förtroende

Kontroll
Tillit

Figur 6 Tillit

Källa: Egen

När den ena organisationen upplever att den har en tillräcklig kontroll över den
andra parten finns alltså en av förutsättningarna för tillit. Kontroll i detta
avseende ligger utanför den cybernetiska beskrivning som gjordes när vi
behandlade det formella styrsystemet. Här menas snarare en mer informell
kontroll vars syfte är att undanröja risken för obehagliga överraskningar. Det
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kan ses som en process som gör motpartens handlingar mer förutsägbara. (Das
& Teng, 1998)

Förutom kontroll bygger tillit även på förtroende. Alla typer av bilaterala
transaktioner och samarbeten kräver en viss grad av förtroende. Detta byggs upp
i en process där parterna successivt anpassar sig till varandra. (Högberg, 1998)
Förmågan att upprätta ett ömsesidigt förtroende beskrivs, inte helt oväntat, vara
beroende av parternas erfarenheter från tidigare samarbeten (Gulati, 1995).
Därmed får även ryktet en betydelse för relationens uppkomst och kapacitet. För
att tydliggöra skillnaden mellan förtroende och tillit kan man säga att förtroende
(trust) handlar om en positiv förväntan på den andra partens handlingar. Tillit
(confidence) däremot bygger på en övertygelse.

Das & Teng (1998) menar att kontroll och förtroende var för sig inte räcker för
att skapa tillit. Mycket av det som skrivits om tillit behandlar ämnet inom ramen
för mer långsiktiga samarbeten, men kraven måste även ställas vid samarbeten
av mer projektartad karaktär. Då samarbeten i dessa sammanhang ofta är relativt
korta, tillkommer dock ett ökat krav på ett snabbt upprättande av
förutsättningarna.

I interorganisatorisk samverkan finns det olika starka band mellan
organisationerna. Traditionell projektstyrning tenderar att formalisera mer ju
mer komplexa och starka dessa beroendeförhållanden är. Chisholm (1989)
varnar för risken att se den interorganisatoriska projektorganisationen för mer
komplex än vad den är, då detta leder till överdriven formalisering.

Physicians are cencured for performing unnecessary
surgery. Attorneys are discourage from frivolous ligitation.
Should those who pursue unnecessary organization be
looked upon any differently?

(Chisholm, 1989, s 188)

För att undgå risken att överformalisera är det viktigt att beroendeförhållanden
empiriskt analyseras från fall till fall (Chisholm, 1989).
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4.1.3 Informella systemets svagheter

Det informella styrsystemets styrkor verkar vara dess snabbhet, omfattning och
flexibilitet. Men Chisholm (1989) betonar att det även finns svagheter med det
informella systemet. Informella kontakter och grupper skapas genom samtycke
och ömsesidigt förtroende. Resultatet av detta blir att vissa informationskanaler
skapas på grund av en viss organisationsmedlems personlighet. Ytterligare en
svaghet är att det tar tid att skapa ett informellt nätverk. Medan ett formellt
system är färdigt efter sitt upprättande, är det tidskrävande att utveckla den
informella organisationen till en effektiv mekanism för koordination. Detta
gäller framför allt i samarbeten mellan organisationer då de externa kanalerna
måste genomgå många prövningar innan ömsidigt beroende kan skapas.

Även Groat (1997) konstaterar att det finns vissa faror med det informella
systemet. Generellt sett bör mer kommunikation i och utanför organisationen
påverka informationsflödet positivt, men det är även möjligt att felaktig och
motsägande information försvagar organisationens samstämmighet. Det
informella systemet kan även försvåra implementering av nya strategier i
organisationen eftersom den informella organisationen kan uppträda som en
blockerande kraft. Vidare menar Groat (1997) att det informella systemet kan
skapa en annan maktbalans än den som ursprungligen var planerad i det formella
systemet. Makt och inflytande utanför det hierarkiska systemet kan  leda till
ineffektivitet i organisationen.

4.2 Oklarhetens betydelse

Ofta framställs i organisationsteoretiska sammanhang mångfald, komplexitet
och oklarhet som problematiskt. När det gäller styrningen har man sett det som
viktigt att klargöra utgångspunkter och framtida möjligheter och man har velat
sudda ut olika tolkningar och intressen. (Sahlin – Andersson, 1989) Detta var
också essensen i referensramens första kapitel. Planerings-, kontroll- och
informationssystem måste väl bygga på antagandet att klarhet och enighet är en
god grund för handling? Sahlin – Andersson (1989) menar dock att oklarheten är
viktig för att den ger utrymme för separata organisationer att hålla en nödvändig
distans till skeendet, att inte helt påverkas och uppslukas av vad som sker och att
driva egna tolkningar och intressen inom ramen för samarbetet.
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Med en tro på oklarhetens betydelse ifrågasätts även stabilitetens betydelse för
organisationen. Stabilitet ligger till grund för tron att organisationer är
grupperingar som samlas kring ett gemensamt mål. Stabiliteten och synen på
organisationen som något statiskt framgår också av de beskrivningar  som görs
med hjälp av t ex ritade scheman. Sahlin – Andersson (1989) påstår att
organisationen därmed blir en tankekonstruktion, som formar dess aktörers
uppfattningar. Stabilitet och klarhet undviks med hjälp av korta tids- och
planeringshorisonter. En betoning av projektets lösa kopplingar och olika sätt att
söka hålla isär processens olika delar utnyttjas också för att undvika stabilitet.

Om man tror på oklarhetens betydelse, är det självklara målet med det formella
styrsystemet inte att nå optimal klarhet och organisatorisk stabilitet. För att
skapa dynamik och ge de deltagande organisationerna utrymme att själva finna
sin plats i projektorganisationen bör återhållsamhet prägla skapandet av
projektets formella styrsystem.

4.2.1 Motivation ur det oklara

”Många tycker att det är intressant och spännande att
arbeta med projekt. Det ger känslan av att syssla med något
meningsfullt och att vara handlingskraftig, ett avbrott från
en rutinmässig och föga spännande vardag. Att delta i
projekt kan helt enkelt vara ett sätt att ha kul.”

(Sahlin –Andersson, 1989, s 27)

Genomförandet av ett projekt sker med hjälp av projektorganisationens
medlemmar. För att detta skall lyckas krävs därför medlemmarnas stöd och
engagemang. Många projekt misslyckas att uppnå ett optimalt resultat p g a ett
förbiseende av detta förhållande. (Burke, 1993)

Som vi tidigare nämnt är projektorganisationer ofta komplexa och består av
personer med varierande professionell bakgrund och från olika avdelningar. I
interorganisatoriska projekt ökar komplexiteten ytterligare då de samverkande
individerna representerar olika moderorganisationer. Det enda som
sammanbinder deltagarna inledningsvis är projektets organisationsstruktur.
(Harrison, 1992)
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För att motivera projektorganisationen är det, ur ett styrningsperspektiv, viktigt
att ge projektet en unik identitet. Sahlin – Andersson (1989) hävdar att
ärendeformuleringen, d v s den etikett och identitet man ger projektet, är viktig
och bör ses som en del av projektets konstruktion. Genom att beskriva projektet
som extraordinärt kan man samla en projektgrupp, där olika intressen och
betydelser tillåts samspela. Motiveringen bygger på ovanstående resonemang
om oklarhet. Ett projekt som beskrivs som unikt ger också signaler om ett
projekt som inte har någon tidigare motsvarighet och därför inte en mall för sitt
genomförande.

4.3 Pacing

Tidens betydelse för projektet har vi noterat tidigare när vi definierade den som
en av måltriangelns tre hörn. Ancona och Chong (1996) konstaterar dock
förvånat att tiden sällan betraktas som en isolerad nyckelvariabel i allmänna
organisationsteoretiska sammanhang. Inspirerade av biologiska fenomen menar
författarna att människan i hög grad präglas av naturens regelbundenhet och
rytm. Med dessa tankar översatt i ett organisationsteoretiskt sammanhang
betonas risken med att bara studera och arbeta med aktiviteterna som sådana.
Med hänsyn till olika förändringshastigheter, cykler och rytmer både inom och
emellan olika system menar författarna att man kan effektivisera arbetet och
förbättra resultatet av organisationens handlingar. (Ancona och Chong, 1996)

Utifrån dessa resonemang blir det intressant att leta efter rytmmönster inom
organisationer och fråga sig huruvida interna processer står i konflikt med
varandra eller om det råder harmoni (Gersick, 1994). Pacing handlar om att
synkronisera farten och intensiteten i de handlingar som utförs av
organisationens medlemmar. Som en metronom, skapar pacing en förutsägbar
puls för ett företags förändring och utveckling. I synnerhet under oklara
förhållanden kan en strategi byggd kring pacing tillåta organisationen att agera
mer pro-aktivt. Teorin har främst använts för att beskriva arbetssätt i extremt
föränderliga miljöer, t ex inom framväxande teknologier där kravet på ständig
förändring och flexibilitet är stor. Men även i branscher där förändringstakten är
låg kan pacing motverka ett långsamt och reaktivt beslutsfattande som skapar
trögrörlighet och sänker drivkraften. (Eisenhardt & Brown, 1998)
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Gersick (1994) menar att pacing bör fokuseras i en organisation som arbetar
under förhållanden

•  där systemets medlemmar har en deadline som är viktig,
•  där systemmedlemmarna har en betydande kontroll över sina egna

handlingar, och
•  där vägen till och specificeringen av det slutliga målet är åtminstone delvis

obestämt.

Mot bakgrund av detta menar Dahlgren och Söderlund (1999) att dessa tankar
även bör appliceras på projektorganisationen. Resultatet av ett
interorganisatoriskt samarbete i projektform beror i hög grad på de interagerande
parternas förmåga att ömsesidigt anpassa sig och finna ett för projektet
gemensamt tidsperspektiv och en gemensam takt. Det var också genom studier
av projektgrupper som Gersick utvecklade sina tankar om pacing (Gersick,
1994).

Vid en beskrivning av projektorganisationen utifrån teorierna om pacing bör
dess starka psykologiska inverkan belysas. Pacing anses skapa en stark
angelägenhet att klara deadlines och koncentrerar individerna och gruppenergin
kring gemensamma mål. (Eisenhardt & Brown, 1998) Om vi skall fortsätta att
använda metaforer från musikens värld blir, ur ett styrningsperspektiv, de
styrandes uppgift att orkestrera (sätta samman) och dirigera de deltagande
individerna och organisationerna på ett sätt som hjälper organisationen att hålla
takten och som lägger grunden till ett synkroniserat samarbete med ett
gemensamt fokus. (Eisenhardt & Brown, 1998)

4.4 Sammanfattning

Genom att komplettera bilden av interorganisatorisk projektstyrning fick vi
tillfälle att stifta bekantskap med ett antal alternativa åskådningar. För att
sammanfatta kapitlet i mer normativa termer kan man säga att förutom de
formella strukturerna bör man, ur ett styrningsperspektiv, uppmärksamma
betydelsen av informella mönster, osäkerhet och pacing. Med en nära koppling
dessa fyra synsätt emellan, bör man även ta hänsyn till den påverkan de har på
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varandra och den effekt beslutet i ett sammanhang har för förutsättningarna i ett
annat.
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5 Norrköpingsmodellen3

”Det här är en jättestor och tuff omställningsprocess, att få
folk att förstå att Ericsson är slut i Norrköping”

(Platschef, Ericsson Norrköping)

5.1 Bakgrunden till Norrköpingsmodellen

1.700 m
edarbetare

läm
nar fabriken

Våren
1997

25/1
1999

Tillkännagivande om
slutlig avveckling

Fackliga
förhandlingar

Projektpresentation för
projektets intressenter

Mitten av
Maj 1999

Slutet av
Maj 1999

Projektet introduceras
 för de anställda

Projektet startar

Mitten av
Juni 1999

Projektet avslutas

December
2000

Figur 7 Händelseutveckling

Källa: Egen

Som bakgrund till det personalavvecklingsprojekt vi studerar i denna uppsats
krävs en beskrivning av det personalavvecklingsprojekt Ericsson genomförde i
samband med reduktionen av 1700 personer vid kretskorttillverkningen 1997.
Vid det tillfället arbetade Ericsson tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Norrköpings kommun, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen och Trygghetsrådet
för att stödja de berörda. Den gången var det Ericssons personalavdelning,
bestående av som mest 28 personer, som ledde det operativa arbetet. Vid sidan
av personalavdelningens avvecklingsarbete hade Ericsson också valt att i
samarbete med Proffice Karriär & Utveckling AB genomföra ett mindre
                                          
3 Där inget annat anges bygger beskrivningen på internt material och de intervjuer vi
genomfört.
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kompetensväxlingsprojekt i syfte att förbereda ett 15-tal administratörer för de
nya kraven på arbetsmarknaden. Såväl Ericsson som Proffice ansåg att projektet
föll väl ut och projektet kom sedan att ligga till grund för samarbetet inom
Norrköpingsmodellen och för det program som erbjöds de uppsagda i samband
med avvecklingen 1999. I detta mindre projekt arbetade dock de deltagande
organisationerna relativt enskilt och utifrån sina ordinarie rutiner. Av det som
var lyckat och mindre lyckat i samband med uppsägningarna 1997 anser sig
Ericsson ha tagit många lärdomar.

Den 25:e januari 1999 tillkännagav Ericsson beslutet om en slutgiltig avveckling
av verksamheten vid fabriken i Norrköping. Detta blev startskottet på en intensiv
dialog mellan Ericsson och representanter för berörda fackliga organisationer
(Metall, SIF, CF och Ledarna). P g a att facken upplevde att de anställda blivit
illa behandlade av företaget förra gången och eftersom facken blev informerade
först efter nedläggningsbeslutet var fattat var misstron mot företaget stort4.
Viljan att göra en mer omfattande satsning visade sig denna gång finnas hos
båda parter och förhandlingsklimatet mildrades. Ett stort engagemang visade
även Ericssons centrala personalfunktion i Stockholm. Från fackens sida
hänvisade man, när det gällde förebilder för personalavvecklingsprojektet, till
den s k Telia-modellen som tillämpades i samband med 90-talets stora
omstruktureringen av det statliga telekommunikationsföretaget. Facken framhöll
att det var viktigt att den anställde fick fortsatt anställning under tolv månader
samt oförändrade lönevillkor.

Ericsson kom att presentera ett upplägg som byggde på det gamla 15-
personersprojektet och efter ett antal diskussionsrundor där Ericsson och facken
behandlade olika frågor med avseende på bl a genomförande och avtalsmässiga
aspekter tycktes en gemensam syn på problemets lösning finna sin form. När de
båda parterna var överens genomfördes en presentation av projektet, då man
samlade de olika intressenterna för en genomgång i Nyköping. Här fick de
deltagande organisationerna komma med synpunkter på genomförandeformen
och ge sitt godkännande. Vid en officiell upptakt i Åtvidaberg i slutet av maj
introducerades även den operativt ansvariga personalen och

                                          
4 Fackklubbarna vid i Ericsson i Norrköping krävde företaget på skadestånd för brott mot
MBL. (Andersson, 1999:2) Detta var ett krav som fackklubbarna senare tog tillbaka.
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Norrköpingsmodellen sjösattes på allvar i mitten av juni då de första grupperna
av anställda lämnade fabriken till fördel för personalavvecklingsprogrammet.

5.2 Norrköpingsmodellens första månader

Projektets forcerade uppstart satte direkt samarbetet på hårda prov, och det
framgår tydligt av svaren på våra frågor att man stötte på en rad allvarliga
problem i början. Enligt många respondenter tog det ett tag innan
projektorganisationens medlemmar fann varandra. Lokalerna för projektet var
inte färdigställda i tid inför projektstarten, vilket tvingade de två första
grupperna att få sin undervisning i provisoriska lokaler i Norrköpings centrum.
Att projektstarten sammanföll med semesterperioder anses också ha varit en
faktor som förhindrade upprättandet av fungerande rutiner.

Efter en månad kom styrgruppens ordförande att samla de involverade parterna
för att ge sin syn på de ”smågnissel” som fanns i organisationen. Situationen
diskuterades igenom och styrgruppen redogjorde för sina förväntningar på de
samverkande organisationerna. Vidare betonades även betydelsen av
prestigelöshet och öppenhet. Under hösten kom sedan projektet att utvecklas och
vid tidpunkten för vår empiriinsamling (i början av december, 1999) beskrevs
projektet fungera betydligt bättre. Fortsättningsvis redogör vi för dess
uppbyggnad och funktion i en mer detaljerad form.

5.3 De samverkande organisationerna

Inom ramen för Norrköpingsmodellen samlades ett flertal organisationer för att
gemensamt hantera fabriksnedläggningens konsekvenser för medarbetarna.
Organisationerna har olika roller inom modellen och medverkar i varierande
grad till projektets genomförande.

5.3.1 Ericsson
Som initiativtagare och ägare till projektet har Ericsson det övergripande
ansvaret. Det är Ericssons uppgift att koordinera de samverkande aktörerna och
driva arbetet i modellen till ett bra resultat. Ericssons stora utmaning i detta
sammanhang är att förmå de olika intressenterna att arbeta tillsammans utan
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prestige och bortse från den konkurrenssituation som traditionellt finns mellan
vissa organisationer.

Ericsson har vidare en viktig roll då de, tillsammans med Norrköpings kommun,
arbetar aktivt för att förmå andra företag att etablera sig i Norrköping. Detta
arbete har resulterat i flera nyetableringar i Ericssons gamla lokaler. Under 1999
har såväl Xerox, Transcom som Pan Alpina5 startat upp i Norrköping. Syftet
med detta arbete är att dessa företag skall anställa f d Ericssonpersonal.
Eftersom Ericsson betalar programdeltagarnas lön under projekttiden har
Ericsson intresse av att, genom att finna nya arbetsgivare, göra denna tid så kort
som möjligt.

Det är Ericsson som har iordningställt projektets gemensamma lokaler där alla
operativt inblandade parter samlas under samma tak. Verksamheten bedrivs i
delar av de gamla fabrikslokalerna, som man försökt anpassa till de behov
genomförandet kräver. Valet av lokalerna berodde på att de nu stod outnyttjade
och därför var en billig lösning för Ericsson. Många upplever att lokalerna på ett
bra sätt fyller sin funktion, men andra påpekar att det försvårar för individen att
”lämna” Ericsson och tänka i termer av framtida möjligheter. Kritik har även
riktats mot det faktum att lokalerna inte stod färdiga när projektet inleddes och
att vissa materiella brister fortfarande finns efter sex månader.

5.3.2 Proffice
Bemanningsföretaget Proffice hade före Norrköpingsmodellens skapande arbetat
med s k outplacement i ungefär två och halvt år. Företagets huvudverksamhet är
uthyrning av personal, men att erbjuda en alternativ lösning vid
personalavveckling har visat sig vara en lönsam affärsidé. Dessutom ger
verksamheten företaget mer att göra i konjunkturnedgångar då
uthyrningsverksamheten minskar. Norrköpingsmodellen är Proffice i särklass
hittills största personalavvecklingsprojekt. (Andersson, 1999:1)
                                          
5 Xerox trycker handböcker för Ericssons mobiltelefoner och nyanställde 65 personer i
Norrköping. Kundserviceföretaget Transcom lämnade företräde för Ericssonanställda med rätt
kompetens i rekryteringsprocessen. Inledningsvis handlade det om ett 20-tal nyanställningar.
Pan Alpina är ett logistikföretag som på uppdrag av andra Ericssonbolag ansvarar för interna
transporter.
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Från och med den 7:e juni visstidsanställde Proffice Ericssons uppsagda
personal. Av de 597 Ericssonanställda som berördes av nedläggningen av
fabriken i Norrköping var det ungefär 430 personer som gick in i Proffice
program Karriär och Utveckling (K & U). Drygt 160 personer lämnade företaget
omgående för nya jobb, med eller utan Ericssons hjälp, och ytterligare cirka 50
kom att erbjudas avtalspension. Endast två personer valde en ”normal”
uppsägning tillsammans med avgångsvederlag. Vid anställningen i Proffice fick
medarbetarna behålla sina tidigare villkor och löner. Från projektets sida var
man noga med att göra deltagandet frivilligt. Individerna fick själva aktivt fatta
beslut om huruvida de ville delta och sedan skriva in sig.

För det operativa genomförandet av personalavvecklingen använder Proffice två
bolag: Karriär & Utveckling AB, vars uppgift är att ge medarbetarna aktivt stöd
och vägleda dem, samt SPCN Uthyrning AB som har till uppgift att hyra ut
personal till Ericsson under avvecklingstiden. Detta bolag var bara verksamt
under det första halvåret tills dess att produktionen var avslutad och fabriken
avvecklad.

Proffice huvudsakliga uppgift är att, under det år uppgörelsen gäller, erbjuda
kompetensutveckling och stöd till de anställda. Då projektdeltagarna finner en
ny arbetsplats upphör anställningen i Proffice och Ericsson betalar endast, under
den återstående projekttiden, en löneutfyllnad i de fall den nya anställningen ger
en lägre lön. Flera av respondenterna menar att en för Proffice viktig uppgift i
projektet är att i egenskap av arbetsgivare bidra med anställningstrygghet. Man
betonar här vikten av att programdeltagarna ser på sin närvaro som ett jobb, med
den trygghet men även de krav som det innebär. Många pekar på risken för
passivisering då projektdeltagarna kan utnyttja modellens trygghet istället för att
aktivt söka en ny anställning.

Utöver handledare svarar Proffice även för andra tillgängliga resurser från
verksamheten i Östergötland, t ex Jobbcenter, konsulter, rekryterare och andra
aktörer som är uppdaterade på de östgötska företagens personalbehov. Även om
Proffice har ett stort operativt ansvar så framhäver regionchefen för Proffice
vikten av att man externt talar om Norrköpingsmodellen och inte om Proffice
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K & U. Projektets resultat, menar hon, är beroende av samverkan mellan
projektets alla aktörer.

5.3.3 Facken
Varje inblandat fackförbund har en representant i styrgruppen, som är ett forum
för förhandlingar mellan facken och Ericsson. Situationen blir något speciell då
facken förhandlar med Ericsson, trots att de f d Ericssonanställda nu är anställda
av Proffice. Denna situation är enligt platschefen för Ericsson i Norrköping
önskvärd och dessutom reglerad av avtalet mellan Ericsson och Proffice. Efter
det att Norrköpingsmodellen presenterades har facken haft en mycket aktiv roll i
utvecklandet av projektet. Facken var liksom övriga organisationer med och
definierade projektets mål. Vidare har varje handledare som Proffice anställt
blivit granskad och godkänd av facken. I och med övergången från Ericsson till
Proffice fick samtliga anställda behålla sin ursprungliga fackliga anslutning.
Framförallt hanterar facken frågor som rör avtalet mellan Proffice och de
fackliga medlemmarna. En facklig företrädare berättar att det ibland har varit
nödvändigt att gå in och förklara för de uppsagda att med avtalet följer även
vissa krav på den enskilde individen.

Från fackens sida anser man sig vara välinformerade om det som händer i
projektet, även om närheten till själva programmet är begränsad. Fackets
ekonomiska klubb är nedlagd och det är nu upp till medlemmarna att ta kontakt
med sina förtroendevalda. Man betonar från fackets sida vikten av att
styrgruppsmötena hålls i Karriär & Utvecklings lokaler så att medlemmarna ser
att man fortfarande är aktiva. I de fall facken anser sig ha fått information för
sent från K & U har de gått in och markerat sitt missnöje. En facklig
representant menar att den övervägande delen av informationen är av informell
karaktär.

5.3.4 Arbetsförmedlingen
Förutom Proffice är Arbetsförmedlingen den organisation som till störst del
arbetar operativt. Arbetsförmedlingen bistår med fyra heltidsarbetande personer,
varav två arbetar med yrkesvägledning och utbildningsfrågor och två med
platsförmedling. Arbetsförmedlingen arbetar i nära kontakt med handledarna på
K & U. En av de anställda på Arbetsförmedlingen berättar att det även finns ett
ansvar att förmedla kontakter med rehabiliterande institutioner. Ungefär 60
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procent av de uppsagda på Ericsson är över 45 år, och många har efter årtionden
av fysiskt krävande arbetsuppgifter ådragit sig medicinska problem som
försvårar nyanställning.

Arbetsförmedlingens huvudsakliga uppgifter skiljer sig i sak inte från dess
ordinarie arbete. Skillnaden i projektet är dess omedelbara närhet till de
arbetssökande och Proffice handledare. En företrädare för Arbetsförmedlingen
betonar vikten av att resurserna är samlade, men varnar samtidigt för risken att
bli isolerad från sin moderorganisation. Hon säger att det är viktigt att
upprätthålla nära kontakt med sin ursprungliga arbetsplats för att hålla sig
uppdaterad om händelser på arbetsmarknaden som Norrköpingsmodellen kan
dra nytta av.

”Jag var lite orolig från början att exempelvis ’AF’ och
Proffice inte skulle kunna jobba så bra ihop, för man kan ju
tänka sig att de är lite konkurrenter här”

(Facklig representant)

1993 släpptes Arbetsförmedlingens monopol på arbetsförmedling. Under de
första åren när de privata bemanningsföretagen penetrerade marknaden upplevde
man mellan Arbetsförmedlingen och Proffice en tydlig konkurrenssituation.
Både från Proffice och Arbetsförmedlingen menar man att organisationerna
under de år som gått fått en tydligare bild av varandras roller och att samarbetet i
Norrköpingsmodellen inte har påverkats av ett konkurrensförhållande. En
representant för Arbetsförmedlingen menar att samarbetsvilja är en förutsättning
för att kunna arbeta i Norrköpingsmodellen.

5.3.5 Trygghetsrådet
Trygghetsrådets uppgifter i dess ordinarie verksamhet är att ge övertaliga
medarbetare omställningsstöd i form av råd och vägledning samt
avgångsersättning till personer med en viss ålder eller anställningstid.
Trygghetsrådet arbetar på uppdrag av SAF och PTK och deras program omfattar
endast tjänstemän. På Trygghetsrådet betonar man att deras program är helt
frivilligt och bygger på eget ansvar. Individerna måste själva ansöka för att få ta
del av Trygghetsrådets resurser.
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Trygghetsrådets uppgifter i Norrköpingsmodellen är att finnas till för
tjänstemännen när dessa önskar ett komplement till K & U:s aktiviteter.
Ursprungligen ville Trygghetsrådet utföra sitt uppdrag från sina ordinarie lokaler
i centrala Norrköping, men efter påtryckningar från övriga organisationer finns
de nu till hands i K & U:s lokaler en dag i veckan. På Trygghetsrådet framhålls
poängen med att verka på distans då de anställda kan känna att de pratar med
någon annan än sin arbetsgivare. Trygghetsrådet har allteftersom projektet
fortskridit tagit en mer aktiv roll i projektet. Flera av respondenterna beklagar att
Trygghetsrådet inte var med och tog ett större initiativ från början.

5.3.6 Norrköpings kommun, Länsstyrelsen,
Länsarbetsnämnden

Förutom de ovan beskrivna organisationerna finns det tre institutioner som har
en roll utanför det operativa arbetet. Av dessa kan Länsarbetsnämnden sägas ha
medverkat mest. Som Arbetsförmedlingens centrala organ förde de tidigt en
dialog med Ericsson och Proffice. Länsarbetsnämnden är dessutom med och
finansierar många utbildningsprojekt. Detta har i viss mån även Norrköpings
kommun gjort. Deras huvuduppgift har dock varit att, tillsammans med
Ericsson, ansvara för att locka nya företag till orten. Länsstyrelsen har i
förhållande till de övriga organisationerna en mer begränsad roll, och medverkar
i modellen snarast i syfte att hålla sig informerade. Av svaren från flera
respondenter framgår att Länsstyrelsens roll i modellen är oklar.

5.4 Norrköpingsmodellens vision

Norrköpingsmodellens organisationer arbetar tillsammans mot modellens
gemensamma vision:

”Inom högst 12-18 månader säger varje individ: ’Jag har
skaffat mig ett nytt jobb eller är på god väg mot en ny
försörjning och har fått ett fantastiskt stöd genom
samarbetet mellan alla stödresurser.”

(Internt material)

Annorlunda uttryckt är visionen att alla, vid projektets slut, skall ha ett jobb eller
befinna sig i någon form av utbildning eller annan verksamhet som med säkerhet
leder till anställning. Dessutom skall deltagarna känna att Norrköpingsmodellen
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är en starkt bidragande orsak till att de har hamnat i det läget. Visionen
formulerades av alla parter gemensamt och förefaller vara stadigt förankrad i
projektorganisationen.

Efter 30 år på samma företag var det många som förlorade sin trygghet och
identitet när fabriken lades ned. Parallellt med den officiella visionen finns
därför hos många, åtminstone på operativ nivå, en annan ambition, nämligen att
hjälpa individerna genom denna krisprocess. De två målen skapar en viss
konflikt, vilket förtydligas av en medarbetare på Proffice:

”Samtidigt som jag vill att alla skall vara ute före jul, vet
jag att all inte mår bra av att vara ute före jul.”

(Handledare)

Det framgår tydligt att man från Ericssons sida strävar efter att uppnå en snabb
lösning för de anställda. Detta innebär att handledarna ibland upplever att det
krävs en avvägning mellan kvalitet och snabbhet.

För att mäta projektets mer kvalitativa resultat har man utvecklat en enkät som
deltagaren får fylla i regelbundet. Enkäten skall ge en bild av hur deltagarna
upplever sina chanser på arbetsmarknaden, men också programmets upplägg och
handledarnas kompetens. Svaren sammanställs och utvecklingen följs av
projektledningen.

Visionen finns även nedbruten i delmål. Dessa är uttryckta i antalet utslussade
individer vid olika tidpunkter. Dessa delmål följs upp och efter sex månader
konstaterades att projektet låg före den plan delmålen angav. Samtidigt kunde
man se att projektet förmodligen hade den svåraste tiden framför sig. För att
visionen skall uppfyllas krävs en betydligt högre frekvens av nyfunna
arbetsplatser under våren. Faktum är att de flesta av respondenterna är eniga om
att visionen inte är helt realistiskt. Under ett handledaremöte på Proffice
framkom att en högt ställd målsättning är att finna en långsiktig lösning för 500
av de knappt 600 medarbetarna. Samtliga respondenter menar dock att visionen
är den enda tänkbara.
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Organisationens medlemmar är överens om att de resurser modellen förfogar
över under de första månaderna inte satt några gränser för visionens
uppfyllande. Även den tidsram man givit projektet anses generellt sett vara
tillräcklig. Åtminstone menar de flesta att en längre avvecklingsperiod inte i
någon högre grad skulle öka möjligheterna att uppnå visionen.

5.5 Norrköpingmodellens
organisationsstruktur

I syfte att nå visionen med gemensamma resurser har en projektorganisation
upprättats.

Styrgrupp

Samrådsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsutskott/
Förhandlingsgrupp

Proffice K & U

Figur 8 Norrköpingsmodellens organisation

Källa:Internt material

Styrgruppen är projektets beslutande organ. Som ett utskott till styrgruppen
finns en förhandlingsgrupp som har till uppgift att hantera individärenden som
kräver en diskussion mellan något fack och Ericsson. Arbetsgruppen är en mer
operationellt orienterad enhet, medan samrådsgruppen beskrivs som en
koordinationspunkt för projektets rapportering till olika intressenter. Längst ned
i modell finner vi Proffice K & U, den del av Norrköpingsmodellen med
närmast koppling till de uppsagda individerna.
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5.5.1 Styrgruppen
I styrgruppen är Ericsson och facken representerade. Sammansättningen består
av tre representanter från Ericsson och en från vardera inblandat fackförbund;
SIF, Metallarbetarförbundet samt Ledarna. CF, som från början medverkade, har
nu lämnat styrgruppen då ingen civilingenjör är kvar i projektet. Enligt
Ericssons personalchef, tillika ledamot i styrgruppen, finns det inget syfte att fler
organisationer har tillträde till styrgruppen. Han menar att styrgruppen är en
plats för förhandlingar mellan fackförbunden och Ericsson.

Intressant att notera är att projektledaren i K & U endast är adjungerad, och
inledningsvis deltog i begränsad utsträckning i styrgruppens mötesverksamhet.
Detta skapade viss frustration i arbetsgruppen, där projektledaren sitter och där
man ansåg att kommunikationen mellan de båda grupperna blev lidande. Det
framgår tydligt av intervjumaterialet att projektledarens medverkan i
styrgruppen har blivit av allt större betydelse vartefter projektet har fortskridit
och att det har saknats en formell informationskanal mellan arbetsgruppen och
styrgruppen. Efter begäran att få permanent tillträde till styrgruppen medverkar
numera projektledaren vid samtliga styrgruppsmöten även om hon officiellt
fortfarande är adjungerad.

Styrgruppen som träffas en gång varannan vecka har fyra stycken huvudansvar.
Först och främst är det styrgruppen som initierar åtgärder i
Norrköpingsmodellen. Vidare fattas beslut om policys eller förändringar av
sådana. För det tredje följer styrgruppen även upp arbetet i projektet utifrån
förväntade resultat. I samband med dessa kontroller kallar styrgruppen in olika
ledamöter från arbetsgruppen för rapportering om hur många som har lämnat
projektet till fördel för annat arbetet, hur många som kommit in på utbildningar
och hur många som är ute på praktik. Under dessa möten kontrollerar
styrgruppen hur projektet ligger i tiden samt om uppsatta delmål har uppfyllts.
För det fjärde är styrgruppen beslutsforum för de frågor som ej kan hanteras i
arbetsgruppen. Det rör sig framförallt om frågor av ekonomisk karaktär. Det kan
t ex gälla huruvida en utbildning skall betalas av Ericsson. Avgörande i sådana
frågor är om åtgärderna förväntas leda till ett framtida arbete. Styrgruppen kan i
dylika ärenden låta Arbetsförmedlingen bedöma om utbildningen är
framtidsinriktad.
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Man betonar från styrgruppen att kontrollverksamheten i styrgruppen leder till
åtgärder. Ett exempel på detta är att styrgruppen ansåg att programmet var för
lite individanpassat. En facklig representant berättar att programmet anpassades
sedan styrgruppen tagit beslut i ärendet. I styrgruppen låter man inte rösträtten
styra beslutsfattandet, utan alla beslut förhandlas fram mellan parterna tills det
att samförstånd råder. I praktiken skulle en total oenighet mellan fack och
Ericssons ledning leda till formella MBL-förhandlingar och därefter centrala
förhandlingar, ett förfarande man hittills inte har behövt använda.

Under styrgruppen finns det ett arbetsutskott. I detta utskott kan uteslutning ske
av individer som ej aktivt deltar i programmet. En sådan uteslutning föregås av
förhandlingar mellan Ericsson och det fack till vilket deltagaren är anslutet. I
arbetsutskottet, som således byter sammansättning beroende på inblandad
fackförening, sitter även Proffice med.

5.5.2 Samrådsgruppen
I samrådsgruppen samlas projektets samtliga intressenter. Ungefär varannan
månad träffas representanter för Ericsson, facken, Proffice,
Länsarbetsnämnden/Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, Norrköpings kommun
och Länsstyrelsen. Syftet med samrådsgruppen är att stämma av att arbetet
mellan de berörda parterna i modellen sker enligt de intentioner som
deklarerades i samband med att modellen presenterades. Vidare är det i
samrådgruppen som beslut fattas om förändrad inriktning för någon av parternas
arbete.

Samrådsgruppen är även ett forum där de inblandade parterna har möjlighet att
ge synpunkter på de övriga organisationernas arbete. Då en av
Arbetsförmedlingens fyra resurser skulle lämna projektet hade
Arbetsförmedlingen inte för avsikt att ersätta denna resurs. Detta motsatte sig
såväl facken som Ericssons ledning, varpå ärendet togs upp i samrådsgruppen.
Där förmådde Ericsson, genom påtryckningar via Länsarbetsnämnden,
Arbetsförmedlingen att ersätta den förlorade resursen. Enligt Ericssons
personalchef finns det, tack vare samrådsgruppen, goda möjligheter att påverka
de andra organisationerna även då man formellt inte är överställd dessa.
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5.5.3 Arbetsgruppen
I arbetsgruppen sammanträder företrädare för Ericsson, Proffice och
Arbetsförmedlingen en gång i veckan. Dessutom är Trygghetsrådet adjungerade.
Arbetsgruppen behandlar frågor av mer operativ karaktär. Dess huvuduppgifter
är att

•  ta beslut utifrån policys angående t ex jobb, praktik och utbildningar,
•  koordinera arbetssätt och arbetsfördelning mellan berörda parter inom

modellen,
•  koordinera rekrytering till nya jobb, t ex nya företag eller företag som växer,
•  sammanställa och inventera tillgängliga jobb,
•  stödja och informera K & U och SPCN Uthyrning,
•  koordinera yrkesutbildningar, samt
•  följa upp resultat och åtgärder.

I arbetsgruppen är det Ericsson som ansvarar för frågor angående lokaler,
administration och finansiering samt leder arbetsgruppens verksamhet.
Arbetsförmedlingen behandlar frågor som rör platsförmedling samt yrkes- och
utbildningsvägledning. Även Trygghetsrådets ansvar är att vägleda i yrkes- och
utbildningsfrågor. Proffice ansvarar för personalen och verksamheten i K & U.
Intervjumaterialet visar att beslut fattas genom diskussion och att
röstningsförfarande inte tillämpas.

Två representanter från arbetsgruppen berättar att de har haft vissa problem att
få styrgruppen att ta tag i de frågor som vidarebefordrats dit. Vidare anser en
representant för arbetsgruppen att styrgruppen i vissa fall har fattat beslut som
borde har bearbetats på ett tidigare stadium i arbetsgruppen. En annan
företrädare för arbetsgruppen menar att styrgruppen har visat en viss brist i att
tillmötesgå arbetsgruppens beslut. Samma person menar samtidigt att det till
viss del kan bero på att arbetsgruppen inte har varit tillräckligt tydlig.
Uppfattningen har dock resulterat i ett ifrågasättande av styrgruppens inblick i
den operativa verksamheten.
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Ett annat problem inom arbetsgruppen rör de personer som har bytt arbetsgivare
från Ericsson till Proffice. Dessa känner en viss osäkerhet kring frågan inför
vem man är ansvarig:

”Det har varit lite otydligt vad jag gör åt Ericsson och vad
jag gör åt Proffice. Jag är ju Proffice-anställd, men är det
uppdrag Ericsson eller uppdrag Karriär & Utveckling?”

(Ledamot, arbetsgruppen)

5.5.4 Proffice K & U

I Proffice K & U följer alla f d Ericssonanställda ett program som Proffice har
utvecklat för kompetensutveckling. Varje program leds utav en av 15
projektanställda handledare. Dessa ansvarar var och en för en grupp om 15
personer. Innan programmet startar får samtliga programdeltagare en individuell
kompetensinventering som genomförs av Proffice och Arbetsförmedlingen.
Syftet är att kartlägga varje individs färdigheter och faktiska kompetens samt
önskemål om framtida yrkesinriktning. I programmet varvas praktikperioder
med det arbete som individerna genomför i studiegrupper. Verksamheten på K
& U består inledningsvis av en själv- och omvärldsanalys. Vidare ges den
anställde kunskaper i att söka jobb, något som han/hon senare får användning
för i samband med den bearbetning av arbetsmarknaden som skall leda till att
individen slussas ut till ny försörjning.

Förutom de formella mötesplatser i styr-, arbets-, och samrådsgruppen har även
handledarna möten varje måndag och fredag. Varannan vecka medverkar
representanter för Arbetsförmedlingen. En handledare berättar att det finns ett
mycket stort informationsbehov hos handledarna och hon betonar vikten av att
upprätta informella informationskanaler. På grund av handledarnas direkta
närhet till varandra träffas de varje dag. Gällande frågor som rör programmets
utformning så går handledarna direkt till projektledaren. Handelarna har inte
bara ett stort informationsbehov, utan även ett informerande ansvar gentemot
programdeltagarna.

Många av våra respondenter klargjorde att handledarjobbet är ett mycket
psykiskt krävande arbete. Enligt en handledare är de inte tillåtna att ingå
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terapeutiska samtal med individerna. De skall då sådana behov finns
vidarebefordra individen till en kurator eller en psykolog. Detta till trots framgår
det tydligt att handledarna får arbeta med individerna på ett personligt plan.
Enligt projektledaren på K & U är det därför av stor vikt att handledarna  själva
får personlig handledning. Den personliga handledningen, antingen enskilt eller
i grupp, skall fungera som en ventil för handledarna där dessa får lufta sina
känslor och åsikter.

Projektledaren ansvarar, enligt henne själv, för att ge handledarna i K & U
förutsättningar att kunna utföra ett så bra jobb som möjligt. Hon betonar att hon
endast är formell projektledare över Proffice personal, och att verksamheten i  K
& U regleras av det skrivna avtalet mellan Proffice och Ericsson. Med stöd av
avtalet kan Ericsson kräva att alla individer erhåller samma program. Enligt
projektledaren är därför Proffice noga med att vårda affärsrelationen med
Ericsson, varför projektledaren inledningsvis varit relativt dominerande för att
likställa de 15 handledarnas verksamhet. Hon betonar dock samtidigt
handledarnas möjligheter att anpassa sina program efter respektive grupp, allt
inom programmets ramar.

Projektledaren har en viktigt funktion som informationskälla för projektets alla
deltagare. Hon medger att det är ett betungande informationsansvar som innebär
stora svårigheter att förmedla all relevant information till rätt mottagare. Hon
anser inte att det går att effektivisera informationsflödet med fler medarbetare,
möjligtvis med en annan organisatoriskt lösning.

5.6 De olika relationerna

Centralt för projektets framgång är de deltagande organisationernas förmåga att
samverka. När vi har studerat olika relationer organisationerna emellan har vi
valt att koncentrera oss på de organisationer som agerar operativt i närhet till
programdeltagarna. Detta innebär att Norrköpings kommun, Länsarbetsnämnden
och Länsstyrelsen är exkluderade i figuren nedan.
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Ericsson

Arbets-
förmedlingen

Proffice

Trygghets-
rådet

Facken

Figur 9 Samverkan i Norrköpingsmodellen

Källa: Egen

5.6.1 Ericsson - Proffice

Då Ericsson är projektets ägare och Proffice kan ses som huvudexekutör finns
en tydlig koppling de två organisationerna emellan. Samarbetet och förtroendet
organisationerna emellan sägs vara positivt påverkat av det faktum att
organisationerna känner varandra från tidigare samarbeten. Relativt övriga
organisationspar präglas förhållandet Ericsson/Proffice av den affärsrelation de
båda parterna ingått. Ericsson är på ett tydligt sätt överordnade Proffice, som
utför sina handlingar på uppdrag av Ericsson. Däremellan upplever vi ett
samarbete som i hög grad bygger på formella grunder.

5.6.2 Ericsson-Facken

”Över huvud taget tycker jag att man den här gången har
varit lyhörd från företaget.”

(Facklig representant)

Den grad till vilken Ericsson och facken förmår samarbeta påverkar i hög grad
projektets resultat. I synnerhet i samband med projektets födelse var det viktigt
att parterna fann gemensamma och fungerande lösningar på projektövergripande
problem. Då dessa organisationer tillsammans utgör projektets styrgrupp bär de
även det yttersta ansvaret för projektets löpande verksamhet. Som framgått
sedan tidigare beskrivs denna relation som väl fungerande.



Norrköpingsmodellen

55

5.6.3 Ericsson - Arbetsförmedlingen

Vad gäller Ericsson och Arbetsförmedlingen koordineras deras samverkan i hög
grad via Länsarbetsnämnden. Detta exemplifieras av de påtryckningar från
Ericsson i samrådsgruppen som ledde till att Arbetsförmedlingen bibehöll sina
ursprungliga resursinsatser. Men det finns även en mer direkt koppling, då
Arbetsförmedlingen är adjungerade i styrgruppen och där har till uppgift att
redovisa resultaten av sin verksamhet. Ericssons uppgift att hålla
Arbetsförmedlingen underrättad om resultatet av den verksamhet som syftar till
att skapa nya företagsetableringar bidrar ytterligare till behovet av ett väl
fungerande samarbete organisationerna emellan. Direkt finns inga tydliga
informella kontakter utan samarbetet begränsas till de formella forum där
organisationerna är representerade.

5.6.4 Proffice – Arbetsförmedlingen

”Det ska funka, så vi träffas kontinuerligt”

(Handledare)

En av projektets mer kritiska relationer är den mellan Proffice och
Arbetsförmedlingen. Projektorganisationen tycks vara överens om att för att den
vardagliga verksamheten skall fungera på ett optimalt sätt krävs ett lyckat
samarbete mellan Proffice och Arbetsförmedlingen. Förutsättningar upplevs
utifrån ett externt perspektiv som svåra, då organisationerna i många avseenden
kan ses som två konkurrerande aktörer på samma spelplan. Medvetenheten om
detta problem både hos Ericsson, men även hos Arbetsförmedlingen och
Proffice har varit viktig. Ericsson har varit noga med att uppmuntra och kräva
öppenhet och prestigelöshet. Från Arbetsförmedlingen handplockades fyra
medarbetare vilket positivt påverkade engagemanget både inför projektet och
samarbetet med Proffice. Att många av Profficemedarbetarna endast är
projektanställda och snarare känner en tillhörighet till projektet än till Proffice
som företag förefaller också bidra till en ökad öppenhet och vilja att samarbeta
med andra medverkande. Trepartssamtal är ett konkret exempel på samverkan i
formell miljö dessa två organisationer emellan. I samband med dessa diskuteras
tillsammans med individen dennes utveckling och möjligheter.
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5.6.5 Proffice – Trygghetsrådet

”Jag tror att Proffice känner att det här är deras projekt
och att de vill vara herren på täppan.”

(Facklig representant)

En relation som fått ganska litet utrymme i projektet är den mellan Proffice och
Trygghetsrådet. Det förefaller som om konkurrensen är högre mellan Proffice
och Trygghetsrådet än mellan Proffice och Arbetsförmedlingen. Många av
kurserna och programmen i Trygghetsrådet respektive Proffice har stora
likheter, och detta kan vara ett skäl till att Trygghetsrådet har hållit sig lite i
bakgrunden. På Trygghetsrådet pratar man om ”en konflikt i huvudet”. De vill
samarbeta och nå ett bra resultat i Norrköpingsmodellen, samtidigt som de också
måste skydda sin kompetens inför framtiden. I samarbetet mellan
organisationerna har Ericsson tryckt på vikten av att organisationernas
verksamhet inte överlappar varandra, utan istället kompletterar varandra.

Till skillnad från Proffice K & U, där mycket av verksamheten sker i grupp,
arbetar man på Trygghetsrådet till högre grad med individuella lösningar. Vidare
har man i Trygghetsrådet sekretess, vilket gör att man inte diskuterar
programdeltagares fall då dessa inte är med. Detta till skillnad mot Proffice K &
U där enskilda individers framtid kan diskuteras i t ex styrgruppen eller i
arbetsgruppen. Orsaken till detta är att Trygghetsrådet betraktar de uppsagda
som kunder, medan man på Proffice ser dem som anställda. Ytterligare en
skillnad mellan de två organisationerna är den tidshorisont mot vilken de
arbetar. På Proffice arbetar man, naturligt nog, mot den uppställda tidsramen,
medan man på Trygghetsrådet har en beredskap under fem år. Trygghetsrådet
menar utifrån egna erfarenheter att alla inte kan hitta en långsiktig lösning på ett
år.

5.6.6 Trygghetsrådet – Arbetsförmedlingen

”För mig som vägledare har Trygghetsrådet alltid varit en
naturlig del av mitt arbete på Arbetsförmedlingen”

(Vägledare, Arbetsförmedlingen)
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Mellan Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet finns sedan tidigare en vana att
arbeta tillsammans och en kännedom om varandras verksamhet. Utifrån dessa
förutsättningar tycks de båda parterna snabbt ha funnit formen för ett effektivt
samarbete, som bland annat består i trepartssamtal med tjänstemän och
gemensamma ansträngningar inom området för nyföretagande bland deltagarna.

Utöver de relationer vi redogjort för ovan finns ytterligare ett antal kopplingar
mellan olika organisationer inom projektet. Enligt våra respondenter och enligt
de iakttagelser vi gjort kan dock dessa relationer betraktas som antingen mindre
viktiga eller mindre intressanta med avseende på samverkan.

5.7 Innan vi går vidare...

Med beskrivningen av Norrköpingsmodellen har vi därmed redogjort för vår
bild av projektet. Projektet i sig, dess aktörer och de former man har utvecklat
för sitt samarbete har varit föremål för vår huvudsakliga uppmärksamhet. Våra
iakttagelser kan inte ligga till grund för någon slutlig utvärdering av projektet,
då det i skrivande stund fortlöper. Icke desto mindre ger ett antal intressanta
egenskaper utrymme för den fördjupande analys som utgör fortsättningen på
denna uppsats.
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6 Analys

6.1 Projektorganisationens tidiga behov

”Det är lätt att säga: ’Det här skall vi göra bra
tillsammans!’, men sen har man ju då: ’Hur skall man
göra?’.”

(Platschef, Ericsson Norrköping)

Den stora utmaning projektledningen stod inför vid projektets start var att finna
fungerande former för samarbete. Ett antal organisationer, med förhållandevis
olika samhällsroller och arbetssätt skulle finna en gemensam form för
samarbete. Relationen mellan Arbetsförmedlingen och Proffice är ett exempel
på viktiga och för projektet bärande samarbeten. Ett annat exempel är det mellan
Proffice och Trygghetsrådet. Visserligen begränsas Trygghetsrådets uppgift till
att endast omfatta tjänstemännen, men dessa var trots allt ett 100-tal och
Trygghetsrådet bjöds in i projektet utifrån en förhoppning om
samarbetssynergier. I många avseenden kan sägas att Proffice och
Trygghetsrådet har samma uppgift: Att med sina program stödja individen i sin
jakt på ny anställning och försörjning. Att i detta sammanhang blotta sina kort
inför varandra var inledningsvis inte självklart, vilket resulterade i ett visst mått
av interorganisatorisk suboptimering (Chisholm, 1989). Problemet tog sig
uttryck i ett visst revirtänkande:

”Våra program är våra program”

(Representant, Trygghetsrådet)

Projektets första veckor kom också att präglas av en viss turbulens. Internt
förklarar man detta delvis med tidpunkten för projektets start. Denna
sammanföll med semesterperioder, vilket försenade iordningställandet av
lokalerna och även i andra avseenden tvingade fram provisoriska lösningar. Men
det dröjde även innan projektorganisationens medlemmar hade ”funnit”
varandra. Förutom med stöd av ”semesterteorin” kan förklaringar sökas med
hjälp av Chisholms (1989) tankar kring informella och formella strukturer. Med
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en relativt begränsad formell struktur ställdes i Norrköpingsmodellen tidigt stora
krav på ett fungerande informellt system. Detta tar enligt Chisholm (1989)
längre tid att upprätta och utgjorde därmed till en början ett otillräckligt
komplement.

6.2 Återhållsamhet skapar svängrum

Ur det empiriska material vi samlat efter projektets första sex månader
framträder en tydlig formell struktur i Norrköpingsmodellen. Vid en närmare
granskning av samma material uppfattar vi att det även finns informella mönster
av stor vikt. Vi vill, utifrån teorin och vår beskrivning av Norrköpingsmodellen,
med följande stycken analysera under vilka förutsättningar och på vilket sätt
projektets ledning kan skapa effektiv interorganisatorisk samverkan i
personalavvecklingsprojekt.

6.2.1 Det formella styrsystemet

Som en naturlig utgångspunkt finner vi projektets organisation och de konkreta
rutiner som upprättas för att underlätta måluppfyllelse och samverkan mellan
involverade organisationer. Den organisation och de roller som valdes för
Norrköpingsmodellen stämmer i många avseenden med den struktur som
beskrivs i teorin (Wisén & Lindblom, 1997). Ericsson har varit noga med att
visa på sin roll som uppdragsgivare och projektets ägare. Under projektets första
sex månader har Ericsson även varit aktiva och tagit ett stort ansvar genom sin
plats i styrgruppen. Något som är lite speciellt i sammanhanget är de fackliga
organisationernas medbestämmanderätt. Denna präglade i hög grad det arbete
som låg till grund för projektets utseende, mål och organisation. Ser man facken
som en del av Ericssons ledning ter sig detta förhållande dock naturligt. Utifrån
de beskrivningar vi givits om det arbete som låg till grund för projektet anser vi
att betydelsen av att engagera och i så hög grad som möjligt tillmötesgå fackens
önskemål är en viktig förutsättning för dylika projekts framgångar. Detta i
synnerhet då facken ofta gör sin röst hörd via media och via andra forum i stor
utsträckning påverkar omgivningens och projektdeltagarnas inställning till
projektet.

Till skillnad från vad Wisén & Lindblom (1997) förespråkar, förefaller
styrgruppens representanter vara valda utifrån formella kriterier och inte i första
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hand utifrån sakkunskap. Denna konstruktion har man valt med hänsyn till
behovet av ett enskilt förhandlingsforum, där beslut som berör medarbetarna
skall fattas under arbetsmarknadspolitiskt korrekta förhållanden. Som en viktig
komponent i projektorganisationen anser vi att styrgruppen redan från början
borde ha haft en mer professionell sammansättning. Enligt vissa personer i
projektorganisationen saknades initialt i styrgruppen en representant för
arbetsgruppen, vars uppgift skulle vara att vidarebefordra information mellan de
båda grupperna. Den kommunikationskanal som ursprungligen var upprättad
mellan styrgrupp och arbetsgrupp var i hög grad ensidig, då styrgruppen endast
utifrån sina behov kallade upp någon av de adjungerade representanterna för
arbetsgruppen. I dessa fall kallades de inte upp i egenskap av
arbetsgruppmedlem utan som företrädare för sin moderorganisation. För att
tillmötesgå båda gruppernas informationsbehov anser vi att åtminstone en
person formellt bör agera i både styrgruppen och arbetsgruppen. Mot bakgrund
av det ömsesidiga beroende som finns mellan styrgruppen och projektledaren
(Andersen et al, 1994) borde denna person lämpligen vara projektledaren.
Förutom att förbättra informationsflödet, skulle en sådan närvaro öka
projektdeltagarnas känsla för delaktighet i de beslut som rör den operativa
verksamheten. För att inte inkräkta på Ericssons och fackens suveränitet, anser
vi att denna ytterligare representant i styrgruppen inte nödvändigtvis behöver ha
någon beslutande funktion, utan i första hand, med stöd av sin operativa
kännedom, ha en problemaktualiserande och rådgivande roll i vissa frågor. Att
projektledaren senare givits regelbunden access till styrgruppen tyder på att
problemet uppmärksammats.

Som forum för samtliga deltagande organisationer har man i
Norrköpingsmodellen valt samrådsgruppen. Denna har sin motsvarighet i vad
Wisén & Lindblom (1997) kallar för referensgrupp. Dess koordinerande
funktion tycks vara viktigast i projektets uppstart då organisationerna söker sina
roller och projektet sin form. Därefter utvecklas samrådsgruppen till att endast
vara en flödescentral för information. Samrådsgruppens betydelse för
Norrköpingsmodellen skall inte underskattas. Samrådsgruppen är den enda
formella informationskanalen för Länsarbetsnämnden, Norrköpings kommun
och Länsstyrelsen. Vidare tillåter samrådsgruppen organisationerna att komma
med synpunkter på övriga organisationers agerande. Vi upplever att
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samrådsgruppen har en viktig symbolisk funktion då den visar på samtliga
organisationers delaktighet.

När det gäller projektledarens roll kan man säga att den i Norrköpingsmodellen
har fått en tämligen operativ prägel. Med Proffice som uppdragsgivare har hon i
första hand fått till uppgift att stödja handledarna och koordinera den vardagliga
verksamheten. Endast delvis kan man säga att hennes befogenheter ger
möjlighet att utföra det arbete som Lientz & Rea (1995) beskriver som
projektledarens; att styra resurser, utveckla projektplanen och agera intermediär
mellan styrgrupp och arbetsgrupp. Anledning till detta förhållande är att hon
endast ser sig själv som projektledare för K & U, och i första hand utgör en
informationskanal mellan övriga inblandade organisationer. Det vi upplever som
problematiskt med denna situation är att det på operativ nivå saknas en person
med tillräckligt beslutsfattande mandat. Denna misstanke har dock inte styrkts
av någon respondent.

Projektgruppen (Wisén & Lindblom, 1997) motsvaras i det aktuella fallet av
arbetsgruppen. Dess representanter är i första hand inte valda utifrån
tjänsteställning utan med hänsyn till fackkunskaper och samarbetsförmåga. Att
arbetsgruppens sammansättning, likt de rekommendationer Lientz & Rea (1995)
ger, inkluderar alla operativt inblandade parter, har haft en positiv inverkan på
verksamhetens effektivitet.

I fallet Norrköpingsmodellen finns det inga dokumenterade strategier för
projektets styrning. Däremot finns det i många avseenden rutiner som syftar till
att styra planering, kontroll och information. I samband med de tidiga
uppsamlingsmötena definierades i stora drag, utifrån tillgängliga resurser, de
olika organisationernas roller. I ett samarbetsprojekt måste det vara en
förutsättning att de deltagande organisationerna har en uppfattning om vad som
förväntas av dem. För vissa individer har det varit otydligt inför vem man är
ansvarig och vilka arbetsuppgifter som tjänsten medför. Detta gäller framförallt
de personer som tidigare var Ericssonanställda, men som i projektet formellt är
anställda av Proffice. För samtliga aktörer på operativ nivå har det handlat om
att utveckla sina egna arbetsuppgifter. I något mindre grad kan detta dock sägas
gälla handledarna, som delvis varit styrda av det program deltagarna skall följa.



Analys

63

Trots behovet av individuellt utrymme anser vi att det åligger projektledningen
att inledningsvis klargöra vad tjänsten består i och inför vem man är ansvarig.

Den frihet projektorganisationens medlemmar givits när det gäller att forma sina
egna roller beror, i våra ögon, dels på ett förtroende på högre nivå för
organisationsmedlemmarnas förmåga att ta ansvar. Organisationens starka
engagemang och visionens tydliga förankring har sannolikt bidragit till att
individerna också tagit detta ansvar. Den frihet som givits aktörerna får nog
också tillskrivas det faktum att projektet delvis saknade en mall, vilket tvingade
medlemmarna att i hög grad förlita sig på erfarenhet och intuition.

Den traditionella projektstyrningsteorin förespråkar en detaljerad projektplan
(Lockyer & Gordon,1996) med tydligt definierade och tidsplanerade bärande
aktiviteter (Wisén & Lindblom, 1997). Övergripande kan man dock säga att
Norrköpingsmodellen hela tiden söker nya former och att de bärande aktiviteter
som Wisén och Linblom (1997) efterlyser inte går att finna i en formell
projektplan.  I den gemensamma projektplanen kan endast organisationernas
rollfördelning och ansvar utläsas. På projektets lägsta nivå styrs handledarnas
verksamhet av det program som de arbetssökande följer under året. Vi noterar
dock att programmet har en tidsmässig flexibilitet då olika programdeltagare
utför olika moment under olika långa tidsperioder. Vi kan således konstatera,
precis som Lockyer & Gordon (1996), att projektplanen har en ökande mängd
detaljer ju längre ner i projektorganisationen man kommer. Vi ser även att
Norrköpingsmodellens projektplan i låg utsträckning begränsar
projektmedlemmarna till ett förutbestämt mönster. Vi menar att detta är en
förutsättning i ett personalavvecklingsprojekt då en föränderlig arbetsmarknad
ställer krav på en strategisk flexibilitet som tillåter projektet att tillvarata de
möjligheter som dyker upp. Både när det gäller den övergripande och den mer
detaljerade planeringen syns i Norrköpingsmodellen en tydlig målfokusering,
något som måste anses följa den beskrivning Cleland (1994) gör.

Den formaliserade kontrollen sker månadsvis, mot en uppställd plan för hur
många som skall vara utslussade ur projektet vid respektive tidpunkt. Dessa
standards (Cleland, 1994) har fastställts utifrån ett visionsuppfyllande. Förutom
denna kvantitativa måttstock genomförs även attitydundersökningar som syftar
till att mäta deltagarnas motivation och ambition. Dessa rutiner kan i första hand
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ses som ett varningssystem (Lientz & Rea, 1995) som skall göra styrgruppen
uppmärksam på brister och förändringsbehov. Förutom dessa rutinmässiga
kontroller har signaler från den operativa verksamheten legat till grund för
korrigeringar av den ursprungliga planen. Vi kan alltså i Norrköpingsmodellen
även se inslag av ett cybernetiskt arbetssätt likt den bild vi skapat ur teorin
(Anthony, 1988; Cleland, 1994).

Det formella informationssystemet utgörs i det studerade projektet
huvudsakligen av den mötesverksamhet som sker inom ramen för
organisationsstrukturen. Det är dock uppenbart att detta system är otillräckligt
för att tillgodose det stora informationsbehov som finns. Som vi senare skall se
behöver detta inte innebära ett krav på fler möten.

När det gäller informationsbehov aktualiserades detta på deltagarnivå i samband
med projektets start. Även i mer traditionella utvecklingsprojekt torde det vara
viktigt med en smidig inledning, men till skillnad från nyligen uppsagda
människor är inte produkter känsliga för ryktesspridning. De något kaotiska
första veckorna skapade en negativ ryktesspridning hos de personer som ännu
var i produktion. Projektorganisationen hade då heller inte hunnit upprätta
effektiva informationskanaler ut mot de uppsagda för att tillfredställa det stora
informationsbehovet. Informationsflödet måste vara omfattande under en
drastisk förändringsprocess, något som Proffice regionchef fick erfara under
projektets första veckor.

”Även om de fick jättemycket information så kändes det inte
tillräckligt. Därför måste man hitta informationsmodeller
som gör att man inte ens orkar höra på programmets
innehåll för att man är så fullproppad med information så
att det står en upp i halsen.”

(Regionchef, Proffice Östergötland)

Det finns, i personalavvecklingsprojektet, med andra ord ett behov av en
fungerande informationskanal i ytterligare ett led. I Norrköpingsmodellen spelar
här handledarna en viktig roll, då det framförallt är dessa som har den vardagliga
kontakten med programdeltagarna.
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6.2.2 Det informella styrsystemet

Chisholm (1989) menar att det informella systemet skapas p g a, samt
kompletterar det formella systemets brister. Vi har tydligast kunnat identifiera
det formella systemets tillkortakommanden då det gäller informationskanalerna.
Ett exempel är att handledarnas omfattande informationsbehov kräver dagliga
informella möten. I mitten av det informella systemet hittar vi projektledaren
som uppsöker och vidarebefordrar information i hög grad utanför den formella
mötesverksamheten. Företrädare för samtliga organisationer inblandade i den
operativa verksamheten anger projektledaren som en viktig informationskälla i
det som Groat (1997) benämner det arbetsrelaterade nätverket. Projektledarens
viktiga roll som operativ beslutsfattare och informatör har även blivit tydliggjord
för styrgruppen. Från att, initialt, endast haft en avrapporterande funktion deltar
hon nu i förhandlingar med facket och har även fått en mer beslutfattande
funktion i styrgruppen. Detta resonemang aktualiserar Sahlin-Anderssons (1989)
uppmaning att inte förväxla det formella systemet med det faktiska förloppet.
Det är i Norrköpingsmodellen tydligt att projektledarens formella funktion i
styrgruppen varit otillräcklig för en effektiv samverkan mellan styrgrupp och
Proffice K & U och att det informella systemets reflexer har kompletterat denna
otillräcklighet.

Groat (1997) varnar för att organisationsmedlemmarna kan känna
misstänksamhet gentemot ledningen om det formella systemet hämmar
informella kontakter över avdelningsgränser. Vi kan konstatera att frånvaron av
en formell representant i styrgruppen har lämnat vissa representanter ur
arbetsgruppen i en känsla av utanförskap. Detta har i sin tur, från arbetsguppens
sida,  skapat vissa negativa attityder avseende samarbetet mellan styrgrupp och
arbetsgrupp.

Chisholm (1989) betonar vikten av att skapa en gemensam plattform för
organisationerna som projektet kan bygga på. Denna plattform bygger på en
ömsesidig tillit mellan de samverkande organisationerna. Vidare skriver Das &
Teng (1998) att tillit skapas utifrån organisationernas förtroende för varandra
och deras kontroll över varandra. Vi kan med stöd av intervjumaterialet
konstatera att de förberedande mötena i Åtvidaberg och Nyköping givit
organisationerna ett tidigt tillfälle att bekanta sig med varandra. Dessa två
förberedande möten och andra formella och informella möten har givit
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organisationerna möjligheter att skapa ömsesidigt förtroende för varandra.
Däremot verkar det inte som kontrollbehoven uppfylls genom mötesverksamhet.
Om vi antar att samtliga organisationer har förtroende för varandra kan vi vidare
diskutera kontrollens betydelse för tillit. Vi kan utifrån det empiriska kapitlet se
att relationerna mellan Proffice och Trygghetsrådet inte har utvecklats i samma
positiva anda som den mellan Arbetsförmedlingen och Proffice. En möjlig
förklaring skulle således kunna vara att organisationerna i den förstnämnda
relationen inte har samma grad av ömsesidig kontroll som i den senare. Detta
kan till stor del förklaras av att Arbetsförmedlingen relativt Trygghetsrådet i
betydligt större utsträckning har en fysisk närvaro i projektets operativa
verksamhet och således träffar Proffice medarbetare dagligen. Det mer
omfattande samarbetet Arbetsförmedlingen och Proffice emellan erbjuder en
ömsesidig inblick i respektive organisations verksamhet.

Vi kan i vår strävan att finna ytterligare förklaringar för de interorganisatoriska
relationernas uppkomst konstatera att tidigare samarbeten också påverkar
processen. Noterbart är att de organisationer som har haft tidigare samarbeten
eller kontakter lättare har knutit interorganisatoriska band. Tjänstemännens
fackliga organisation (SIF) och Trygghetsrådet som under personalavvecklingen
1997 hade ett omfattande samarbete tycks på ett tidigt stadie ha upprättat starka
kommunikationskanaler mellan varandra i Norrköpingsmodellen. Som ett
motsatt exempel på detta förhållande finner vi Proffice och Trygghetsrådet som
enligt respondenterna inte har skapat ett utvecklat informellt kontaktnät. Dessa
organisationer har heller inte samma erfarenheter av tidigare bekantskap.
Chisholm (1989) skriver att det är tidskrävande att skapa ett informellt nätverk,
och en rimlig slutsats är då att denna tid kan kortas om organisationerna redan
har gemensamma erfarenheter från tidigare projekt.

Ytterligare en förklaring bakom de interorganisatoriska bandens karaktär är
enligt Chisholm (1989) organisationernas beroendeförhållande. I
Norrköpingsmodellen ser vi ett starkt beroendeförhållande mellan Proffice
verksamhet och Arbetsförmedlingens. Arbetsförmedlingens verksamhet skapar
nödvändiga förutsättningar för programdeltagarna att finna nya anställningar.
Vidare bedriver de båda organisationerna kompetensutveckling och drar således
fördel av varandras kunskaper om den enskilde invididens förutsättningar.
Trepartsamtalen visar konkret hur dessa synergieffekter kan uppnås.  Precis som
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Chisholm (1989) kan vi se att ett starkt beroendeförhållande förstärker den
interorganisatoriska relationen, och i förlängningen skapar en stark informell
struktur. Vi kan här se att relationerna mellan Proffice och Trygghetsrådet i en
högre grad begränsas till möten i arbetsgruppen, där Trygghetsrådet dessutom
enbart sammanträder som en adjungerad part.

Det informella systemet underlättar konfliktlösning (Chisholm, 1989). En
facklig företrädare bekräftar vikten av att inte vänta på formella möten för att
hantera ett problem. Hon berättar att hon bemöter problemen direkt med den
person och organisation som problemet berör. Vidare får vi av henne en
bekräftelse på att det informella systemet är starkt beroende av
organisationsmedlemmarnas personlighet.

”En del handledare hör aldrig av sig. Men nu var det så att
vi för fjorton dagar sedan hade en person med lite problem,
som en handledare hade jobbat med och hon hade inte
kommit någonstans. Då fick hon rådet att ta kontakt med
mig, och blev fruktansvärt glad och undrade varför hon inte
hade gjort det förut. Hon hade inte tänkt på att vi kunde
göra den nytta som vi gör.”

(Facklig representant)

Citatet bekräftar även påståendet att interorganisatorisk effektivitet beror på
styrkan i de informella kontakterna (Chisholm,1989).

6.2.3 Svängrum och svångrem

Norrköpingsmodellens formella styrsystem bygger i våra ögon på en cybernetisk
grundtanke kring planering, genomförande och kontroll. Dokumentationen är
begränsad till en vision, ett organisationsschema och en kortfattad beskrivning
för vad respektive organisation skall bidra med i modellen. Den regelbundna
mötesverksamhet som bedrivs i olika grupper bör också betraktas som en
formell företeelse. Förutom dessa ramar och rutiner upplever vi att
Norrköpingsmodellen har en låg grad av formalisering. Ett begränsat formellt
styrsystem ger utrymme för individerna i organisationen att själva utveckla
verksamhetens utseende. Precis som Groat (1997) skriver har detta tillåtit
Norrköpingsmodellen att leva sitt eget liv och utvecklas gentemot de externa
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förutsättningarna i enlighet med projektledningens intentioner. Samtidigt krävs
inledningsvis en viss tid för att upprätta ett informellt styrsystem. Under denna
tid odlas och prövas interpersonella kontakter varför en formell grundstruktur
krävs, som förmår vägleda individerna och skapa mötesplatser.
Projektledningens viktigaste uppgift blir därefter att finna en balans mellan det
formella och det informella styrsystemet. Denna balans påverkar i hög grad
förhållandet mellan projektledningens kontroll och projektorganisationens
flexibilitet.

6.3 Oklarhet – en källa till kreativitet
och engagemang

”Det fanns ju ingenting klart, för det här var ju något som
inte funnits tidigare.”

(Regionchef, Proffice Östergötland)

I det fall vi studerat upplever vi att balansgången mellan stabilitet och oklarhet
är lika svår som viktig. Samtidigt som de svaga konturerna i projektets
inledande fas uppenbarligen utgjorde ett stort problem tycks de ur ett annat
perspektiv utgöra förutsättningarna för ett lyckat projekt. Sahlin – Andersson
(1989) beskriver oklarhet som en viktig påverkandefaktor för många projekt. Vi
upplever att detta även gäller Norrköpingsmodellen. I våra ögon har oklarheten i
positiv mening främst påverkat organisationen med avseende på kreativitet och
engagemang.

Från början stod det klart att projektets omfattning och konstruktion gav det en
prägel som saknade motsvarighet. Tillsammans formulerade man en ambitiös
vision, mot vilken inblandade parter hade att arbeta. Men vad hade man att utgå
ifrån? Den stora personalavvecklingsprocess som genomfördes till följd av
uppsägningarna 1997 var i de flestas ögon ett misslyckande. 15-mannaprojektet
med anledning av samma händelse låg visserligen till grund för många tankar,
men kunde, med avseende på storlek och grad av samverkan, inte jämföras med
Norrköpingsmodellen. Telia-modellen var länge fackens referensprojekt, men
detta kände man enbart till utifrån beskrivningar. Ingen av de inblandade
parterna hade någon praktisk erfarenhet från projektet. Vi upplever att dessa
projekt visserligen fanns med i mångas minnen och tankar, men med sina unika
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förutsättningar var organisationerna i väldigt stor utsträckning tvungna att finna
en egen form för Norrköpingsmodellen. Oklarhet förelåg.

Denna oklarhet har av många respondenter beskrivits som en stimulerande och
spännande utgångspunkt. Vissa antyder t o m att dessa förutsättningar var
avgörande för deras medverkan. Det får oss att tro att oklarheten kring projektet
appellerar till en kategori individer som söker utmaningar och som upplever en
önskan och förmåga att utveckla sin egen arbetsuppgift. Ur ett
styrningsperspektiv är det viktigt att odla organisationsmedlemmarnas känsla av
delaktighet i något extraordinärt (Sahlin – Andersson, 1989). Men genom att
beskriva projektet som unikt ger projektledningen också projektorganisationen
ett löfte. Detta löfte består i signaler om kreativt utrymme och möjlighet att
påverka projektets utformning. När projektledningen låter de deltagande
organisationerna själva, utifrån problemet, ta ställning till hur de kan bidra till
visionens uppfyllande infriar man sitt löfte samtidigt som man enligt oss ökar
möjligheterna till synergi. Genom att tillåta de involverade parterna att
sinsemellan lösa många problem på operativ nivå tycker vi även att Ericsson,
som projektets ägare, i hög grad uppfyller sitt löfte. Motsvarande resonemang
borde även vara applicerbart på Proffice, som med anledning av
Norrköpingsmodellen projektanställde sina handledare. Handledarnas stora
engagemang upplever vi vara starkt kopplat till det extraordinära i projektet.
Inom ramen för programmet har de också givits en stor frihet att utforma sina
egen uppgifter och i många sammanhang kompletterar de varandra genom att
utbyta tjänster.

”Vi kallar ofta in varandra. Pär kommer in till min grupp
på måndag och pratar om grupproller och feedback. En
annan kille kommer in veckan därpå och pratar arbetsrätt. I
morgon kommer någon och pratar om manligt och
kvinnligt.”

(Handledare)

Stabiliteten (Sahlin – Andersson, 1989) i Norrköpingsmodellen upplever vi finns
i projektets vision, den formella projektorganisationen och det program
individerna följer. Utanför detta lämnas mycket öppet vilket ger de samverkande
organisationerna utrymme att utveckla modellen och finna situationsspecifika
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lösningar. På så sätt tycker vi att man har utnyttjat oklarheten och hos
organisationsmedlemmarna skapat ett engagemang och en kreativitet som givit
Norrköpingsmodellen flexibilitet.

6.4 Samverkan kring visionen

Vår beskrivning av Norrköpingsmodellen visar på en stark fokusering av
projektets vision. Samtliga respondenter i den empiriska undersökningen var väl
medvetna om Norrköpingsmodellens vision, vilket tyder på att arbetet med att
sprida och förankra visionen får betraktas som lyckat. Detta har säkert
underlättats av att alla organisationer var med och formulerade visionen och av
det faktum att alla organisationer har ett intresse av att visionen uppfylls.

Om vi applicerar visionens formulering på måltriangeln (Burke, 1992) kan vi se
att visionen ger ett mått på de ambitioner man har både vad gäller tid och
kvalitet. Även om den inte är officiell finns också någon form av budget för
projektet och därmed även en kostnadsaspekt. Enligt Lock (1996) prioriteras
ofta en målaspekt framför de två övriga. I Norrköpingsmodellen visar samtliga
organisationer ett engagemang för visionen uppfyllelse, men vi tycker oss se en
viss spridning vad gäller de prioriteringar olika aktörer gör. Trygghetsrådet
verkar relativt övriga ha ett svagt tidsfokus, då man, med uppfattningen att
invididen behöver ett långsiktigt stöd, har en femårig beredskap. Ericssons
agerande präglas av ett ekonomiskt incitament att avsluta projektet så tidigt som
möjligt. Detta tar sig uttryck i den press man sätter på projektorganisationen att
så snabbt som möjligt finna fungerande lösningar för deltagarna. På
Arbetsförmedlingen vet man att vissa individuella fall kräver en längre
tidshorisont. Som organisation är man också medveten om att de individer som
inte finner en lösning med hjälp av Norrköpingsmodellen senare kommer att
belasta Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Proffice arbetar av naturliga
skäl mot att nå slutmålet inom den av avtalet med Ericsson avsatta projekttiden.
Möjligheten till liknande uppdrag beror i hög grad på innevarande projekts
kvantitativa utfall. På handledarnivå upplever vi dock, efter sex månader,
fortfarande en relativt stark prioritering av visionens kvalitetskriterier. Vi kan
således konstatera att visionen visserligen är medvetandegjord hos samtliga
aktörer, men att man, relativt varandra, tycks värdera betydelsen av de tre
målkriterierna olika. För att åskådliggöra våra tankar har vi valt att med följande
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figur visa hur vi upplever att de olika aktörerna förhåller sig till måltriangelns tre
variabler.

KVALITET

KOSTNAD TID

Trygghetsrådet

AF

Proffice
Ericsson

Facken

Figur 10 Aktörerna och måltriangeln

Källa: Egen

Som analysverktyg måste måltriangelns begränsningar påtalas och vi vill betona
att vår bedömning inte bygger på någon kvantitativ data utan att denna figur helt
och hållet baseras på vår egen uppfattning om de olika organisationernas relativa
förhållande till visionsuppfyllandets tre komponenter. Denna analys är intressant
då vi upplever att förhållandet organisationerna emellan påverkar styrkan i det
samarbete som sker inom ramen för Norrköpingsmodellen. Vid effektiv
samverkan måste, enligt teorin, samtliga organisationer arbeta i en för
projektorganisationen gemensam rytm (Eisenhardt & Brown, 1998). De olika
tidshorisonterna, mot vilka man arbetar, borde enligt oss innebära att de
deltagande organisationernas rytm inte konvergerar. T ex måste Trygghetsrådet
något försiktiga medverkan i projektet minska deras möjlighet att finna
projektets puls. Samma organisations begränsade närvaro bör ytterligare påverka
möjligheterna att arbeta i takt med övriga organisationer i modellen. När det
gäller problem relaterade till begreppet pacing (Gersick, 1994) ser vi också en
intressekonflikt mellan de styrande och de operativt inblandade parterna. Vi
upplever att de personer som står i kontakt med programdeltagarna känner ett
starkare ansvar för att programdeltagarna tillåts uppnå önskvärd personlig
utveckling. Då Ericsson har ett större intresse av att påskynda processen uppstår
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ytterligare rytmstörningar. Det är dock svårt att konkret se hur denna obalans
påverkar organisationens effektivitet.

6.5 På jakt efter ett tillstånd

Att inom ramen för projektet förmå organisationerna att agera synkroniserat
handlar i våra ögon om att skapa ett måluppfyllande tillstånd där de
samverkande aktörerna reagerar samtidigt på samma signaler. Om vi ser pacing
som en för organisationen gemensam tidsuppfattning blir denna viktig när man
försöker skapa detta tillstånd. Men detta tillstånd kräver också en balans mellan
det formella och det informella styrsystemet. Det formella systemet ger projektet
dess grundstruktur samtidigt som det riskerar att begränsa organisationens
flexibilitet. Flexibiliteten skapas istället av det informella systemet. Med hjälp
av detta påförs tillståndet en dynamisk egenskap som är nödvändig i en osäker
miljö. Tillståndets dynamiska aspekt förstärks ytterligare genom att projektet
tillförs oklarhet och en unik identitet.
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7 Slutsatser
I ett projekt som syftar till personalavveckling ställs man inför uppgiften att
hjälpa människor som befinner sig i en krissituation och som söker en
meningsfull fortsättning på sin yrkesverksamma karriär. Föremålet för
verksamheten, som därmed skiljer sig från det man vanligtvis arbetar med i
projekt, kommer också i hög grad att prägla de krav som ställs på
projektorganisationen. Att arbeta med individer i denna situation kräver en
värdig människosyn och en förståelse för de problem individen står inför. Att
därmed, inom ramen för personalavvecklingsprojektet, sammanföra
organisationer med kompetens inom detta område är i våra ögon en bra lösning
för ett företag vars kunnande och erfarenhet i första hand rör tillverkning av
kretskort och telefonväxlar. Att dessutom avsätta en generös budget som ger
projektet vida ramar med avseende på tid och kostnader förbättrar ytterligare
förutsättningarna för ett lyckat genomförande.

7.1 Styrning av personalavveckling

Med de speciella förutsättningar som möter ett personalavvecklingsprojekt
måste etik och moral bli viktiga ledstjärnor i hela projektorganisationens
vardagliga arbete. Att engagera socialt ansvarstagande människor är därför
viktigt på alla nivåer. Norrköpingsmodellen har givit oss ett exempel på hur ett
projekt gynnas av en projektorganisation där medarbetarnas känsla och
förståelse för individen varit påtaglig. Det vida perspektiv som omger ett dylikt
projekt när det gäller påverkan på regionen kräver vidare att projektet involverar
offentliga aktörer i form av t ex Norrköpings kommun och Länsstyrelsen. Att
skapa fungerande länkar mellan privata företag och offentliga institutioner blir
därmed en viktig uppgift för projektets styrande organ.

Ett personalavvecklingsprojekt sammanför organisationer med liknande
kompetenser inom samma arbetsområden men där organisationerna arbetar med
olika metoder. Det är därför viktigt att göra projektorganisationen uppmärksam
på detta förhållande och tidigt och tydligt klargöra respektive organisations roll i
projektet. Detta för att undvika onödiga överlappningar och källor till konflikt.
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För att förankra projektet på deltagarnivå krävs vidare att projektledningen, så
långt som möjligt, tillmötesgår fackens önskemål och att fackens goda
individkännedom utnyttjas för att utforma programmets utseende och funktion.
Att varje individ kräver sin egen lösning måste också prägla projektet. Med
avseende på rättvisa och praktisk genomförbarhet finns starka motiv till en viss
grad av standardisering. Men inom ramen för det program deltagarna följer är
det projektorganisationens ansvar att ge utrymme för individuella lösningar som
skapar ett positivt utfall med avseende på kvantitet, men framför allt vad gäller
kvalitet. När det gäller informationsspridningen måste projektledningen även
vara uppmärksam på behovet av information i ytterligare ett led, nämligen ut till
deltagarna. Här krävs en väl fungerande formell kanal från första början.

Projektets inledning blir, i våra ögon, viktigt för personalavvecklingsprojektets
utveckling. Både med hänsyn till deltagarnas rättighet till lika stöd och med
hänsyn till risken för negativ ryktesspridning, måste samtliga involverade parter
direkt engageras maximalt. Av samma anledning ställs också kravet på ett
snabbt upprättande av en fungerande projektorganisation, både materiellt och
personellt.

I vår studie av Norrköpingsmodellen har vi sett hur ett antal, till ursprung och
funktion, väldigt olika aktörer sökt formen för ett fungerande samarbete. Vi har
sett exempel på både suboptimeringstendenser och synergiutnyttjande, fenomen
som i teorin generellt beskrivs som tänkbara effekter av interorganisatorisk
samverkan. Avsikten med denna uppsats var att utifrån ett
personalavvecklingsprojekt studera projektstyrningens möjligheter att skapa
interorganisatorisk måluppfyllelse. Vi kan konstatera att många av våra
iakttagelser förefaller ha en generaliserbarhet som går utanför den del av
projektstyrningen som berör personalavvecklingsprojekt varför vi avslutningsvis
avser redogöra för vad vi upplever som allmänt gällande slutsatser för
interorganisatorisk projektstyrning.

7.2 Om interorganisatorisk
måluppfyllelse

För att förmå samverkande organisationer att nå ett gemensamt mål anser vi att
projektorganisationen måste försättas i ett måluppfyllande tillstånd. Detta
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tillstånd präglas av en synkroniserad och harmonisk samverkan, där de
involverade organisationerna reagerar snabbt och på samma signaler. Med stöd
av de iakttagelser vi gjort med anledning av denna uppsats anser vi att detta
tillstånd skapas genom beaktande av ett antal underliggande faktorer. Dessa kan
sammanfattas i fyra stycken punkter.

Figur 11 Interorganisatorisk måluppfyllelse

Källa: Egen

•  Förstå, fånga, förklara
Utifrån förestående problem och behov bör den övergripande projektledningen
ta ställning till vilka organisationer som skall involveras. Detta kräver en
förståelse för organisationen ifråga och vad den kan tillföra lösningen på det
aktuella problemet. Vidare krävs en förståelse för hur de olika organisationerna
förmår interagera. I ett tidigt skede är det även viktigt att fånga upp de olika
organisationerna genom att involvera dem i problemet och göra dem delaktiga i
formuleringen av projektorganisationens mål. Detta ligger till grund för det
engagemang som krävs vid samverkan mellan flera organisationer, mellan vilka
inga tvingande band existerar. För att minska risken för suboptimering är det
fortsättningsvis viktigt att förklara vad som förväntas av respektive organisation.
Denna process måste präglas av öppenhet och konsensus. Råder inte
samförstånd i detta läge, finns inte heller förutsättningarna att fortsätta.

MålMåluppfyllande
tillstånd

Förstå,
fånga,

förklara

Betona
projektets

särart

Skapa
inblick

Balansera
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•  Betona projektets särart
För att engagera projektmedlemmarna är det viktigt att framhålla projektet som
unikt. Om verksamheten beskrivs som något utöver det vanliga upplevs
projektet som meningsfullt och spännande. Ett projekt utan förebild uttrycker
också ett löfte till projektmedlemmarna om eget ansvar och frihet.  Med detta
löfte följer även ett ansvar från projektledningens sida att uppfylla löftet under
hela projekttiden. Genom att framhålla oklarhet framför stabilitet ökar man
projektmedlemmarnas uppmärksamhet och därmed organisationens förmåga att
reagera på det okända.

•  Balansera
Då informella system kräver tid för att utvecklas är det viktigt att i ett tidigt
skede upprätta en fungerande formell stomme runt vilken ett informellt nätverk
kan ta form. I det interorganisatoriska projektet utgörs denna stomme av ett antal
forum där representanter för de olika organisationerna förs samman i syfte att
med kompletterande kompetenser uppnå synergi. För projektets genomförande
måste även ett formellt styrsystem implementeras som har till uppgift att planera
och följa upp verksamheten. Återhållsamhet bör dock prägla utformningen av
detta system, då detaljerad planering och kontroll kväver organisationen och
hämmar projektets flexibilitet. Tillsammans med det formella styrsystemet
måste även finnas en medveten informationsstrategi. Denna baseras på de
informationskanaler som kopplas till projektets organisation. Kritisk i
projektorganisationen tycks vara kanalen mellan styrgrupp och arbetsgrupp
varför denna bör ägnas stor omsorg och uppmärksamhet.

•  Skapa inblick
Det är först när förståelse finns för projektets informella struktur som
möjligheterna att styra det skapas. Inom styrningsansvaret måste därför ligga ett
krav på deltagande, ett deltagande som möjliggör inblick och förståelse för det
informella nätverket. Relativt det formella styrsystemet är det informella ett
snabbare och mer responsivt kontrollinstrument. Medverkan i det informella
nätverket  reducerar den formella statusrapportering till att endast utgöra en
bekräftelse på redan uppfattade informella signaler. Genom att se hur ett
informella systemet är uppbyggt och hur det reagerar ökar också
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projektledningens förståelsen för effekterna av sitt agerande. I förlängningen
tillåter detta projektledningen att anpassa styrningen av projektet efter
projektorganisationens reaktioner.

Sammanfattningsvis bör projektledningen alltså med hjälp av styrning söka ett
tillstånd som är stabilt, men samtidigt oklart och flexibelt; som är formaliserat,
men samtidigt informellt och gränsöverskridande; som är interorganisatoriskt
synkroniserat, men där alla samverkande organisationer skall lämnas frihet och
självständighetsutrymme. Ingen lätt uppgift – men sannolikt en uppgift som om
den utförs på ett bra sätt ökar möjligheterna till framgångsrik samverkan inom
ramen för ett projekt.
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Appendix:Bas för intervjuguider
Inledande
frågor

•  Vilken är Din formella roll i projektet?
•  Vilken roll har Du i moderorganisationen?
•  Vilken uppfattar Du är Din organisations roll i projektet?
•  Hur uppfattade Du beslutets tillkännagivande?
•  Vilka motiv ligger bakom valet av Norrköpingsmodellens

genomförandeform?
•  Vilka andra alternativa sätt diskuterades?

Målet •  Vad uppfattar Du som målet med projektet?
•  Mot vilken bakgrund sattes målet upp?
•  Hur uppfattar Du förankringen av projektets mål hos projektets olika

deltagare?
•  Hur inskränkande är projektets tid och budget för uppfyllandet av

projektets kvalitativa mål?
•  Tror Du att Ni kommer att uppfylla målet?
•  På vilket sätt bidrar Dina arbetsuppgifter till målets uppfyllelse?
•  Tycker Du att Du har tillgång till de resurser Du behöver?
•  Om det fanns obegränsat med resurser vad skulle utvecklas?

Organsiations-
struktur

•  Kan Du beskriva projektorganisationens struktur?
•  Vilka begränsningar innebär den för verksamheten?
•  Hur ser Du på de övriga organisationernas medverkan?
•  Om Du har ett problem eller en fråga – till vem vänder Du Dig?

Planering och
kontroll

•  Kan Du beskriva projektplanen?
•  Är målet nedbrutet i delmål?
•  Har Du en tydlig bild av vad som förväntas av Dig?
•  Har Du en tydlig bild av vilket ansvar och vilka befogenheter Du har?
•  Är dessa tillräckliga?
•  Vad är föremål för kontroll?
•  Hur kontrolleras det?
•  Har kontrollen inneburit någon revidering av målet eller projektplanen?

Information
och  motivation

•  Hur får Du information om projektets fortskridande?
•  Anser Du informationsflödet vara tillfredsställande?
•  Vad gör man för att motivera medlemmarna i projektorganisationen?
•  Hur uppfattar Du organisationsmedlemmarnas engagemang?
•  Finns de incitament Du behöver för ett bra arbete?

Avslutande
frågor

•  Tror Du att detta är en bra form av personalavvecklingsförfarande?
•  Vad i projektet tycker Du är unikt?
•  Vad tycker Du kunde ha gjorts annorlunda?


